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Förord 

 

Vi vill börja med ett varmt Tack till våra intervjupersoner som gjort det möjligt att genomföra 

denna studie. Utan er kunskap och vilja att dela med er av upplevelsen av att ha en digital 

medarbetare hade det inte blivit någon uppsats om ämnet. Vi hoppas att studien bidrar till att 

lyfta medvetenheten hos ledningsgrupper och HR-avdelningar hur digitala medarbetare skulle 

kunna påverka en arbetsgrupp om inte hänsyn tas till helheten i omställningsprocessen. 

 

En annan person som varit viktig för uppsatsen och som vi vill rikta ett stort Tack till är vår 

handledare Ann Bergman. Du har under hela processen givit oss inspiration och goda råd vilket 

utvecklat vår kunskap inom det vetenskapliga skrivandet och gjort författandet roligt och 

givande. 

 

Vårt arbete har präglats av mycket gott samarbete där båda upplever att vi lyfter och  

kompletterar varandra. Hela arbetet har gjorts tillsammans under dialog, kompromisser samt 

skratt. Arbetet med C-uppsatsen som sägs vara den jobbigaste perioden under de tre studieåren 

har varit den absolut bästa. 

 

Karlstad 2019-05-14 

 

Annica Asp  &  Jessica Einarsson 
Annica Asp  Jessica Einarsson  
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Sammanfattning 

 

Då en av oss har egna erfarenheter av vilka upplevelser en digital medarbetare kan medföra, 

väcktes nyfikenheten att utforska området djupare. Vår intention var att få en djupare förståelse 

för hur digitala medarbetare eventuellt kan påverka arbetsgruppers relationer. Syftet med 

studien var att utforska om de anställda upplever att den sociala interaktionen förändrats i 

samband med införandet av en digital medarbetare eller om de tror att det kommer förändras 

när de får sin digitala medarbetare. I studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer med ett 

fenomenologiskt samt hermeneutiskt förhållningssätt, vilket kort innebär att våra sinnen är 

öppna för det som uppdagas samt synliggörs. Tio intervjuer genomfördes med respondenter 

från tre olika branscher i fyra olika företag där sju av dem hade en digital medarbetare och tre 

av dem inväntade en. De som deltog var fem kvinnor samt fem män i åldrarna 28 till 55 år. 

 

Grunden till vår undersökning bygger på teorier som främst behandlar känslan för ett 

sammanhang (KASAM), social interaktion, socialt stöd samt utifrån ett sociotekniskt 

perspektiv. Med dessa teorier ville vi öka vår förståelse för vad det är som kan bidra till att 

relationen mellan människa-människa samt människa-robot på arbetet känns meningsfullt. 

Resultatet från intervjuerna med koppling till teorierna visar att respondenterna i nuläget inte 

upplever så stora förändringar i relationerna. Samtidigt har vi utifrån deras beskrivning gjort 

tolkningen att det i praktiken skett en liten ändring i kontakten mellan kollegorna. Detta är inget 

vi utifrån analysen bedömer vara av negativ karaktär i nuläget.  Det är dock värt att vara 

medveten om det då digitala medarbetare säkerligen kommer bli fler i anställdas vardag 

framöver.  
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1. Inledning 

Vårt intresse för digitala medarbetares eventuella inverkan på arbetsgrupper började i samband 

med studier i socialpsykologi. Funderingar uppstod kring hur komplext det kan vara att ha 

mänskliga kollegor att interagera med. Hur komplicerat kan det då inte bli med en digital 

medarbetare? En av oss har sedan tidigare erfarenhet av en chattbot som digital medarbetare 

där fördelarna med att snabbt få svar på en komplicerad fråga bekräftats. Samtidigt gav inte 

kontakten i övrigt någon nämnvärd meningsfullhet då möjlighet till dialog saknades. 

Chattboten är endast en medarbetare, kapabel till sina arbetsuppgifter men utan förmåga till 

socialt umgänge. I takt med att det blivit fler företag som flaggar för att de har digitala 

medarbetare har även vår fascination för ämnet ökat. Möjligheten att betrakta många tekniska 

system som digitala medarbetare har bidragit till att vi valt en begränsning av begreppet till 

nedanstående definition. Beskrivningen av chattbot har hämtats från Voister (2019). 

Ett IT-system, en chattbot eller en fysisk robot som ska underlätta arbetet i form av inhämtning eller 

sammanställning av information. IT-systemen kan vara enkla eller mer komplicerade dataprogram som 

hjälper till i sortering av data. Chattbot är ett datorprogram som med hjälp av artificiell intelligens har 

förmågan att utföra ett samtal genom skrift eller ljud, samtidigt som de försöker efterlikna det mänskliga 

beteendet. En fysisk robot fungerar som en chattbot men är fysiskt närvarande vid interaktion. I takt med 

att de anställda ställer frågor till chattboten eller till den fysiska roboten utvecklar de sin förmåga att 

respondera på ett mänskligt sätt.  

 

En fundering som uppstått är hur anställda uppfattar relationen till en digital medarbetare samt 

om detta på något vis påverkar relationerna inom arbetsgruppen. Digitaliseringen beskrivs ofta 

som den största händelsen mänskligheten varit med om efter den yngre stenåldern och 

industrialiseringen (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] 2019, 

s 32). Utvecklingen har lett till att individer på kort tid även skapat ett digitalt liv och en digital 

identitet vid sidan av sitt ordinära liv (ibid). En annan fundering i samband med detta är om det 

finns möjlighet att bygga och behålla bra relationer till sina kollegor i ett digitalt arbetsliv? 

OECD (2019, kap. 1) berör i “How’s Life in The Digital Age” att deras tidigare rapporter om 

digitaliseringen till stor del utgått från tekniken och dess inverkan på samhället istället för på 

människan. Rapporten undersöker elva olika områden för att se vilken påverkan digitala 

förändringar i samhället har på individens välmående. Dessa områden är bland annat inkomst 

och välstånd, arbete och förtjänster, hälsa och välbefinnande samt utbildning och annan 

kompetens. Utfallet av rapporten har dels påvisat en positiv trend där digital teknik ger ökad 

tillgång till information samt höjer den mänskliga produktiviteten, men även påvisat negativa 

tendenser i form av utanförskap för de som inte är kunniga i data samt uppkomsten av 

desinformation (ibid). För att få digitaliseringen att medverka till individernas hälsa och 

välmående är det nödvändigt att skapa jämställda digitala möjligheter där den digitala 

kunnigheten måste breddas och en digital säkerhet upprätthållas (OECD 2019, s 12). OECD’s 

(2019, s 11) studie inriktar sig endast mot individer och inte mot anställdas upplevelser av 

välmåendet på arbetet. Detta gjorde att vårt intresse ökade ytterligare att utforska ämnet. 

För att beskriva vad som kan ha föranlett den snabba digitala utvecklingen i Sverige kommer 

vi nedan att ge en kort bakgrund till regeringens mål för digitaliseringen de senaste åren. Vi 

kommer även kort redogöra för vilka effekter digitaliseringen kan ha på företag och anställda. 
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Därefter beskriver vi våra funderingar kring anställdas upplevelser av digitaliseringens 

framfart. Dessa funderingar har i sin tur lett fram till problemområdet där studiens syfte och 

frågeställningar formats.  

1.1 Bakgrund 

Statens Offentliga Utredningar [SOU] (2015:91, s 21) förklarar att Sveriges befolkning har en 

positiv inställning till utveckling av teknik där både invånare och organisationer är öppna för 

att prova nya produkter inom området. Landet har av Global Creativity Index placerat sig som 

ett av de mest nyskapande i världen (SOU 2015:91, s 132). Indexet mäter befolkningen på tre 

punkter vilka är; deras teknologiska kunnande, talangen de har att anamma nyheter samt 

tålamodet de har att ständigt lära sig nytt (ibid). Det stora intresset för framsteg inom tekniken 

skulle kunna vara en anledning till att Sveriges regering (2017, s 6) antog en Digital Strategi 

som innebär att landet ska vara bäst i världen när det kommer till utvecklingen och utnyttjandet 

av digitaliseringens möjligheter. Strategin syftar även till att hjälpa Sveriges regering i målet 

att nå Europas lägsta arbetslöshet år 2020. För att uppnå detta mål har fem specifika områden 

valts ut (Regeringen 2017, s 12-38):  

❖ Digital kompetens, innebär att alla ska kunna utveckla och använda sina digitala 

förmågor.  

❖ Digital säkerhet, ska ge samtliga användare de bästa förutsättningarna för att kunna 

delta på ett säkert sätt, ta ansvar samt ha självförtroende i en digital gemenskap. 

❖ Digital innovation, syftar till att skapa de bästa villkoren för att digitalt drivna 

uppfinningar ska utvecklas, spridas samt nyttjas.    

❖ Digitalt ledarskap strävar efter att den effektivisering samt kvalitetsförbättring som 

görs ska vara tillämplig, funktionell och lagmässig. 

❖ Digital infrastruktur står för utvecklingen av snabba bredband, pålitliga mobila tjänster 

samt stöd för att införa digitalisering.  

 

Digitaliseringen sägs revolutionera vårt samhälle och få en stor inverkan på vårt liv precis som 

industrialiseringen en gång gjorde (Arbetsmiljöverket 2015:17, s 21). Regeringens (2017, s 16) 

vision med digitaliseringsstrategin är att de som bor i Sverige ska ha tillit till det digitaliserade 

samhället där möjligheter att digitalisera utformas och där risker längs vägen hanteras. I 

strategin nämns även att den sociala aspekten med digitaliseringen är viktig då den ska bidra 

till att förhöja välmåendet hos invånarna i och med fördelar som tillträde till samhällsservice, 

media och kultur. Om alla individer blir en del av detta menar regeringen att det kommer 

medverka till en social sammanhållning i samhället (ibid). 

Den snabba förändringsprocess som sker i samband med digitaliseringen leder till att företagen 

ständigt behöver stå i startgroparna för att vara med i konkurrensen (Vinnova 2018:06, s 22). 

Fölster (2015, s 13) beskriver exempelvis att välfärden inom sjukvården ser ut att kunna 

bevaras om robotar utvecklas och introduceras på arbetsplatser som det är planerat. Han menar 

vidare att ”kombinationer av människor och datorer lyckas ofta bättre än vad den bästa 

människa eller bästa dator presterar på egen hand” (Fölster 2015, s 82). Som exempel på 

framtida arbeten där människor och robotar arbetar tillsammans nämns ”digitala assistenter 



7 
 

som föreslår forskningshypoteser. Läkare som arbetar i team med digitala läkare. Och politiker 

som arbetar med digitala åsiktsmaskiner som detaljgranskar människors åsikter och argument” 

(Fölster 2015, s 82). Flera företags strategiska mål är numera att ha råd med den senaste 

tekniken för att hänga med i konkurrensen. I strategin ingår att rekrytera ett fåtal som har 

förmågan att designa och konstruera robotarna så att de fungerar i sin miljö (ibid). Innebörden 

av detta blir att många arbetsplatser står under ständig omorganisering på grund av att en ny 

teknisk lösning ska introduceras. För att ha råd att vara med i utvecklingen behöver ofta 

kostnader reduceras eller produktionen ökas (SOU 2015:91, s 83). En lösning till 

kostnadsbesparingar är många gånger att se över antalet anställda eller effektivisera de 

anställdas arbete med digital teknik så att mer hinns med under en arbetsdag (SOU 2015:91, s 

83 f). En nackdel med digitala medarbetare skulle då kunna vara att AI används för att 

maximera företagens vinster där effektivisering sker till bristningsgränsen utan hänsyn till att 

det kan bidra till ökad segregering i samhället (Akenine 2018, s 12). En annan nackdel för 

individen kan då bli att om de inte besitter rätt kompetens eller är beredda att kompetensväxla 

riskerar de att förlora sitt arbete (OECD 2019, s 12). Exempel på fördelar är tillgången till 

onlineutbildningar där de anställda ges möjlighet att säkra sin kompetensförsörjning (OECD 

2019, s 12). AI nämns även som en fördel om det används till att frigöra ledig tid så att 

människorna får tid över att göra saker som annars aldrig hinns med (Akenine 2018, s 12). 

Företagens förändringar kräver att individerna som är kvar anpassar sig till den nya 

arbetsmiljön samt är öppna för nya sätt att arbeta på (SOU 2015:91, s 137). Takten i arbetet 

är snabbt med en ständig tillströmning av nya varor, direktiv eller serviceåtaganden (SOU 

2015:91, s 137). En anställd idag bör förutom kompetens i ren datakunskap även inneha 

emotionell och social kompetens då de samtidigt förväntas bemöta och hantera kontakter på 

nätet under säkra former (OECD 2019, s 12). Kravet på alla kompetenser har lett till att 

inlärningstiden, utvecklingen av den egna kompetensen samt tid för eftertanke minskat (SOU 

2015:91, s 138). Att individen behöver anpassa sig till och vänja sig vid omställningen anser 

vi vara en naturlig del i den snabba förändringsprocessen. Det vi reflekterat över är hur 

digitaliseringen på arbetsplatsen påverkar den psykosociala arbetsmiljön som exempelvis de 

anställdas relation. Detta perspektiv är det svårare att hitta information om. Det finns flertalet 

böcker1 samt studier i hur ledare bör agera för att få med sig de anställda i digitaliseringen. 

Med fler möten via telefon, Skype eller kommunikation med en chattbot är det viktigt att hitta 

sätt där interaktionen mellan medarbetarna fungerar och känns meningsfull (SOU 2015:91, s 

141).  

 

Sanandaji och Fölster (2016, s 16 f) beskriver hur företag som ständigt genomgår förändringar 

erbjuder anställda förmåner av olika slag för att få dem att stanna kvar. Men förmånerna är då 

anpassat efter varje individ och inte gruppen som helhet. Hur säkerställer ledningen att den 

emotionella energin mellan medarbetarna är positiv i förändringsarbetet till digitalisering så 

att de orkar hålla motivationen uppe? Kan de sociala banden till kollegorna vara ett incitament 

                                                 
1 Exempel på bok och vetenskaplig artikel som behandlar ämnet ledarskap och digitalisering är: Sanandaji N & 

Fölster S (2016) Framtidens jobb. Stockholm: Volante samt Creating digital transformation: strategies and steps 

(2018). Shaughnessy, Haydn. Strategy & Leadership Vol 46, No 2.  
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för att få betydelsefulla medarbetare att stanna kvar? Interaktionen mellan kollegorna är en 

viktig del som inte bör förbises för trivseln på arbetsplatsen. Vår uppfattning är att utveckling 

av företaget sker även då kollegorna exempelvis har fikarast eller lunchpaus tillsammans 

genom kommunikation och den sociala interaktionen. Detta då tips och råd ofta delges 

varandra när tid finns över till diskussioner hur olika problem ska hanteras. Våra funderingar 

kretsar kring hur anställda upplever förändringar i organisationen mot digitala medarbetare. 

En medarbetare som kommer finnas till för att effektivt sortera information samt korrekt svara 

på frågor angående ett visst område, men inte kan föra ett djupare samtal mellan två personer 

eller visa socialt stöd om en kollega skulle behöva det. Utifrån ovanstående perspektiv har 

våra funderingar formats till hur de anställda uppfattar relationen sinsemellan i den snabba 

förändringen mot digitala medarbetare. 

1.2 Syfte och frågeställning                                                          
 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av anställdas upplevelser med en digital 

medarbetare eller för de som inväntar en. Vi vill utforska om de anställda upplever en 

förändring i relationerna eller förväntar de att det kommer att ske i samband med en digital 

medarbetare. För att undersöka detta har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar den anställde relationen till kollegorna i väntan på 

eller efter införandet av en digital medarbetare?  

- Upplever anställda med en digital medarbetare att det påverkat 

relationen till kollegorna?    

- Hur ser den anställde på relationen till den digitala medarbetaren? 

- Förekommer det någon skillnad i relationen till kollegorna vid 

jämförelse mellan de som redan har en digital medarbetare 

gentemot de som inväntar en?  

     

  

 

 

I kapitel 2 redogörs de teorier vi anser lämpliga för att besvara våra frågeställningar. Kapitel 3 

beskriver hur vi gått tillväga rent metodmässigt med urval och genomförande samt vilka etiska 

riktlinjer vi tagit hänsyn till. I kapitel 4 presenteras en analys av de svar som framkommit under 

intervjuerna samt ett resultat av vår empiriska undersökning. Kapitel 5 ger en avslutande 

diskussion samt reflektioner kring ämnet. Därefter ges förslag på hur studien kan tillämpas i 

praktiken samt vilka områden vi skulle vilja forska vidare på. 
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2. Teoretisk referensram  

  

I detta kapitel presenteras utvalda teorier som vi anser är relevanta för studien. Teorierna 

behandlar i första hand KASAM, Socialt- och Sociotekniskt sammanhang, Krav- och 

kontrollmodellen samt Interaktionsritualer. Vi anser att teorierna förklarar upplevelser och 

känslor som kan uppstå i interaktion mellan individer. Under rubriken sociotekniskt 

sammanhang beskrivs även artificiell intelligens då system och robotar utvecklas för att kunna 

spegla mänskligt beteende i avseende att vara behjälpliga till anställda och kunder.         

2.1 KASAM – Känsla av sammanhang 

Då tekniken till stor del prioriteras hos företagen i och med digitaliseringen ställer det nya krav 

på högre och ändrad kompetens hos de anställda (SOU 2015:91, s 137). Den snabba 

utvecklingen kan innebära att omsorgen om de anställda förbises hur välvilligt inställda 

företagen än är till sin personal. Hanson (2010, s 63) beskriver detta som “vi har hamnat i ett 

tillstånd där lydnad mot system och ekonomi är det viktigaste och människor kommer i andra 

hand”. För att säkerställa att ledningen har kunskap om hur de anställdas förståelse inför en 

förändring kan påverka deras motivation och därigenom deras agerande på arbetsplatsen anser 

vi att KASAM är en lämplig teori att utgå ifrån. Teorin har utformats utifrån Antonovskys 

(2005, s 43) studie om bakomliggande orsaker till att vissa personer klarar sig bättre ur svåra 

situationer än andra. Antonovsky (ibid) har utgått från ett salutogent perspektiv vilket innebär 

att friskfaktorer studeras snarare än riskfaktorer. Genom att studera individer som genomgått 

psykiska påfrestningar men efteråt fortfarande känner livsglädje och inspiration kunde 

Antonovsky (2005, s 43) urskilja tre fenomen som medverkar till att en individ uppnår 

bestående eller förbättrat välbefinnande oavsett vad de gått igenom. Dessa tre fenomen som 

hos individen skapar en känsla av sammanhang är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (ibid). Begreppen beskrivs mer ingående nedan. 

 

Begriplighet representerar “jag vet” och består av inre och yttre faktorer som vi med vårt 

intellekt kan förstå och förklara. Informationen kommer fortlöpande och är organiserad och 

välordnad (Antonovsky 2005, s 44). Hanson (2010, s 83) beskriver hur begriplighet skulle 

kunna användas i en förändringsmodell vid omorganisation. Tonvikten skulle vara att löpande 

ge information och hålla samtal med de som är involverade så att kännedom om orsak till 

förändring, ändamålet med förändringen samt innebörden av det blev känt. Med det menar han 

att “kommunikation och öppenhet längs hela vägen är bättre än gissningar och rykten” (Hanson 

2010, s 83). Som exempel skulle de företag som planerar att införa eller redan infört en digital 

medarbetare skapa begriplighet hos kollegorna genom att göra dem delaktiga i utvecklingen av 

den nya robotiserade kollegan och tidigt introducera dem i nyttan med tekniken samt vad den 

är tänkt att tillföra.     

 

Hanterbarhet står för “jag kan” vilket innebär en individs upplevelse av vilka medel som finns 

till förfogande för att möta de krav som ställs från exempelvis familj eller kollegor (Antonovsky 

2005, s 45). “Har man en hög känsla för hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett 

offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i 

livet, men när så sker kommer man att kunna reda sig och inte sörja för allting” (Antonovsky 
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2005, s 45). För att översätta detta till organisationer beskriver Hanson (2010, s 83) att ett 

företag kan underlätta för sina medarbetare vid en omställning genom att de anställda får 

möjlighet att ge feedback som överordnade lyssnar på. Ledningen bör även ge besked angående 

vilka ramar de anställda har att förhålla sig till, vilka verktyg som finns tillgängliga samt hur 

länge deras arbetssituation förväntas vara under utveckling innan alla system ska vara på plats. 

Lyckas ledningen ge sina anställda en känsla av hanterbarhet under stora förändringar ökar 

“förutsättningen att skapa balans istället för frustration” (Hanson 2010, s 83). Ett alternativ vi 

ser som möjligt kan eventuellt vara att företag som digitaliserar tidigt ger valmöjligheter till 

kompetensförsörjning så att de anställda känner sig bekväma med tekniken när den väl är på 

plats. Ett annat alternativ är att låta personalen testköra den digitala medarbetaren för att se 

vilka eventuella brister som uppstår i kontakt med kollegor eller kunder.    

 

Meningsfullhet visar att “jag vill” och ses av Antonovsky (2005, s 45) som en motivations- 

faktor där individen väljer att satsa på och engagera sig i något som prövar dem, vilket i sin tur 

ger dem emotionell förtjänst. “[...]en del av de problem och krav som livet ställer en inför är 

värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att ‘välkomna’ 

snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan” (Antonovsky 2005, s 46). Personer 

som enligt Antonovskys studie hade en stark KASAM pratade ofta om saker som var viktiga 

för dem (Jacobsson 2008, s 53). Här menar Hanson (2010, s 83) att företag bör vara tydliga 

inför de anställda med förändringsprocessens specifika syfte samt hur visionen ser ut på sikt. 

“Låt människor vara delaktiga på riktigt och känna sig betydelsefulla, inte överkörda” (Hanson 

2010, s 83). Ett exempel skulle kunna vara att de kollegor som får en digital medarbetare lättare 

kan anpassa sig till utvecklingen på arbetet om de engagerar sig i den information och de medel 

som företagen hjälper dem med. Genom att inte sätta upp barriärer som skydd mot 

förändringsprocesser utan vara öppen för omställningar finns en chans att man ser ett värde i 

det som görs så att en känsla av sammanhang uppstår.  

 

Hanson (2015, s 114) förklarar att salus står för hälsa och genesis för ursprung. Det salutogena 

perspektivet bygger på att se en individ som en helhet, även på sin arbetsplats. För att det ska 

fungera behöver ledningen ha en samlad bild av den anställde som en helhet och inte bara som 

ett objekt. Genom detta skapas förståelse för vad som driver deras vilja och förmåga till att 

fortsätta utvecklas. För att ge de anställda möjligheten till positiv energi och motivation bör 

ledningen ha personalens mentala och fysiska hälsa i åtanke samt deras tillgång till gemenskap 

(Hanson 2015, s 122 ff). Fokuset återgäldas genom att personalen får kraft att fortsätta prestera. 

Det är inte bara på individnivå KASAM kan uppnås. Även en grupp kan uppleva stark KASAM 

vilket Antonovsky (2005, s 229) beskriver som ”En grupp vars individuella medlemmar 

uppfattar kollektivet som ett kollektiv som ser världen begriplig, hanterbar och meningsfull 

samt hos vilka det finns en hög samstämmighet i upplevelser, är en grupp med ett starkt 

KASAM”. Det tar flera år för en grupp att bygga ett starkt KASAM och de behöver tillsammans 

ha upplevt med- och motgångar under årens lopp vilket stärkt de sociala banden (Antonovsky 

2005, s 231). Dagens snabba utveckling med ökad flexibilitet i arbetet skulle enligt vår mening 

kunna innebära förändringar i arbetslag på grund av att anställda kanske tvingas skifta 

avdelning då någon form av förändring genomförs. Förändringar i arbetsgruppen skulle även 

kunna ske om en individ självmant byter arbetsuppgift eller arbetsgivare för att de inte är nöjda 
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med förändringen i arbetet. Detta skulle kunna innebära att det kan vara svårt i dagens samhälle 

att skapa ett starkt KASAM mellan kollegor. I förlängningen skulle detta kunna vara en 

bidragande orsak till hög omsättning av personalen samt ohälsa på arbetsplatserna.  

Hanson (2015, kap 6) beskriver att ett företags kultur och värderingar i många fall ligger bakom 

de anställdas upplevelser av känsla av sammanhang och att “mänsklig kommunikation handlar 

väldigt lite om hur man talar till varandra. [...] den bästa kommunikationen uppstår när vi har 

huvudfokus på att fråga, lyssna och svara” (Hanson 2015, s 88 f). Vilken betydelse kommer 

digitala medarbetare ha för meningsfullheten på arbetet? De är fullt kapabla att lyssna och svara 

på en fråga inom det område den är programmerad för, men kan inte själv ställa en motfråga 

om ett annat ämne vilket skulle kunna innebära att kollegan inte känner sig sedd och lyssnad 

på. 

2.2 Socialt sammanhang  

Digitaliseringen medför att det blir allt vanligare att relationsskapandet mellan kollegor 

minskar (Sias 2009, s 184). Detta skulle kunna innebära att det påverkar det sociala 

sammanhanget på längre sikt. Då relationerna mellan arbetskollegor har stor inverkan på hur 

väl och effektivt ett arbete utförs menar Sias (2009, s 57) att det är synd att det inte har utförts 

mer forskning inom detta område. Det är någonting som behövs då interna relationer påverkar 

såväl organisationen i stort som varje enskild anställd vilket gör det viktigt att belysa ämnet 

(ibid). Sett till detta går det att se att relationerna ger ett socialt stöd som är svårt att ersätta med 

något annat. Genom dessa relationer uppnår de anställda ett socialt sammanhang. Berger och 

Luckmanns (1966, s 3) definition av socialt sammanhang innebär att människor uppnår en 

förståelse av sig själva med hjälp av den sociala och kulturella kontexten som en människa 

befinner sig i. I denna uppsats har vi valt att tolka den sociala kontexten som en människas 

arbete, vilket innebär att arbetet blir en viktig del för att förstå sig själv som människa samt att 

känna ett socialt sammanhang i sitt arbete.  

Relationen mellan arbetskollegor har, enligt Sias (2009, s 58), i tidig forskning förbisetts och 

betraktats som överflödig då det har ansetts att dessa relationer inte har tillfört någonting till 

organisationen. Istället var det fokus på de hierarkiska relationerna och hur ledningen på ett 

effektivare sätt kunde kontrollera personalen. Banden som knöts mellan personalen och 

samtalen som uppstod mellan dem ansågs som inget mindre än vanligt prat som inte hade någon 

påverkan på organisationen (ibid). Kram och Isabella (1985) förklarar hur förståelsen för dessa 

relationer har ökat med åren samt hur det påverkar individerna. De redogör för tre olika typer 

av relationer som kan finnas mellan arbetskamrater. Den första relationen är en så kallad 

informationsrelation som mest innefattar ett utbyte av information mellan varandra. Då 

informationen är organisationsrelaterad och kontakten mellan dessa kollegor oftast inte sker 

regelbundet, leder det till att relationen blir formell och utrymme saknas för exempelvis stöd 

eller tillit på ett känslomässigt plan (Kram & Isabella 1985, s 119). Den andra relationen är av 

kollegial art och kan gå något djupare än informationsrelationen då de inblandade inte enbart 

utbyter information med varandra utan exempelvis kan diskutera både arbete och familjeliv. 

Då det finns en öppenhet som inte existerar i den tidigare relationen kan individerna här få 
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någon form av stöd, bekräftelse och feedback (ibid). Till sist finns den tredje relationen som är 

på en vänskaplig nivå. Denna relation utvecklas enbart med vissa särskilda kollegor under en 

lång tid och skapas genom att individerna delar med sig av privat information och personliga 

problem. De formella yrkesrollerna behöver inte vara framträdande utan personerna kan vara 

sig själva vilket ger dem stöd, bekräftelse och feedback både på ett privat och professionellt 

plan (Kram & Isabella 1985, s 121). Genom detta finns det även möjlighet för individerna till 

både en privat och professionell utveckling då individerna litar på varandra och kan ge råd och 

stöd i både privata angelägenheter och exempelvis karriärmöjligheter (Kram & Isabella 1985, 

s 124). De tre olika typerna visar på vidden av arbetsrelationer och hur dessa kan påverka 

individer på olika sätt. Det fungerar därmed inte som vid tidigare uppfattningar där relationer 

ansågs som någonting ytligt där diskussionerna mellan de anställda inte var någonting som 

lades vid vikt. Denna förståelse har med tiden ökat och hur relationerna kan påverka individer 

ytterligare förklaras nedan.  

De tre olika typerna av relationer som beskrivits ovan överensstämmer med Sias (2009, s 60) 

teori som talar om att relationerna mellan kollegor kan ge både handledning, 

informationsutbyte samt socialt stöd. Författaren (ibid) menar att detta påverkar både 

organisationen samt individerna i den vilket vi anser tyder på hur viktigt det är med sådana 

relationer för att de anställda och organisationen ska må bra. Handledningen i ett sådant 

förhållande kan enligt Sias (2009, s 60) handla om att få råd och vägledning från andra som 

kan leda till en personlig utveckling. Det är inte ovanligt att unga eller nyanställda bygger en 

relation med de erfarna för att få handledning i sitt arbete och lära sig hur verksamheten 

fungerar. Även när den nyanställde arbetat under en längre tid och inte längre anses som ”ny” 

fortsätter oftast denna handledande relation. På så sätt håller sig den anställde ständigt 

uppdaterad och ses som kunnig hos övrig personal. Då denne håller sig informerad kan den 

anställde även ta bättre beslut gällande arbetet vilket till exempel ledningen eller dennes chef 

anser som positivt. På så sätt kan relationen leda till karriärmöjligheter (ibid). 

Informationsutbytet är dessutom en viktig del i dessa relationer menar Sias (2009, s 65). 

Kollegor är oftast de mest användbara när en anställd vill få information om arbetet eller 

organisationen, då de själva är medvetna om hur en viss arbetsuppgift eller organisation 

fungerar. Sias (ibid) betonar att kollegor är den mest användbara informationskällan då de 

dessutom ser hur den anställde utför sina arbetsuppgifter och kan ge råd och information 

därefter. Kollegorna har dessutom information om och kan introducera den anställde för det 

sociala nätverket som finns på arbetet, vilket kan vara användbart för den anställde. 

   

Informationsutbytet varierar beroende på förhållandet mellan kollegorna enligt Sias (2009, s 

66). Om de känner varandra väl är innehållet av informationen annorlunda än om det skulle 

gälla en ytligare relation mellan kollegor. Genom att applicera Kram & Isabellas (1985) teori 

om de tre olika relationerna, som även Sias (2009, s 66) gör, menar vi att den så kallade 

informationsrelationen enbart innefattar information gällande arbete och hur vissa 

arbetsuppgifter ska utföras. Den andra relationen som var av kollegial art skulle kunna innebära 

en annan typ av information. Förutom arbetsrelaterad information kan kollegorna delge 

varandra viss personlig information samt diskutera om det sker något problem på arbetet (ibid). 

Den tredje relationen som fungerar som en vänskap har naturligtvis ett stort informationsutbyte 
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där dessa kollegor kan tala om i princip allt med varandra. Det kan innebära personlig 

information eller information gällande arbetet till exempel om en kollega har ett problem med 

en chef eller annan anställd (Sias 2009, s 67).  

När framväxten av digitaliseringen ökar finns det en risk att det blir mer ensamarbete som kan 

upplevas som isolerande och att den anställde känner sig utanför organisationen (Håkansta & 

Bergman 2018, s 11). Vid införandet av en digital medarbetare ser vi en risk att denna sorts 

isolering kan komma att påverka relationerna mellan kollegorna då informationsutbytet (Sias 

2009, s 66 f) eventuellt minskar. Detta kan bidra till ökat ensamarbete. Enligt Håkansta och 

Bergman (2018, s 12) kan ensamarbetet få negativa effekter när en anställd inte har någon att 

fråga, lära sig av eller diskutera med, vilket bland annat kan leda till social isolering, minskad 

arbetsutveckling samt vantrivsel. Författarna (ibid) ger fortsättningsvis förslag på hur den 

upplevda isoleringen skulle kunna minska om personalen till exempel har möjlighet till fysiska 

möten med chefer och övrig personal. Ett annat förslag för minskad isolering skulle kunna vara 

ett ökat professionellt samt socialt nätverk (ibid), vilket ger vikt åt relationerna och det sociala 

sammanhanget i en organisation.   

2.3 Krav- och kontrollmodellen  

Robert Karaseks krav- och kontrollmodell behandlar vissa förutsättningar i form av krav och 

kontroll som kan påverka tillfredsställelsen av arbetet samt arbetsmiljön. Karasek (1979, s 285) 

menar därmed att kraven som kan finnas i ett arbete samt hur mycket kontroll en person har 

över sitt arbete påverkar hur väl denne trivs med sitt jobb. Om en anställd får nya 

arbetsförutsättningar i form av en digital medarbetare kan detta säkerligen öka känslan av att 

vara kontrollerad samtidigt som kraven kan öka på den anställde. Sandblad, et al. (2018, s 100) 

beskriver att om arbetssättet förändras för en anställd så att uppgifterna blir mer omfattande 

samtidigt som hanteringen av ärenden blir annorlunda kan upplevelsen av högre krav infinna 

sig. Detta menar Sandblad et al. (2018, s 100) kan bero på att supportfunktionen kan nås via 

olika kanaler som enligt vår mening kan vara centrala supportavdelningar eller digitala 

medarbetare. Av egen erfarenhet finns kännedom om att en central supportavdelning numera 

kan nås via telefon i länder som Indien, Irland samt Polen. Kravet kan då infinna sig att de 

anställda ska kunna förklara tekniska problem på engelska. För de individer som inte känner 

sig bekväma med engelska kanske då hellre vänder sig till den digitala medarbetaren. Genom 

att använda sig av den digitala medarbetaren som supportfunktion kan de åtminstone skriva på 

sitt eget språk om de anser att de har begränsade kunskaper i engelska.   

Karasek & Theorells (1990, s 68 ff) modell har utvecklats över tid där en dimension av socialt 

stöd tillkommit, vilket vår studie främst kommer att kopplas till. Sandblad, et al. (2018, s 100) 

förklarar att den ”information användaren får tillgång till, hur interaktionen utformas, hur 

kommunikationsmönster påverkas, hur väl man stöds i att förstå vad som sker, om man känner 

trygghet i hur man ska agera i olika slags störda situationer” har betydelse för om den anställde 

uppfattar egenkontrollen som hög eller låg. Vi kommer nedan ge en kort beskrivning av 

begreppen krav och kontroll för att därefter mer ingående presentera socialt stöd. 

Avslutningsvis förklaras modellen i sin helhet. 
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Krav: Krav som kan finnas i arbetet kan vara både psykiska och fysiska. I krav- kontroll- och 

stödmodellen är det de psykiska kraven som har störst påverkan på personalen (Jeding, et al. 

1999, s 45). Kraven kan bland annat innefatta att förhålla sig till deadlines och klara av en viss 

mängd arbete och tidspress (Karasek & Theorell 1990, s 63). Författarna (ibid) fortsätter att 

förklara att dessa krav har en påverkan på den anställdes produktivitet samt hälsa. De psykiska 

kraven kan även uppstå när den anställde upplever allt för mycket press på grund av sina 

arbetsuppgifter. Personen kan känna att denne inte längre har någon kontroll över sina 

arbetsuppgifter och pressen blir därmed hård mot personen. Pressen kan öka ytterligare om 

personen även upplever en rädsla av att förlora arbetet eller att kompetensen inte längre är 

tillräcklig (ibid). Det centrala i de psykiska kraven är enligt Karasek och Theorell (1990, s 63) 

arbetsmängden vilket kan vara svårt att mäta och förstå, men det är tydligt att det påverkar 

människan på olika sätt.  

De fysiska kraven beror naturligtvis på vilket sorts arbete som utförs och olika arbeten innebär 

olika fysiska krav. Karasek och Theorell (1990, s 65) lyfter industriarbeten som ett exempel på 

arbeten med höga fysiska krav. I och med att dessa arbeten har utvecklats kan det finnas krav 

som försvunnit i form av exempelvis tunga lyft, där kravet istället ersatts av andra. Numera kan 

det ställas krav att den anställde behöver arbeta länge i obekväma positioner samt att denne 

inte har någon kontroll över arbetstakten exempelvis vid det löpande bandet (ibid). De fysiska 

kraven går därmed att sammanfattas som ett arbetes krav på ansträngning, belastning samt 

statisk belastning där den anställde utför ett monotont arbete (ibid). 

Sandblad, et al. (2018, s 101) kopplar krav till arbetsgivare som inför IT-system i någon form. 

De anställda får i samband med detta upplevelsen att kraven ökar genom att mer uppgifter ska 

genomföras på ett sätt som är anpassat efter tekniken. Utöver detta leder ofta ett införande av 

teknik till omfattande omställningar på företaget där nedskärningar av personal kan vara en del 

i förändringen. Detta i sin tur bidrar till att de som är kvar upplever högre krav (ibid). 

Kontroll: Denna del innebär att hur mycket kontroll en person har över sitt arbete kan påverka 

trivseln på arbetet. Kontrollen kan handla om hur mycket beslut den anställde själv kan ta över 

sitt arbete samt hur denne får använda sin kompetens. Om den anställde får använda sin 

kompetens i hög grad och får bestämma vilken sorts färdighet som ska användas för att lösa 

olika arbetsuppgifter ökar känslan av kontroll i arbetet menar Karasek och Theorell (1990, s 

58). Dessa två delar som innefattar beslutsfattande och att kunna bestämma över ens egen 

kompetens skapar kontrollen i arbetet. De liknar och fungerar i interaktion med varandra då 

dispositionen över den egna kompetensen leder till att den anställde kan få inflytande och 

kontroll över sitt arbete (Karasek & Theorell 1990, s 59).      

Jeding, et al. (1999, s 41) skiljer dessutom på kontroll på individ- samt gruppnivå. De menar 

att det är vanligare att en arbetsuppgift utförs av en arbetsgrupp istället för en enskild individ, 

där det kan vara svårt att urskilja vem som har utfört vad i arbetsuppgiften. Sett till detta går 

det att tala om en kollektiv kontroll. I ett försök att höja den kollektiva kontrollen skapades så 

kallade autonoma arbetsgrupper vilket var vanligt vid arbeten som utfördes vid löpande band 

(ibid). Istället för att en anställd enbart gjorde en arbetsuppgift fick denne nu handlingsfrihet 



15 
 

och kunde välja bland flera olika uppgifter. Arbetsgruppen fick även mer kontroll över på vilket 

sätt arbetet skulle ske samt vid vilken tidpunkt (ibid). På detta sätt kan gruppen få en större 

överblick över sitt arbete vilket också ökar känslan av kontroll. Jeding, et al. (1999, s 41) lyfter 

flera fördelar med den kollektiva kontrollen så som att det sociala stödet bland personalen samt 

trivseln på arbetet höjs. Ytterligare en effekt kan vara att sammanhållningen i arbetsgruppen 

förstärks och de upplever ett delat ansvar för resultatet av sitt arbete. 

Socialt stöd: Det sociala stödet på en arbetsplats kan visa sig på många olika sätt genom olika 

relationer. Stödet från kollegor samt stödet från chefer är det mest relevanta i denna dimension 

enligt Karasek och Theorell (1990, s 68). Det sociala stödet kan handla om all slags interaktion 

som sker mellan arbetskamrater eller anställda och chefer och som ger någonting positivt eller 

är hjälpfullt på annat sätt (Karasek & Theorell 1990, s 69). Att det sociala stödet kan ha en 

påverkan på de anställda gör det till en viktig del att ha med i denna modell. Vi ställer oss också 

frågande till hur det sociala stödet påverkas när en anställd får en digital medarbetare. 

Karasek och Theorell (1990, s 70 f) menar dessutom att det finns två olika typer av socialt stöd. 

Ett av dem är det så kallade socioemotionella stödet som kan hjälpa mot den psykiska 

ansträngningen. Detta visar sig i den emotionella och sociala interaktionen mellan personalen 

där tillit är en viktig del. Det är därmed av vikt att personerna känner förtroende för varandra. 

Det socioemotionella stödet behöver inte enbart ske mellan två individer utan kan även gälla 

för en hel arbetsgrupp (Karasek & Theorell 1990, s 70). Den andra formen är instrumentellt 

socialt stöd som enligt Karasek och Theorell (1990, s 71) handlar om den hjälp och avlastning 

en person kan få av kollegor eller chefer. Genom att de exempelvis hjälper till med 

arbetsuppgifter eller erbjuder hjälp på något annat sätt uppstår därav ett instrumentellt socialt 

stöd. Den här sortens stöd behöver inte enbart vara något positivt utan kan även leda till stress. 

Den anställde kan känna ett beroende av sina kollegor och känslan av att behöva utföra 

arbetsuppgifter tillsammans kan öka känslan av stress i arbetet (ibid). 

Nackdelen och stressen som kan uppkomma i och med det sociala stödet går även att koppla 

till Sias (2009, s 67) som talar om att relationer mellan kollegor kan fungera som ett 

maktredskap där de anställda kan kontrolleras. Denna sorts makt blir informell och finns i 

strukturerna av organisationen och visar sig till exempel som normer och värderingar över hur 

de anställda bör agera (ibid). Dessa normer är något som de anställda oftast rättar sig efter utan 

eftertänksamhet. Makt som redskap kan även användas genom språk och kommunikation. 

Genom att ha förmågan att kunna tala om någonting som får de andra att uppfatta detta som 

någonting viktigt och värdefullt, kan en anställd få makt över övrig personal och därmed kunna 

kontrollera vad som anses betydelsefullt i organisationen. Att skapa mening och få någonting 

att verka viktigt enbart genom att prata om det är någonting som sker i de små ögonblicken 

under en arbetsdag, till exempel vid korta konversationer i korridoren eller under ett möte 

(ibid). Sett till hur Barker (1993, s 411) förklarar sitt perspektiv på makt och kontroll, går det 

att förstå att denna makt kan upplevas annorlunda. Barker (ibid) för resonemanget att det är de 

anställda tillsammans som har makt och på så sätt en samstämmig kontroll. Genom att 

samarbeta och förstå varandras situation kan de anställda utveckla egna regler och normer de 

kan följa. På så sätt har de kontroll över hur de själva kan välja att agera och makten blir därmed 
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inte centraliserad till endast en individ. Sett till detta går det att öka eller sänka känslan av 

kontroll i sitt arbete beroende på hur makten samt det sociala stödet används. 

Att känna socialt stöd från sin omgivning kan se olika ut beroende på individens behov och 

perspektiv. Vi anser att det sociala stödet kan ha en stor påverkan för trivseln på arbetet och 

fungerar på ett komplext sätt. Därför är vår uppfattning att det är viktigt att lyfta flera olika 

sorters socialt stöd utöver det socioemotionella och instrumentella stödet. Några som för 

liknande resonemang för det sociala stödet och samtidigt tar upp fyra olika sorters stöd vid 

arbetssammanhang är Kaufmann & Kaufmann (2016, s 337). Dessa är känslomässigt stöd, 

vilket innebär att kollegorna bör visa varandra omtanke. Uppgiftsstöd, vilket innebär att 

kollegorna hjälper varandra vid behov att planera och organisera sitt arbete. Informationsstöd, 

som handlar om att ledningen delger de anställda nödvändig information vid exempelvis 

organisationsförändringar samt praktiskt stöd som innebär att individen känner trygghet om 

behov av extra tid, pengar, råd och hjälp skulle uppstå i ett kritiskt läge. Det viktiga i varje del 

är att personen känner sig ansedd och värdefull (ibid). 

 

Hur modellen fungerar: För att visa hur denna modell fungerar har Karasek och Theorell från 

början skapat en fyrfältare baserat på de två dimensionerna krav och kontroll där dessa kan 

vara låga eller höga. I denna fyrfältare finns fyra olika sorters arbeten som kallas avspänd, 

aktiv, passiv samt spänd. Stöd som antingen kan vara mycket eller lite är en dimension som 

tillkom senare i modellen (Se figur 1). 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-, kontroll-, och stödmodellen 2016. http://ledarskap1.se/2016/11/23/det-

ar-dags-att-jobba-forebyggande-mot-stress/ Används med tillåtelse. 

De som har ett så kallat aktivt arbete och befinner sig i rutan med både hög kontroll och höga 

krav har de bästa förutsättningarna för att trivas och få ut mycket av sitt arbete på ett bra sätt. 

Genom att ha både höga krav och kontroll kan det leda till att den anställde lär och utvecklas 

vilket även leder till en ökad produktivitet (Karasek & Theorell 1990, s 35). Dessa sorters 

arbeten skapar heller inte så mycket negativ energi utan om det uppstår något problem använder 

den anställde denna energi till att lösa problemet på ett effektivt sätt, vilket inte lämnar någon 

större plats för oro eller stress (Karasek & Theorell 1990, s 36). Denna ruta anses som den bästa 

då aktiva arbeten har höga krav men som anställda känner att de kan styra över då de även har 

stor kontroll över arbetet (Jeding, et al. 1999, s 45). 

http://ledarskap1.se/2016/11/23/det-ar-dags-att-jobba-forebyggande-mot-stress/
http://ledarskap1.se/2016/11/23/det-ar-dags-att-jobba-forebyggande-mot-stress/


17 
 

Den motsatta rutan där både kraven och kontrollen är låga kallas för de passiva jobben. Att 

befinna sig i denna ruta kan vara skadligt för en människa med negativa konsekvenser som 

följd. Då den anställde aldrig får utlopp för sina kompetenser och färdigheter finns det enligt 

Karasek och Theorell (1990, s 37) en risk att dessa glöms bort. När det inte heller sker någon 

utveckling av kompetensen kan den anställde inte hålla sig uppdaterad vilket kan leda till att 

kompetensen blir förlegad. Den anställdes motivation och produktivitet kan även påverkas på 

ett negativt sätt då dessa sorters arbeten inte erbjuder några utmaningar eller där den anställde 

kan komma på nya idéer och lösningar (Karasek & Theorell 1990, s 37 f). 

De så kallade avspända jobben är de arbeten som innefattar låga krav och hög kontroll. Att 

befinna sig i denna ruta är positivt för både hälsa och arbetsmiljö då den anställde upplever att 

denne kan sköta sina arbetsuppgifter på det sätt som anses bäst för personen själv (Karasek & 

Theorell 1990, s 37). Sett till de låga kraven finns det oftast inga problem eller större 

utmaningar som den anställde ställs inför. Skulle detta ske kan personen lösa problemen på ett 

optimalt sätt i och med den höga kontrollen. Karasek och Theorell (1990, s 36) lyfter ytterligare 

positiva effekter av dessa jobb så som mindre risk för både psykisk och fysisk ohälsa samt en 

minskning av stress i jämförelse med de övriga varianterna. 

Den sista rutan utgörs av de spända jobben vilka kan vara påfrestande för en människa då de 

innebär höga krav men låg kontroll. Detta kan leda till att människan känner sig begränsad i 

sitt arbete med ångest, utmattning och depression som följd (Karasek & Theorell 1990, s 31 f). 

Den upplevda begränsningen samt den psykiska ohälsan som kan uppkomma kan bero på 

arbetets karaktär där den låga kontrollen inte ger något utrymme för den anställde att använda 

sin kompetens eller lösa arbetsuppgifter på det sätt som passar bäst för personen. De höga 

kraven som tillkommer ökar dessutom pressen ytterligare. Detta skapar negativa effekter där 

den anställde inte har tillräckligt handlingsutrymme att ställas inför de problem och krav som 

arbetet kräver (Jeding, et al. 1999, s 46). Sett till figur 1 går det att utläsa att en hälsosam 

arbetsmiljö utgörs av de avspända och aktiva arbeten där det råder en bra balans mellan krav 

och kontroll. De passiva samt spända jobben har någon form av obalans mellan krav och 

kontroll vilket leder till en ohälsosam arbetsmiljö. 

Då det sociala stödet ansågs vara viktigt för personalen och deras hälsa, lades denna dimension 

till senare i modellen (Karasek & Theorell 1990, s 69). Det går därmed att påstå att personal 

som har högt socialt stöd trivs bättre på sitt arbete än de som har lågt eller inget socialt stöd 

enligt Jeding, et al. (1999, s 46). Om en person exempelvis har ett arbete som tillhör de 

avspända jobben och har ett högt socialt stöd har denne troligtvis en mycket bra arbetssituation. 

Om personen däremot skulle befinna sig i ett arbete som faller in under de spända jobben 

samtidigt som det sociala stödet är lågt, är risken stor att denne inte trivs med sin arbetssituation 

(ibid). Det sociala stödet kan därmed påverka hur en anställd trivs på sitt arbete. Har den 

anställde ett av de spända jobben men högt socialt stöd kan detta förhöja trivseln av dennes 

arbetssituation, vilket stödjs i Jeding, et al. (1999, s 46) som lyfter det sociala stödets påverkan 

av arbetstrivseln. Sandblad, et al. (2018, s 101 f) drar följande slutsats: 
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När nya eller förändrade it-stöd införs i arbetslivet måste detta kombineras med både ökad egenkontroll 

och ökat socialt stöd. I praktiken ser man tyvärr ofta den motsatta bilden. Den upplevda egenkontrollen 

och det upplevda stödet från ledning och arbetskamrater minskar. Detta vet man är en klar potentiell risk 

för försämrad arbetsmiljö med oacceptabla belastningar, som kan leda till farlig stress och på sikt till 

ohälsa.  

Flera undersökningar, som till störst del genomförts av fackförbund, påvisar att de faktorer som 

främst påverkar en anställds arbetsmiljö negativt är utveckling av it på företaget (Sandblad, et 

al. 2018, s 101 f). De svar som framkommit är att de anställda i samband med detta upplever 

för stora krav, för lite egenkontroll samt minimalt med socialt stöd. Det sociala stödet skulle 

kunna förbättras om ledningen görs medvetna om de anställdas behov. Detta för att prioritera 

tid för tillfällen att skapa bra relationer och gemenskap inom arbetsgrupper. Utöver detta behövs 

tid för stöd och utbildning i hur det nya arbetssättet ska hanteras på effektivaste sätt (Sandblad, 

et al. 2018, s 102).  

2.4 Interaktionsritualer  

För att beskriva hur ett samspel mellan individer uppstår så att någon form av emotionell energi 

bildas har vi valt Collins (2005, s 47) teori om interaktionsritualer. Denna teori kopplas till 

interaktionen mellan kollegor för att beskriva hur emotionell energi formas i en arbetsgrupp. 

Collins (2005, s 48) utgår från att interaktionsritualer skapas genom en kedja av händelser där 

fyra specifika delar behöver ingå:  

❖ Fysisk närvaro - Minst två personer ska fysiskt befinna sig på samma plats där de på 

något sätt påverkas av den kroppsliga närvaron från andra oavsett om det sker medvetet 

eller inte.        

❖ Gräns utåt - Någon form av barriär mot omvärlden skapas så att individerna tydligt kan 

urskilja vilka som är deltagare eller inte.                             

❖ Gemensamt fokus - Individerna fäster sin koncentration på en gemensam händelse eller 

aktivitet, där upplevelsen av att stå i förbindelse med varandra leder till att deltagarna 

ömsesidigt blir medvetna om andras uppmärksamhet.             

❖ Delad emotionell upplevelse - Deltagarna upplever en gemensam känsla eller en  

 emotionell upplevelse.  

 

Collins (2005, s 48) förklarar att de två sista punkterna; gemensamt fokus samt delad 

emotionell upplevelse förstärker varandra. Som exempel nämner han småprat där de som 

interagerar absorberas av samtalets rytm och känsla, vilket leder till en upplevelse av att ha en 

ömsesidig påverkan på den andre (ibid). Lyckas individerna fånga medvetenhet om varandra 

och kan spegla sig i samt få bekräftelse om att deras känslotillstånd överensstämmer med de 

andras bildas det en stark solidaritet mellan deltagarna (Dahlgren & Starrin 2004, s 59 f). De 

närvarande blir uppfyllda av varandras sällskap och ser fram emot nästa möte där de gärna 

upprepar sina handlingar. Skulle interaktionen bli mindre lyckad uppnår inte deltagarna en 

känsla av gemenskap och solidaritet utan riskerar istället att dräneras på energi (ibid). Collins 

(2005, s 118) beskriver emotionell energi som att det sträcker sig från entusiasm till depression 

med hela känslospektrat däremellan. Vilken nivå som uppnås beror till viss del på vilken status 
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individen har i gruppen. En individ med högt självförtroende som vill vara en central del av 

gruppen bygger sin emotionella energi i gemenskap med andra medan det blir motsatt effekt 

för en individ som föredrar att stå i bakgrunden (Dahlgren & Starrin 2004, s 62). Collins (2005, 

s 119) ger exempel från arbetslivet då exempelvis en överordnad delegerar uppgifter till en 

underordnad. Den överordnade fylls med emotionell energi medan den underordnade kan 

uppleva att den dräneras på energi (Collins 2005, s 119). En person som är fylld av emotionell 

energi bär ofta med sig denna känsla in i nästa interaktion med andra. Detta leder till en 

kedjereaktion vilket innebär att individer med hög emotionell energi har en benägenhet att 

fortsätta stå i fokus där den positiva energin fylls på (Dahlgren & Starrin 2004, s 70 f). 

Emotionell energi kan överföras till andra vilket innebär att hög emotionell energi kan föras 

över till andra i gruppen och skapa en stark grupp med stort självförtroende. Motsatt effekt kan 

då en individ med låg emotionell energi få vilken kan medföra nedstämdhet, låg inspiration 

samt handlingsförlamning hos resterande medlemmar (ibid). 

Det finns en rad olika teorier och förklaringsmodeller rörande vilka emotioner som är mest 

framträdande vid social interaktion i ett samhälle. Fyra primära känslostämningar som de flesta 

forskare dock är överens om är ilska, rädsla, glädje och sorg/besvikelse (Collins 2005, s 106). 

Glädje och sorg/besvikelse kan kopplas till hög respektive låg energi. Detta kan beskrivas med 

att när en grupp innehar samstämmighet och solidaritet uppnås hög energi, vilket skapar glädje 

samt lust till att prestera och utföra fler saker tillsammans medan en grupp som upplever 

illojalitet får låg energi vilket kan leda till splittring i form av medlemmar som inte orkar 

fortsätta delta i sällskapet.  

Interaktionsritualer kan vara formella vilket innebär att deltagarna i förväg är medvetna om 

vilket beteende som förväntas av dem (Lundberg 2013, s 120). Exempel på formella ritualer 

på en arbetsplats kan exempelvis vara möten där beslut ska fattas eller då kollegor möts som 

är mindre bekanta. I formella möten kan både glädje och sorg upplevas beroende på om 

medarbetarna åtnjuter framgång eller delar varandras motgångar (Lundberg 2013, s 122). 

Skulle någon bryta de formella ritualerna och exempelvis skratta åt en kollegas nederlag skapas 

förvirring hos deltagarna och den emotionella gemenskapen mellan individerna som ingår i 

ritualen reduceras och den som uppträtt olämpligt stängs ute (Dahlgren & Starrin 2004, s 62). 

Ritualer kan även ske naturligt vilket innebär att deltagarna själva skapar gester och uttryck 

som efterlevs av medlemmarna för att visa sin lojalitet samt tillgivenhet till gruppen (ibid). Det 

kan exempelvis vara ett företag där de anställda bär uniformer eller en arbetsgrupp i ett projekt 

med ett mål att skapa någonting tillsammans. Vi utgår från både formella och naturliga ritualer 

då ett arbete innebär vissa formella krav medan det inom en arbetsgrupp kan uppstå naturliga 

ritualer för att accepteras av sina kollegor.  

2.5 Sociotekniskt sammanhang  

För att ge en liten bakgrund till uppkomsten av det sociotekniska sammanhanget så formades 

det 1947 i England, via Tavistock Institute of Human Relations (Granberg 2011, s 696). En 

studie av den engelska kolgruveindustrin visade på konflikter mellan ledning och 

arbetsgrupper. Forskarna upptäckte ett mönster där ekonomiska, tekniska och sociala strukturer 



20 
 

visade sig ha koppling till varandra (Granberg 2011, s 697). Det som framkom från studien var 

att arbetsgrupper känner tillfredsställelse och glädje när deltagarna inbördes vet vilken roll var 

och en har samt kunnat vara med och påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras. I det 

sociotekniska sammanhanget har ledaren en stor betydelse utan att gå runt och ge order om vad 

som ska utföras. De ska vara närvarande men låta arbetarna själva ta ansvar över arbetet 

(Granberg 2011, s 698). Detta stödjs även av Oudhuis & Olsson (2011, s 16) som talar om att 

arbetsgruppen ska fungera nästintill självstyrande och förvalta över hur arbetsmetoder, tempo 

samt fördelning av resurser ska se ut. På så sätt har personalen stort ansvar över arbetsprocessen. 

Teknikens ständiga utveckling och arbetsgruppernas egna inflytande över tekniken, där flera av 

de anställdas kompetenser kommer till användning, har lett till effektivare system och arbetare 

med större erfarenhet (Davis et al. 2014, s 4). Arbetare kan nu från grunden själva lösa ett 

problem vilket ökar deras motivation och välbefinnande (ibid). 

Då vi vill öka förståelsen för vilken hänsyn som tas till det sociala sammanhanget i samband 

med digitaliseringen kommer vi att lyfta in den sociotekniska aspekten till studien. Den 

sociotekniska skolan har varit inflytelserik sedan början av industrialiseringen när utvecklingen 

av tekniska system tog fart (Olerup 1989, s 45 f). Mumford (2006, s 338) och Davis, et al. 

(2014, s 3) menar att det som ger ett värde för både företaget och individen i den sociotekniska 

skolan är att organisationen tar lika stor hänsyn till de anställdas behov som till de tekniska 

delarna vid omstruktureringar. Även den demokratiska aspekten betonas i teorin vilket innebär 

att anställda ska tillåtas och uppmuntras till att medverka i beslut som rör deras arbetsinsatser 

(Mumford 2006, s 338). Sandblad, et.al (2018, s 18) menar att företag som vill uppnå en god 

digital arbetsmiljö ska sträva efter en värdegrund där samtliga anställda tillåts vara delaktiga 

samt medverka till företagets potential att växa. Detta skapar trogna och pålitliga anställda som 

med glädje och motivation bidrar till ett effektivt och utvecklande företag (ibid). Organisationer 

som inte är lyhörda för personalens behov kan bidra till en känsla av ohållbara krav där 

prövningarna upplevs som för stora. Detta kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa (ibid). 

Symptom på ohälsa genom dålig digital arbetsmiljö visar sig bland annat genom irritation, 

stress, sömnsvårigheter samt utmattning (Sandblad, et al. 2018, s 49).  

Den sociotekniska utvecklingen i Sverige har varierat sedan början av 1900-talet men anses 

numera vara en av de ledande i världen (OECD 2013, s 19). Golden & Geisler (2007, s 520) 

beskriver att framstegen inom informations- och kommunikations-teknologin bidragit till att 

gränsen mellan arbete och fritid suddats ut. Några exempel på mobil teknologi som medverkat 

till detta är bland annat personsökare, bärbara datorer samt mobiltelefoner (ibid). En 

mobiltelefon som arbetsgivaren betalar för skulle enligt vår mening kunna betraktas som en 

digital medarbetare då den hanterar kontakter, mail och kalender samt snabb information via 

google eller Siri2. Fler tekniska hjälpmedel på arbetsplatserna skulle även kunna innebära att 

den fysiska kommunikationen mellan kollegorna minskar. Förändringen skulle på så sätt kunna 

ha en inverkan på relationerna mellan de anställda. I vår studie representerar de anställda det 

sociala och de digitala medarbetarna det tekniska. Begreppet digital medarbetare har begränsats 

                                                 
2 Siri är Apples virtuella assistent som används via röststyrning för att exempelvis snabbare genomföra vissa 

kommandon. 
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i studien till IT-system som effektiviserar informationshantering, chattbotar med artificiell 

intelligens samt fysiska robotar med artificiell intelligens. Artificiell intelligens beskrivs mer 

ingående på sidan 18. 

Maguire (2014, s 168) har studerat det sociotekniska sammanhanget med utgångspunkt i själva 

samspelet mellan användaren och teknologin. När företag implementerar nya system för att 

vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden har de under lång tid noggrant testats i 

datalabb, med tillfredsställande resultat (Maguire 2014, s 162). När de som sedan ska arbeta i 

systemen får tillgång till dem uppfattar de ofta att systemet inte är effektivt samt inte ger stöd i 

arbetet. Snarare ökar de tekniska problemen vilket hämmar arbetet (ibid). När de anställda ser 

tekniken som ett hinder som inte fungerar i samstämmighet med personalens behov kan detta 

få motsatt effekt mot vad som är ledningens intentioner med det sociotekniska sammanhanget, 

det vill säga samverkan mellan teknik och människa (Oudhuis & Olsson 2011, s 17). Vikten av 

att involvera användarna redan när systemen ska utvecklas är väl känt (Maguire 2014, s 163). 

Detta på grund av att användarna kan lämna förslag på problem som lätt uppstår och därmed 

undvika dilemman och energitjuvar från start (ibid). Maguire (2014, s 162) menar att om inte 

hänsyn tas till det sociotekniska sammanhanget när nya system införs till det dagliga arbetet 

kan det leda till problem för användarna vilket i sin tur kan skapa problem för organisationen. 

Maguire (2014, s 168) ställer sig frågan varför det fortfarande produceras sociotekniska system 

som inte är anpassade efter individerna som ska arbeta med dem, trots att systemen funnits 

under så lång tid. Han ställer även frågan om det är så att leverantörerna av systemen är 

överambitiösa och inte uppskattar svårigheten eller komplexiteten som det sedan innebär för de 

som ska arbeta i eller med systemen. Vidare funderar han på om ansvariga inte inser vilken 

förändringsnivå det nya arbetssättet kan innebära för de som ska använda det. Nya IT-system 

implementeras snabbt för att driva igenom förändringarna där medarbetarna tvingas att använda 

de nya programmen utan att ha haft möjlighet att vara med och ge feedback samt utveckla det. 

Lagerström (2018, s 37) menar att principen för 70-20-10 bör vara ett bra riktmärke för att AI 

ska implementeras framgångsrikt. Detta innebär att ”70 procent av lärandet sker i jobbet, 20 

procent genom fortbildning och 10 procent i externa kurser”. Författaren förklarar vidare att 

även om riktlinjerna finns är det få som arbetar efter modellen idag. Orsaken till detta är att 

tiden inte räcker till (ibid). 

Ett förslag Maguire (2014, s 168) ger till de utmaningar som vi nämnt i stycket ovan är att börja 

med mer modesta system som byggs upp parallellt med feedback från användarna. Ett annat 

förslag han kommer med är att tänka över vilka tekniska nyheter som behövs för den 

omställning företaget ska göra istället för att fokusera på den tekniska utvecklingen. Med detta 

menar Maguire (2014, s 168) att implementeringen kommer underlättas i och med att systemen 

kommer att bli hanterbara för de som ska arbeta med dem. Att känna att det finns en kontroll 

över arbetet och den tekniska utvecklingen är därmed viktigt för personalen och skulle 

dessutom kunna öka deras motivation för arbetet (Oudhuis & Olsson 2011, s 17). Baxter (2011, 

s 4) skriver att det finns sociotekniska designsystem som tar hänsyn till mänskliga, sociala och 

organisatoriska faktorer såväl som tekniska. Dessa system ska underlätta implementeringen av 

ett system och öka förståelsen för hur arbetet i systemen utförs och hur tekniken används. Även 

om ledning är medvetna om vikten av det sociotekniska sammanhanget är det sällan det används 
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(ibid). Ett antagande som finns kring detta är att det är svårt att använda metoden på grund av 

att det skiljer sig så mycket i frågor kring den tekniska ingenjörskonsten såväl som frågor kring 

den individuella interaktionen med tekniska system (Baxter 2011, s 4).  

Det kan uppstå intressekonflikter i det sociotekniska sammanhanget då användarna vill ha ett 

system som underlättar deras arbete utan att påverka andra delar av det, medan ledningen vill 

skapa ett ökat värde till företaget i form av effektivare lösningar samt att det följer lagstadgade 

krav (Baxter 2011, s 10). Ett förslag till att undvika intressekonflikter är att de som designar 

systemen besöker arbetsplatsen där tekniken ska implementeras. Även om det endast är ett kort 

besök får de en inblick i och förståelse för användarnas arbetsmiljö (ibid). Det kan även uppstå 

komplikationer i det sociotekniska sammanhanget för de anställda i form av utanförskap genom 

att någon medarbetare inte passar in i arbetsformen. Denne vill exempelvis inte arbeta på 

samma sätt som de andra eller följer inte med i den tekniska utvecklingen (Oudhuis & Olsson 

2011, s 17). Då det sociotekniska präglas av samarbete både mellan kollegor och teknik kan det 

uppstå problem om en anställd inte vill samarbeta eller dela med sig av lärdomar som kan 

förbättra arbetssättet för övriga kollegor. Det som måste tas hänsyn till är i sådana fall att få 

med sig hela arbetsgruppens lärande istället för att fokusera på det individuella lärandet (ibid). 

Vikten av att uppnå en bra balans mellan sammanhanget digitalisering och individ kan utläsas 

i regeringens digitaliseringsstrategi under rubriken “digital ledning” (Regeringen 2017). Det 

visar på betydelsen av att ta hänsyn till det totala sammanhanget för att förebygga ohälsa, både 

när det kommer till individer, grupper på arbetet eller för samhället i övrigt. 

2.5.1 Artificiell intelligens 

Vår efterforskning om digitala medarbetare har givit oss ökad medvetenhet för intresset hos 

organisationerna beträffande ämnet. Deras mål är att utveckla system för att hantera det stora 

informationsflödet så att beslut ska kunna tas mer effektivt. Digitaliseringen har bidragit till att 

flera organisationer använder sig av robotar med artificiell intelligens (AI). Dock har det visat 

sig att upp till 40 procent av Europas AI-startups som säger sig utveckla AI eller använda sig 

av AI i själva verket inte gör det (Veckans Affärer 2019). Det stora intresset för AI har även 

ökat betydelsen av att utvecklingen går framåt när det kommer till att skapa robotar som kan 

interagera med sina kollegor (Andreasson et al. 2018, s 473). För att robotarna ska accepteras 

som en del av individernas vardag behöver de ha förmågan att bemöta människors sociala 

beteenden och reagera på ett lämpligt sätt (ibid).   

 

Tietos ledning fick 2016 erfara hur deras interaktion påverkades då de tog beslutet att välja in 

en digital medarbetare vid namn Alicia T i sin ledningsgrupp (Dagens Industri 2016). 

Kaufmann och Kaufmann (2016, s 335) definierar en social grupp som “en social enhet där 

medlemmarna påverkar varandra ömsesidigt och har gemensamma intressen över tid”. Vidare 

beskriver de att sociala relationer anses som en viktig faktor för att undvika känslan av en 

stressig arbetsmiljö (Kaufmann & Kaufmann 2016, s 357). I en social grupp kommuniceras det 

inte bara genom det sagda ordet utan även genom kroppsspråket. Att en robot lyckas spegla 

kroppsspråket bör därför anses som en viktig faktor för att skapa en omedelbar och meningsfull 
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interaktion med människor (Alfredsson et al. 2017). För att robotar ska lyckas interagera socialt 

med människor behöver de agera i relation till sociala och känslomässiga aspekter i mötet med 

mänskliga individer samt vara kapabla att reagera på emotionella signaler (ibid). Att Tietos 

ledningsgrupp ett år senare tog beslutet att inte fortsätta med Alicia T´s medverkan skulle kunna 

förklaras med att interaktionen inte var tillfredsställande. Företagets VD Kimmo Alkio 

beskriver att Alicia T numera är ett långsiktigt experiment och att flera som varit med i 

utvecklingen av den digitala medarbetaren är från Pakistan vilket gjort att hon haft svårt att 

förstå engelska med finsk brytning (SvD 2017). 

 

AI som begrepp saknar en klar definition men en vanligt återkommande beskrivning är en 

maskins förmåga att imitera hur en intelligent mänsklig individ agerar i olika situationer (VR 

2018). AI används även som ett uttryck för avdelningar inom vetenskap- och teknik. 

Intentionen på dessa avdelningar är att fördjupa kunskaperna samt öka förståelsen för tekniken 

för att därigenom skapa möjligheten att utveckla datorer och programvara med intelligent 

beteende (ibid). När vi pratar om digitala medarbetare med AI avser vi robotar samt chattbots 

som vi definierat i inledningskapitlet. Polson och Scott (2018, s 12 f) ger följande beskrivning 

av hur AI uppstår:  

När du hör ordet AI, tänk inte på en robot, tänk på en algoritm. En algoritm är en uppsättning steg- för-

steginstruktioner, så tydliga att till och med något så fantasibefriat som en dator klarar av att följa dem. 

(Du kanske har hört skämtet om roboten som fastnade i duschen för evigt på grund av algoritmen på 

schampoflaskan: ’Arbeta in. Sköj ur. Upprepa’.) I sig själv är en algoritm inte smartare än en borrmaskin; 

den är bara väldigt bra på en specifik sak, som att sortera en serie siffror eller söka igenom nätet efter 

bilder på söta djur. Men om du kopplar ihop massor av algoritmer på ett listigt sätt kan du skapa AI: en 

domänspecifik illusion av intelligent beteende. [...] Så gott som alla AI-system [...] - följer samma “rör-

ledning-av-algoritmer”-mall. Rörledningen hämtar in data från en specifik domän; utför en serie 

beräkningar; och matar ut en prediktion eller ett beslut. 

Akenine (2018, s 8 ff) förklarar att framstegen med AI haft sådan framgång att tekniken ibland 

överträffar oss själva. Numera är det möjligt för en robot att se och lyssna till samt analysera 

text där standarden på materialet är bättre än om en människa hade gjort det. Dessutom till en 

lägre kostnad (ibid). Nauwerck (2018, s 90) hänvisar till en bok Karel Capek3 skrev 1920 som 

handlar om intelligenta robotars övertagande av världen. Nauwerck (ibid) beskriver inledningen 

till pjäsen där två av aktörerna; Helena och Damon har en dialog om robotarna. Damon frågar 

Helena: ”Vilken är den bästa medarbetaren? Helena svarar: Den bästa medarbetaren? Jag antar 

att det är den som är ärlig och engagerad. Damon svarar då: Nej. Den bästa är den billigaste. 

Den som har minst behov. Robotar är tekniskt överlägsna oss, de har en fantastisk förmåga att 

förstå, men de har ingen själ” (Nauwerck 2018, s 90). Vi upplever det spännande, intressant 

och samtidigt lite skrämmande att nästan hundra år senare leva i den tid där Capeks roman kan 

sägas ha blivit verklighet. De anställdas behov i förhållande till en robot behandlas vidare av 

författaren (ibid) i en presentation av idén om det goda arbetslivet, där bland annat meningen 

av arbetsgruppens relationer ingår. För att bevara det goda arbetslivet även i framtiden anser vi 

att organisationer behöver vara uppmärksamma på hur relationer mellan de anställda påverkas 

av implementeringen av digitala medarbetare. Om hänsyn enbart tas till det mest 

                                                 
3 Boken heter R.U.R (Rossum´s Universal Robots). Stockholm: Nilleditions. 
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kostnadseffektiva alternativet känner vi oro för att meningsfulla relationer mellan kollegor inte 

uppnås. 

Många känner rädsla och tvivel då de hör ordet artificiell intelligens och menar att det kan 

komma att ge en värld utan sysselsättning samt att de som kommer på de smartaste lösningarna 

till algoritmer kan komma att ha makten till att forma vår framtid (Polson & Scott 2018 s, 19). 

Författarna menar att det är så mycket fokus på vad som kan ske om maskinerna tar över utan 

att se vilka fördelar det kan föra med sig. De ger beskrivning på bland annat “andra och bättre 

jobb, nya hjälpmedel, befrielse från slitgöra, säkrare arbetsplatser, bättre sjukvård, färre 

språkbarriärer, nya verktyg för lärande och beslutsfattande som kommer att hjälpa oss alla att 

bli smartare, bättre människor” (Polsen & Scott 2018 s, 19). Polsen & Scott (ibid) förnekar dock 

inte att utvecklingen ger en överhängande fara över arbeten men menar att det kommer nya 

former av arbeten i framtiden.  

Även Sveriges näringsliv, den offentliga verksamheten samt samhället i övrigt har haft en 

påtaglig förändring i användandet och utvecklingen av AI (VR 2018, s 8). Fördelar som nämns 

i samband med AI är att det bidrar till högre kvalitet och effektivitet hos företagen, vilket i 

förlängningen hjälper organisationerna att växa. Med fler verksamheter som gör framsteg ökar 

välfärden i samhället (ibid). Men allt som har en framsida har också en baksida och med AI 

följer också nackdelar. Vissa av utmaningarna som uppmärksammats är: 

  • Ledarskap och omställningsförmåga i företag, offentliga verksamheter och policysystem  

  • Jobbdynamik och arbetslöshet på grund av snabba förändringar av arbetsuppgifter   

  • Äganderätt till data och utmaningar med personlig integritet, etik och tillit    

  • Risk för tillämpning av omogna AI-lösningar baserade på felaktiga data och algoritmer  

  • Säkerhetsrisker genom medvetet skadlig dataanvändning och datamanipulering  

         (Vinnova 2018 s, 8) 

En viktig faktor när det kommer till punkterna för ledarskap och jobbdynamik är vikten av att 

på ett tydligt sätt framställa värdet en investering i AI har för företaget (Vinnova 2018, s 8). 

Detta gäller för de flesta organisationer och myndigheter i samhället (ibid). Utan ledningens 

förmåga att själva använda samt delge personalen vilken nytta AI-kompetens har för 

värdeskapande och effektivitet hos företaget kan detta inverka vid rekryteringsprocesser samt 

utveckling av de anställdas kompetens. “Begränsad AI-kompetens, på ledningsnivå och hos 

medarbetare, gör det, i sin tur, svårt att utveckla AI-baserade affärs- och verksamhets-

modeller” (VR 2018, s 8). Detta innebär att samtidigt som användningen av AI växer, ökar 

även kravet på chefer och ledares egenskaper inom tekniska nyheter och organisations-

förbättringar. Kravet beror till stor del på att AI i praktiken kommer att innebära en stor 

förändring i arbetsuppgifter, arbetsorganisation och arbetsmarknad. Det gäller för chefer och 

ledare att få de anställda välvilligt inställda till att byta arbetsuppgifter samt uppdatera sin 

kompetens för att hänga med i utvecklingen (ibid).  

Det stora intresset för AI har lett till att The Committee on Digital Economy Policy (OECD 

2019) infört fem rekommendationer över hur myndigheter och samhällsinvånare ska fördela 

de ekonomiska och sociala resurserna. Dessa punkter är “inkluderande och hållbar tillväxt 
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samt välbefinnande, mänskliga rättigheter och värderingar, öppenhet samt förklarbarhet, 

kraftfullhet och säkerhet samt ansvarstagande” (OECD 2019). Även krav på medvetenhet om 

riskerna finns inkluderat så att hänsyn till dessa tas samt minimeras (ibid).  

2.6 Lärdom utifrån teorierna 

Det vi tar med oss från inläsningen av utvalda teorier är de anställdas behov att känna 

meningsfullhet i sitt arbete. Meningsfullheten uppnås i många fall genom socialt stöd från sina 

kollegor. Den sociotekniska skolan har påvisat lösningar för att uppnå en meningsfullhet i takt 

med att tekniken breder ut sig vilket i nuläget inte verkar utnyttjas till fullo. Då framstegen med 

den artificiella intelligensen är på tillväxt är det av vikt att den sociotekniska skolan lyfts fram 

på nytt.  
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3. Metod  

I detta kapitel redogörs för val av metod samt vilket förhållningssätt som antagits till studien. 

En beskrivning presenteras därefter på vilket sätt studiens urval, intervjuguidens utformning 

samt intervjuerna genomfördes. Avslutningsvis förklaras hur bearbetning av data utförts samt 

vilken hänsyn som tagits till etiska överväganden. 

3.1 Val av ansats och förhållningssätt  

Då vårt mål är att få en djupare förståelse för ämnet digitala medarbetare har vi valt att göra en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Valet föll sig naturligt då vi utifrån 

intervjupersonernas egna erfarenheter vill upptäcka ett mönster för att beskriva deras 

upplevelser (Kvale & Brinkmann 2017, s 17). Även Patel och Davidson (2011, s 82) menar att 

kvalitativa intervjuer går ut på att upptäcka hur respondenten upplever ett visst fenomen och 

hur dennes uppfattningar ser ut gällande detta. Vid exempelvis observation skulle det inte ge 

samma möjlighet till information då de som observeras inte ordagrant kan beskriva sina 

upplevelser av fenomenet som studeras. I studien förhåller vi oss till det fenomenologiska och 

det hermeneutiska förhållningssättet. Enligt Kvale och Brinkmann (2017, s 44) har forskarna 

inom fenomenologin en fascination av och vill komma till insikt om olika sociala fenomen där 

deltagarnas skildringar står i fokus. Patel och Davidson (2011, s 28) menar att hermeneutiken 

till stor del handlar om att tolka, undersöka och försöka finna en förståelse för någonting, vilket 

är vad vi vill uppnå med studien. I detta förhållningssätt går det att uppnå förståelse för ett 

fenomen genom att studera språket. Genom att granska hur människor talar om någonting och 

vad deras handlingar uttrycker går det därigenom att förstå andra människor (Patel & Davidson 

2011, s 28). Detta ger ytterligare stöd till vårt val att använda oss av intervjuer då vi kan 

använda oss av språket för att tolka vad respondenterna anser om fenomenet. Utifrån 

ovanstående beskrivning av fenomenologin och hermeneutiken har vi kommit fram till att 

intervjuer är lämpligast då respondenterna ges möjlighet att redogöra för sin upplevelse av hur 

de digitala medarbetarna påverkar dem.  

 

Den intervjuform vi ansåg passade oss bäst och som vi valde att använda var semistrukturerade 

intervjuer. Detta innebär att intervjuguiden designas i förväg med bestämda frågor där 

samtidigt tillfälle ges att utveckla oklara eller intressanta svar (Aspers 2011, s 142). Frågorna 

ställdes oftast i den ordningsföljd som de stod, men vi hade ändå frihet att ändra på 

ordningsföljden om vi ansåg det passande, vilket är utgångspunkten för en semistrukturerad 

intervju (Patel & Davidson 2011, s 82). Eftersom vi båda har relativt lite erfarenhet av att 

intervjua kändes det tryggt att ha stöd av en intervjuguide som utformats specifikt för att kunna 

besvara våra forskningsfrågor. Samtidigt ville vi ge respondenterna möjlighet att komma med 

utförliga svar och oss möjligheten att återkoppla med följdfrågor. En fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att kommunikationen blir mer levande genom att frågor och 

svar kan passas fram och tillbaka mellan intervjuare och intervjuperson till dess att ämnet är 

uttömt (ibid). Det ställer dock högre krav på intervjuaren att vara lyhörd för det respondenterna 

säger så att uttryck kan fångas upp och utvecklas vidare (Kvale & Brinkmann 2017, s 180). 

Semistrukturerade intervjuer ger den intervjuade möjligheten att bredda svaret på frågan men 

intervjuformen är ändå begränsad i och med att forskaren bestämmer området och tema för 
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frågorna (Aspers 2011, s 143). En nackdel som skulle kunna uppstå med denna form av intervju 

är att någon djupare förståelse inte nås i och med att respondenten till viss del är styrd av 

frågorna. Oavsett detta leder ändå utfallet till en bredare förståelse än om frågorna ställts 

likadant till alla respondenter, utan möjlighet att utveckla sina svar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s 34). 

3.2 Urval av intervjupersoner 

För att hitta intervjupersoner som kan besvara frågeställningarna var målet att få kontakt med 

företag som i någon form använder sig av digitala medarbetare. Urvalet skedde genom sökning 

på internet där vi fick träff på företag som var i början av sin utveckling av sådana. De företag 

som verkade intressanta för vår studie tog vi kontakt med via mail där vi beskrev anledningen 

till kontakten. Första dagen skickade vi ut en förfrågan om medverkan till sju stycken företag 

där ett av dem visade omedelbart intresse. Vi trodde därmed att det inte skulle bli några problem 

att få intresserade deltagare till studien. Därefter kom ett avböjande efter ett annat då företagen 

antingen ansåg att deras digitala medarbetare inte var relevant för vår studie, deras tid var 

begränsad eller att de inte kommit så långt att roboten var igång i produktion med de anställda. 

Vissa företag hörde inte alls av sig även om vi skickade ett påminnelsemail efter cirka en vecka.  

 

Efter att ha läst en artikel om att “företag bör förbereda sina medarbetare inför arbete med AI” 

(MIT 2019) insåg vi att det kanske är för tidigt att hitta tillräckligt med företag där anställda 

samarbetar nära en digital medarbetare. Detta på grund av att många är i uppstartsprocessen av 

att införa digitala medarbetare. Utformningen av intervjuguiden ändrades då till att gälla för 

anställda som inväntar en digital medarbetare samt deras förväntningar inför detta. Ett nytt mail 

skickades ut till de företag som tidigare avböjt på grund av att de inte är i produktion med 

roboten än. En förståelse för att vi var för tidigt ute lämnades samt den nya vinklingen på 

intervjun. Samtidigt skickade vi ut en förfrågan till två nya företag med förhoppning om att vi 

denna gång skulle få ett positivt svar. Ett företags kontaktperson visade sig positiv direkt. Ett 

annat företag som tidigare inte svarat på våra mail eller telefonsamtal visade sig nu kunna ställa 

upp på den tidigare inriktningen med kollegor som redan har digitala medarbetare. Detta 

resulterade i att vi fick intresserade företag på båda intervjuguiderna utan att ha ett tillräckligt 

underlag för en intervju av tio personer. För att komma vidare i processen valde vi att använda 

oss av båda intervjuguiderna och utgå från både respondenter som redan har en digital 

medarbetare samt de som inväntar en.  

 

Metoden vi använt för att finna passande respondenter är ett strategiskt urval. Trost (2010, s 

138) menar att ett strategiskt urval innebär att forskaren utgår från ett antal variabler som 

forskaren önskar att respondenterna innehar. Vi utgick från enbart en variabel vilket var att 

respondenterna ska ha eller ska få en digital medarbetare som ingår i deras arbetsgrupp. Genom 

det strategiska urvalet får forskaren kontakt med de respondenter som önskas (Trost 2010, s 

139), vilket vi till sist fick. Sammanfattningsvis fick vi accept från fem stycken män och fem 

stycken kvinnor mellan åldrarna 28 till 55 där sju av dem har en digital medarbetare medan tre 

av dem inväntar en. Yrkesmässigt sett är intervjupersonerna från tre olika branscher som finns 

på fyra olika orter i Sverige. 
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Tabell 1: Beskrivning av intervjupersoner och deras digitala medarbetare. 

 

 

 

När vi hade fått tag i de första respondenterna på respektive företag frågade vi om de visste 

någon annan som ville ställa upp på intervju. På detta sätt använde vi dessutom ett snöbollsurval 

vilket innebär att forskaren frågar om respondenten känner till någon annan person som lämpar 

sig för studien och vill ställa upp på en intervju (Trost 2010, s 141). Forskaren fortsätter att 

fråga nästa respondent tills denne är nöjd med antalet intervjuer. 

3.3 Utformning av intervjuguide  

För att hålla isär intervjuguiderna valde vi att kalla den som riktar sig till dem som redan har 

en digital medarbetare för intervjuguide 1.0 och för de som inväntar en digital medarbetare för 

2.0. Genom att behålla båda intervjuguiderna anser vi att det möjliggör eventuella jämförelser 

mellan respondenternas upplevelser av den digitala medarbetaren.  

 

Vi började med att fundera på vilka bakgrundsfrågor som skulle inleda intervjun och kom fram 

till att ålder, utbildning, hur länge de arbetat på företaget, kort bakgrundshistoria inom arbetet 

samt arbetsroll var relevanta. Valet av bakgrundsfrågor gjordes för att kunna se om det skiljer 

sig något i individens uppfattning av den digitala medarbetaren beroende på dessa. Till en 

början skrev vi ned alla frågor vi kunde komma på som var relevanta för studien och som kunde 

tänkas besvara våra frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014, s 174) menar att 

forskningsfrågorna kan ställas på ett abstrakt eller teoretiskt sätt men intervjufrågorna bör vara 

ställda på ett vardagligt språk. Därmed försökte vi komma på enklare frågor som var lätta för 

respondenterna att förstå, samtidigt som det skulle ge svar på frågeställningarna samt kunna 

appliceras på vår teoretiska referensram. Därefter strukturerade vi upp intervjufrågorna i tre 

olika teman som utgår från “den anställdes uppfattning av den digitala medarbetaren”, “det 

sociala sammanhanget - individen, arbetet och kollegorna” samt “det sociotekniska 

sammanhanget - arbetet, individen och tekniken”. Avslutningsvis får respondenten möjlighet 

att besvara hur de ser på framtiden angående den digitala medarbetaren samt om de har något 

mer att tillägga som vi inte har tagit upp för att säkerställa att ingenting missas i 

datainsamlingen. 

3.4 Genomförande av intervjuer  

Kvale & Brinkmann (2017, s 206) beskriver vikten av att hålla kvalité på intervjuerna. Med det 

menar de att intervjuaren i förväg ska planera upplägget av intervjun samt bemöta respondenten 

Intervjuperson Digital medarbetare Intervjuperson Digital medarbetare 

Intervjuperson 1 Chattbot Intervjuperson 6 * IT-system 

Intervjuperson 2 Chattbot Intervjuperson 7 Chattbot och robot 

Intervjuperson 3 * IT-system Intervjuperson 8 Chattbot 

Intervjuperson 4 Chattbot Intervjuperson 9 * IT-system 

Intervjuperson 5 Chattbot Intervjuperson 10 Chattbot 

*Respondent som inväntar digital medarbetare 
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med respekt. Intervjukvalité innebär att intervjuaren ska ha förmågan att ställa korta frågor och 

invänta utförliga svar utan att på något sätt påverka den intervjuade genom sitt kroppsspråk 

eller röstläge (ibid).  Kvale & Brinkmann (2017, s 207) förklarar att en intervjuare behöver 

vara lyhörd vid varje intervjutillfälle och bemöta respondenten på den nivå de befinner sig. 

Trost (2010, s 102) använder uttrycket ”tala med bönderna på böndernas sätt och med lärde 

män på latin”. Detta är något vi under hela studien försökt att efterleva.  

 

Då vi båda vill öka vår kunskap av intervjutekniken har tio intervjuer genomförts tillsammans 

där längden på intervjuerna varierat mellan 22 minuter och 60 minuter. En av oss har efter 

respondentens samtycke spelat in intervjun med hjälp av en app på mobiltelefonen som heter 

”röstmemon”, medan den andre ställt frågorna från intervjuguiden. Båda har haft möjligheten 

att ställa följdfrågor då vår brist på erfarenhet och fokus på själva ämnet skulle kunna bidra till 

att detaljer från respondentens beskrivningar missas. Sju av intervjuerna har utförts på plats 

hos respondenten medan tre av dem genomförts över telefon på grund av tidsbrist och avstånd. 

Nio av intervjuerna har genomförts när respondenterna befunnit sig på sin arbetsplats. På så 

sätt har respondenterna fått vara i en trygg miljö och kunnat erbjuda en lugn plats utan 

störningsmoment under intervjun, vilket är en fördel (Trost 2010, s 65). En av intervjuerna fick 

på grund av tidsbrist genomföras över telefon när respondenten var på hemväg från arbetet. Då 

respondenten var van att samtala och ha möten via headset vid bilkörning är vår upplevelse att 

det inte påverkade hans koncentration vare sig till att svara på frågorna eller till att köra bilen. 

3.5 Databearbetning samt analys av insamlat material 

I takt med att intervjuerna genomfördes och spelades in började vi även att transkribera. 

Transkribering från en inspelad intervju innebär att datan som samlats in spelas upp för att 

ordagrant återges i skriftlig form (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s 51). Kvale & 

Brinkmann (2014, s 218) beskriver transkribering som en form av omvandling där samtal i 

muntlig form ändras till skriftlig form. Omvandlingen kan innebära att det skrivna materialet 

inte helt speglar intervjun (ibid). Detta kan exempelvis ske genom att en intervjuperson 

gestikulerat mycket, pratat osammanhängande eller att delar av det inspelade materialet består 

av mycket pauser eller speciella uttryck (Kvale & Brinkmann 2014, s 221). Vid transkribering 

behöver författarna besluta sig för om pauser, utfyllnadsord som ehh, liksom eller 

känslouttryck ska tas med. Beroende på var studien ska publiceras kan författarnas beslut se 

annorlunda ut (ibid). Då vår studie ska vara tillgänglig för allmänheten och intressant att läsa 

har vi valt att aktsamt ändra i respondenternas berättelser genom att ta bort ehh och liksom där 

de förekommit för ofta vilket gör att texten blir mer sammanhängande. En fördel med inspelade 

intervjuer är att olika avsnitt kan stoppas eller spolas tillbaka för att höras igen om något skulle 

vara otydligt (ibid). Att vi båda deltagit i samtliga intervjuer har underlättat transkriberingen 

då uttryck, kroppsspråk och tonläge har observerats. Arbetet fördelades genom att vi 

transkriberade fem intervjuer var. 

För att skapa en bättre kännedom över de utskrivna texterna läste vi igenom dem på nytt. I 

samband med detta kodade vi ord och meningar som kändes aktuella för studiens syfte. 

Kodning är den del av analysen där data sorteras för att efter hand kunna genomföra en 

utvärdering (Aspers 2011, s 165). En av analysteknikerna vi utgått från är den statiskt-
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dynamiska analysen. Statiska analysen innebär att “forskaren studerar relationen mellan ett 

teoretiskt begrepp, dess eventuella olika kategorier och de koder som är kopplade till 

kategorierna” (Aspers 2011, s 205). Den dynamiska analysen handlar om att se vilken inverkan 

omställningen haft på individen när det kommer till tid men även till plats (ibid). Vi har även 

använt den relationella tekniken som stöd då den “tar utgångspunkt i att personer är 

uppkopplade i nätverk samt att de relaterar sina handlingar till andra individer som kan vara 

med i samma nätverk” (Aspers 2011, s 206). I den relationella analysen studeras vilka 

individerna spenderar tid tillsammans med, vilka som är deras förebilder samt vilka de försöker 

undvika. Nätverken behöver inte enbart bestå av personer utan kan exempelvis vara föremål 

eller organisationer (ibid).  

 

Insamling av data och kodning kan med fördel ske parallellt då båda kan förstärka varderas 

egenskaper och ge ny kunskap till analysen (Aspers 2011, s 165). I samband med kodningen 

delade vi upp materialet i tre kategorier som är likvärdiga med intervjuguiden ”den anställdes 

uppfattning av den digitala medarbetaren”, ”arbete, individen och kollegorna” samt ”arbete, 

individen och tekniken”. Därefter delade vi in varje kategori i ytterligare tre subkategorier som 

vi kallade ”känslor”, ”upplevelser”, ”övrigt”. Undergrupperna gav oss en bra möjlighet att 

sortera beskrivningar från respondenterna där nyanser i svaren kunde urskiljas. Detta gör det 

mer åskådligt i analysen att leta efter likheter och skillnader i respondenternas svar (Aspers 

2011, s 193). Subkategorierna bidrog till att vi kunde urskilja ytterligare teman i form av 

”Relation till kollegor” där de två första frågeställningarna besvaras. Det andra temat blev 

”Relation till den digitala medarbetaren” och det tredje ”Jämförelser mellan anställda som har 

en digital medarbetare i förhållande till de som inväntar en”. Vi gick därefter på nytt igenom 

empirin och valde ut de citat och meningar vi ansåg relevanta för de teman som framträtt samt 

för att besvara frågeställningarna. Reduceringen av materialet där viktiga delar för 

frågeställningarna lyftes fram ledde till en tydligare struktur vilket underlättade arbetet av 

analysen. 

 

Materialet har hämtats in från tio respondenter som kommer hållas anonyma. Vi kommer därför 

att kalla deltagarna för intervjuperson 1,2,3 och så vidare. Intervjupersonerna nämns inte i den 

ordning som intervjuerna skett. Deras respektive digitala medarbetare kommer vi kalla för IT-

system, Chattbot eller Robot. Där ett namn på någon robot eller del av företaget nämns under 

intervjun som gör att det skulle gå att koppla det till företaget har vi markerat med XXX. 

 

I analysen av vår insamlade empiri har vi försökt att vara öppna och opartiska utan att ta ett 

ställningstagande från början. Detta stärker vårt val av förhållningssätt då den hermeneutiske 

forskaren enligt Patel och Davidson (2011, s 29) ska vara subjektiv, öppen och engagerad. Vi 

har även förhållit oss till den så kallade hermeneutiska spiralen som innebär att ständigt gå 

bakåt och framåt i processen och se till helheten och delarna (Kvale & Brinkmann 2014, s 252). 

Oavsett ovanstående har vi trots detta valt att inte se vår förförståelse som något problem utan 

istället som en tillgång som kan hjälpa oss att förstå fenomenet (Patel & Davidson 2011, s 29). 

Genom att vi till en början själva hade en uppfattning om fenomenet digitala medarbetare, går 

det att säga att vår förförståelse då bildade helheten. Litteraturgenomgången gav oss tillgång 

till delar som ökade vår kunskap vilket därmed breddade helheten för oss. När intervjuerna 
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genomfördes fick vi ytterligare delar som kunde relateras till och fördjupa vår förståelse för 

helheten. På detta sätt har vi hela tiden pendlat mellan delarna och helheten och under studiens 

gång utformat nya tolkningar som skapat en bredare förståelse av fenomenet (Patel & Davidson 

2011, s 30).  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga att ta hänsyn till för att uppnå en god 

kvalité på sin studie. Det var därmed viktigt för oss att ha så hög reliabilitet och validitet i 

undersökningen som möjligt. Reliabilitet handlar om att studien måste gått till på ett tillförlitligt 

sätt. Detta kan innebära att det exempelvis inte får vara slumpen som avgör ett visst resultat 

(Patel & Davidson 2011, s 102 f). I kvalitativ metod kan det vara svårt att avgöra graden av 

reliabilitet då det enda säkra sättet att mäta det på är när forskaren använder sig av ett instrument 

som generar i att respondenten får en siffra eller poäng (Patel & Davidson 2011, s 104). Detta 

hör mer till kvantitativa studier och därför lyfter Patel och Davidson (2011, s 104) andra 

metoder vid kvalitativa studier som forskaren kan använda sig av för att få god reliabilitet. 

Tillförlitligheten i den kvalitativa studien handlar till stor del om hur väl förberedd och tränad 

forskaren är på att intervjua (ibid). Det är även bra om det är två personer som utför en intervju 

då det sedan går att undersöka om intervjuarnas tolkningar och registrering av svar är lika. 

Detta kallas för interbedömarreliabilitet (ibid). Då vi har upplevt oss vara väl förberedda innan 

intervjuer samt använt oss av en intervjuguide där vi kunnat följa frågorna i ordning anser vi 

att denna studie har hög reliabilitet. Det styrks även av att båda var med vid samtliga intervjuer, 

på så sätt kunde vi sedan jämföra våra tolkningar för att se om de överensstämde med varandra. 

Dessutom kunde vi vid intervjutillfället dela på arbetsuppgifterna. En av oss kunde exempelvis 

hålla intervjun medan den andra kunde fokusera på respondentens kroppsspråk och uttryck. 

Detta ger en mer fulländad blick vilket bör leda till högre reliabilitet. Några av intervjuerna 

skedde över telefon vilket medförde att vi inte kunde studera kroppsspråket. I dessa fall fick vi 

fokusera mer på hur respondenterna uttryckte sig samt olika nyanser i tonläget. I och med att 

vi valde att spela in våra intervjuer kunde vi hela tiden gå tillbaka till vårt inspelade material. 

Detta gav oss en försäkran på att vi inte missade något i materialet samt att vi har uppfattat allt 

som sades korrekt vilket enligt Patel och Davidson (2011, s 104) förhöjer reliabiliteten.  

 

Att ha en hög validitet handlar om att forskaren undersöker det som faktiskt ska undersökas 

och ingenting annat (Patel & Davidson 2011, s 102). Detta begrepp är på samma sätt som 

reliabiliteten enklare att applicera på kvantitativa studier men även här tar Patel och Davidson 

(2011, s 106) upp flera aspekter som går att tänka på för att uppnå hög validitet vid kvalitativ 

metod. Författarna förklarar att det gäller att vara medveten om validiteten under hela 

forskningsprocessen och inte enbart vid datainsamlingen. Det kan till exempel innefatta att 

forskaren klarar av att använda sin förförståelse på ett lämpligt sätt under hela studien samt att 

den så kallade innehållsvaliditeten är hög. Denna sorts validitet innebär att forskaren hittar en 

god teoretisk grund där begrepp kan utrönas. Dessa begrepp är sedan till hjälp för att utforma 

förslagsvis intervjufrågor. På detta sätt täcks hela fenomenet utan att forskaren missar någon 

aspekt av problemet (Patel & Davidson 2011, 102 f). Då vi under hela processen har valt att ta 

hänsyn till vår förförståelse, vilken vi kort beskrev i inledningen, samtidigt som vi inte låtit 
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detta påverka våra val av teorier, anser vi att validiteten bör vara hög. Vår teoretiska 

referensram är inte vinklad åt något perspektiv utan ser till både för- och nackdelar som 

utvecklingen av digitala medarbetare kan bidra med. På detta sätt har vi även kunnat utröna 

begrepp från teorin som har varit användbara i vår analys. 

  

Även om vi har försökt hålla en hög reliabilitet och validitet genom hela arbetet har vi kunnat 

se aspekter som kan ha påverkat dessa och skapat bias. Vi gjorde valet att skicka ut 

intervjuguiden till företagen innan intervjuerna genomfördes. På detta sätt kan vi ha fått någon 

form av bias då respondenterna kan ha funderat ut svaren i förväg och möjligtvis formulerat 

svaren som de tror att vi vill att de ska svara. De kan även ha diskuterat frågorna med varandra 

och påverkat varandra på detta sätt, genom detta kan äktheten i svaren ifrågasättas. Vi tog 

hänsyn till detta innan valet att skicka med intervjuguiden gjordes och resonerade att det var 

bättre om respondenterna kände sig förberedda inför intervjun. Vi ansåg dessutom att urvalet 

kunde bli bättre på detta sätt, då vår kontakt på respektive företag fick större inblick i studien 

vilket skulle kunna underlätta för valet av respondenter. 

 

Patel och Davidson (2011, s 107 f) lyfter även en risk att det insamlade datamaterialet kan 

påverkas av forskaren när denne ska transkribera sina intervjuer. Då talspråk ibland kan vara 

otydligt och bestå av ofullständiga meningar vill gärna forskaren göra den utskrivna texten 

tydligare genom att till exempel avsluta meningar, inte skriva ut pauser eller skriva ut punkt 

och kommatecken där de egentligen inte ska vara (ibid). Eftersom vi varit medvetna om denna 

risk innan transkriberingen skedde har vi tagit hänsyn till detta och försökt undvika 

fallgroparna. 

3.7 Etiska aspekter 

I samband med att vi skulle beskriva de forskningsetiska principerna uppmärksammade vi att 

Vetenskapsrådets riktlinjer inte används i samma utsträckning längre inom humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områden. Vetenskapsrådet (2017, s 13 f) förklarar att ”För olika 

forskningsområden utvecklades forskningsetiska kodexar, det vill säga samlingar av regler som 

försökte klargöra hur forskaren skulle agera gentemot försökspersonerna för att handla etiskt 

riktigt”. Vill forskare få mer information om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet hänvisas de numera i publikationen ”God 

forskningssed” till Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet 2017, s 13 f). Vi anser att det är 

viktigt att följa Helsingsforsdeklarationens (2013) rekommendationer som tar hänsyn till de 

forskningsetiska aspekterna för att säkerställa att individskyddskravet uppnås. 

Individsskyddskravet innebär att individer som är med i en forskningsstudie måste skyddas 

mot fysisk eller psykisk skada samt kränkning (Vetenskapsrådet 2017, s 13). Nedan följer hur 

vi har gått tillväga för att uppfylla de etiska rekommendationerna för en god forskningssed. Då 

individsskyddskraven förklaras utförligare i Vetenskapsrådets upplaga från 2002 har vi valt att 

utgå från denna version.  
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3.7.1 Informationskravet 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera de deltagande om deras villkor 

och studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Villkoren för deltagarna innefattar bland annat 

att medverkan är helt frivillig och undersökningen kan avbrytas när som helst. Det är viktigt 

att informera om alla sorters delar av studien som kan vara avgörande för deras villighet att 

medverka (ibid). Vi anser att informationskravet har uppfyllts då vi i vår första kontakt med 

företagen var noga med att förklara varför vi ville utföra intervjuer hos dem samt studiens syfte. 

Vid intresse mailades ytterligare beskrivning med bifogad intervjuguide. På så sätt fick de en 

djupare förståelse för undersökningen och kunde avgöra om de ville ställa upp på en intervju. 

3.7.2 Samtyckeskravet 

Detta krav kan förklaras som att studiens deltagare har rättigheten att bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s 9). Det kan till exempel innebära att de har rätt att 

bestämma över på vilka villkor de ska delta samt hur länge deras medverkan ska fortgå. På så 

sätt kan de avsluta sitt deltagande när som helst under studiens gång utan att detta leder till 

några repressalier (Vetenskapsrådet 2002, s 10). Det är därmed viktigt att forskaren skaffar sig 

deltagarnas godkännande och samtycke till studien (Vetenskapsrådet 2002, s 9). Då vi 

informerade våra respondenter om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, i samband 

med att de valde att tacka ja till att ställa upp på intervju, anser vi att samtyckeskravet uppnåtts. 

3.7.3 Konfidentialitetskravet 

Kravet innebär att alla uppgifter angående deltagarna måste behandlas konfidentiellt där 

exempelvis personuppgifter eller övriga känsliga uppgifter måste förvaras så att obehöriga inte 

får tillgång till dessa (Vetenskapsrådet 2002, s 12. Det är även viktigt för forskaren att ta hänsyn 

till att ingen deltagare kan bli identifierad när resultatet för studien presenteras (Patel & 

Davidson 2011, s 63). I denna uppsats har vi valt att hålla de inblandade företagen samt 

respondenterna anonyma för att kunna utlova konfidentialitet. Vid behov har vi valt att inte ha 

med vissa delar ur intervjuerna då detta skulle kunna avslöja vilket företag eller person som det 

handlade om. Vi har även förvarat alla uppgifter om deltagarna så som inspelning av 

intervjuerna på ett sätt som inte nås av obehöriga. När uppsatsen är klar raderas samtliga 

uppgifter så att ingenting går att återskapa. 

3.7.4 Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att uppgifter som har samlats in om deltagarna för den gällande studien får 

enbart användas till forskningsändamål. Det betyder att uppgifterna inte får användas för 

kommersiellt bruk eller utnyttjas på något annat sätt än för forskning (Vetenskapsrådet 2002, s 

14). Då informationen vi har fått genom undersökningen endast kommer att användas till denna 

studie anser vi att nyttjandekravet uppfylls. 
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 4. Analys och resultat 

 

I det fjärde kapitlet utgår vi från data som valts ut för vidare analys. De mest framträdande 

svaren som är relevanta för våra frågeställningar har kodats enligt följande tre teman: 

”Relation till kollegor”, ”Relation till den digitala medarbetaren” samt ”Jämförelse mellan 

anställda som har en digital medarbetare i förhållande till de som inväntar en”. Varje tema 

inleds med de frågeställningar som ska besvaras i analysen. Samtidigt ges en kort beskrivning 

av innehållet för att lättare förstå sammanhanget. 

 

4.1 Relation till kollegor 

I följande del har vi sammanställt svar från respondenterna som är relevanta för 

frågeställningarna: ”Hur uppfattar den anställde relationen till kollegorna i väntan på eller efter 

införandet av en digital medarbetare?” och ”Upplever den anställde att den digitala 

medarbetaren har påverkat relationen till kollegorna?”. Vi börjar med att beskriva hur 

relationerna uppfattades före den digitala medarbetaren. Då de respondenter som inväntar en 

digital medarbetare inte känt av några förändringar i relationen till kollegorna ligger fokus 

huvudsakligen på svar från de som har en digital medarbetare. Därefter beskrivs 

respondenternas upplevelser av relationen till sina kollegor med en digital medarbetare. Vi ser 

här till förändringar i kommunikation, samarbete samt arbetssätt. Avslutningsvis behandlas 

kollegornas och det sociala stödets betydelse samt digitala medarbetares eventuella påverkan 

på relationerna mellan dem.  

4.1.1 Före införandet av digital medarbetare 

Flera av respondenterna upplevde mer personlig kontakt med kollegorna innan digitaliseringen 

som helhet tog fart. Mötena skedde då till stor del på plats. Före de digitala medarbetarna 

infördes var det även vanligare att kollegorna på kontoret i större utsträckning användes för 

support och stöd. En av respondenterna som arbetat länge på samma arbetsplats beskrev att det 

fanns ett annat utbyte av information mellan kollegorna då. En annan beskrev det som att den 

spontana kompetensutvecklingen som kan ske vid kaffeautomaten inte längre förekommer lika 

ofta. Sammantaget upplevde dock de flesta att relationerna inte påverkats av de digitala 

medarbetarna. En förklarade “att arbetssättet är annorlunda men frågeställningar är densamma” 

(Intervjuperson 5). 

  

De teorier vi anser relaterar till ovanstående är de som fokuserar på socialt sammanhang (Sias 

2009; Kram & Isabella 1985) samt socialt stöd från krav- och kontrollmodellen (Karasek & 

Theorell 1990). Kram & Isabellas (1985, s 119) beskrivning av informations-, kollegial samt 

vänskaplig relation från socialt sammanhang anser vi utgöra ett värdefullt analytiskt redskap. 

När arbetet kan utföras effektivare utan kontakt med kollegorna kan avsaknaden av relationer 

på arbetsplatsen bli kännbar. Digitaliseringen kan därmed i förlängningen leda till att kontakten 

mellan kollegorna blir mer formell och tilliten till kollegorna minskar (Kram & Isabellas 1985, 

s 119). Blir de interna relationerna strikt formella utan möjlighet att prata både arbete och 
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familjeliv på kollegial nivå finns risk att den vänskapliga nivån sänks (ibid). Om den 

vänskapliga nivån sjunker försvagas även tilliten mellan kollegorna (Kram & Isabella 1985, s 

119). Detta kan i sin tur kan leda till brist på motivation att utföra sitt arbete (Sias 2009, s 184). 

Vad gäller Karasek och Theorells (1990, s 70 f) teori om socialt stöd finns det, enligt vår 

mening, en risk att de digitala medarbetarna kan komma att bidra till ökad stress om det 

socioemotionella stödet försämras och tilliten blir lägre mellan kollegorna. Vi menar att det 

stöd en kollega kan få blir lidande om individen inte vågar gå till sina kollegor och visa sig 

sårbar på grund av brist på tillit. De digitala medarbetarna skulle dock kunna bidra till minskad 

stress om individen inte behöver använda sig av det instrumentella stödet (Karasek och 

Theorell 1990, s 71) och fråga sina kollegor hela tiden. Istället kan de lösa problem själv med 

hjälp av den digitala medarbetaren. I och med detta behöver individen inte känna sig som en 

belastning för kollegorna. Sandblad, et al. (2018, s 100) sammanfattar vilka fenomen som har 

betydelse för att en anställd ska uppleva sin egenkontroll som hög eller låg. Dessa är tillgång 

till information, samspelet mellan kollegor och kommunikationen mellan dem. Det inkluderar 

även hjälp att lära sig det nya arbetssättet för att kunna hantera det på rätt sätt. I förlängningen 

leder detta till en känsla av trygghet (ibid). Om samtliga delar av ovanstående punkter fungerar 

på en arbetsplats anser vi att det ökar upplevelsen av egenkontroll. Motsatsen kan däremot 

enligt vår mening leda till att egenkontrollen upplevs som låg med stress och psykisk ohälsa 

som följd.  

4.1.2 Efter införandet av digital medarbetare 

Respondenterna beskrev att vissa arbetsuppgifter påverkats med införandet av den digitala 

medarbetaren. Deras uppfattning var att delar av arbetet inte tog lika lång tid som tidigare då 

de kan vända sig till den digitala medarbetaren samtidigt som vissa uppgifter numera 

hanterades av kollegor på centrala enheter. Sandblad, et al. (2018, s 100) beskriver att en 

förändring i hur olika ärenden ska utföras där bland annat support och stöd lagts utanför 

organisationen kan medföra en känsla av högre krav. Enligt vår uppfattning har de vi intervjuat 

inte denna upplevelse i dagsläget utan förändringen var något positivt som givit dem mer tid 

över till annat. Tiden föreföll dock inte användas till ökad interaktion med kollegorna eller till 

kompetensutveckling utan till annat arbete. En respondent beskriver hur arbetsfördelningen 

kan komma att påverkas för de anställda framöver samt tanken bakom effektiviseringen. 

 
Just i den här sfären i det här områden så handlar det primärt om att fokusera på att ta bort tråkiga repetitiva 

uppgifter så att folk kan få en vardag där man inte kommer på måndag morgon och man säger att åh, jag 

måste göra salesrapporten skjut mig (skämtsamt) [...] För att sammanfatta... jag tror definitivt att vi 

kommer att ta bort uppgifter med nån form av digital medarbetare, kanske inte en fysisk men det är jag 

ganska övertygad om och vi har en sån plan och vi jobbar aktivt med det.  

         (Intervjuperson 7) 

 

Respondenten fortsätter förklara att ett arbete som tidigare tog två dagar att utföra kan med den 

digitala medarbetaren numera genomföras på 2,6 sekunder. Karasek och Theorell (1990, s 63) 

menar att krav kan innebära att hantera en viss mängd arbete eller tidspress. Vi tolkar utifrån 

detta att effektiviseringen kan leda till att kraven inom ett arbete kan upplevas bli lägre då IT-

systemen eller roboten underlättar arbetet. En digital medarbetare skulle därmed kunna 
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innebära att vissa arbetsuppgifter som tidigare var tidsödande blir hanterbara. Jeding, et al. 

(1999, s 41) menar dock att individen kan uppleva att kontrollen försämras då arbetet inte utförs 

av dem själva från grunden. Enligt vår mening kan kontrollen försämras med en digital 

medarbetare då data framställs som individen måste ha tillit till utan kännedom om all 

information materialet grundar sig på. Sandblad, et al. (2018, s 101) menar att kraven kan 

upplevas som högre i och med att nya system kräver nya arbetssätt som är anpassade efter 

tekniken. Då digitala medarbetare enligt exemplen ovan både kan underlätta och förvärra 

kraven på arbetet anser vi att det är av högsta vikt att ledningen är lyhörda inför detta under 

och efter omställningsprocessen. Genom att ta hänsyn till personalens upplevelser av de nya 

kraven kan det i förlängningen gynna implementeringen av tekniken och skapa ett gott 

arbetsklimat.  

4.1.3 Förändringar i kommunikation 

Det respondenterna främst beskriver som den stora förändringen i samband med 

digitaliseringen och som givit störst påverkan, både när det kommer till deras arbete men även 

för deras relationer är hur de kommunicerar med varandra. Tidigare var det vanligare att 

kommunikationen skedde ansikte mot ansikte (A-m-A) medan det nu oftast sker via mail eller 

över Skype. De flesta anser att detta är ett smidigt sätt och uppskattar att de själva kan välja när 

de har tid att svara och slipper bli störda i sitt arbete. En av respondenterna lyfte att det var 

viktigt att hitta nya sätt att knyta an till sina kollegor när kommunikationen förändras och 

påpekade fikarasternas allt mer betydande roll. När de flesta inte har tid att prata A-m-A blir 

det därmed viktigare att ta sig tid och interagera med sina kollegor under en rast istället. Samma 

intervjuperson förklarade att denne ändå trivs bra med den förändrade kommunikationen då 

personen har lätt för att bygga en bra relation på distans. Det är alltså ingen nödvändighet att 

träffas fysiskt för att lära känna en person. Detta stämmer väl överens med en annan respondent 

som talade om att digitala möten blir allt vanligare. Personen såg heller inget problem med 

detta utan menade att det byggs en social kontakt trots allt. Respondenten förklarade att detta 

till och med kunde föra människor närmare då dessa personer kunde ha kontakt med varandra 

på ett sätt som inte var möjligt innan. Exempelvis kan personer som inte befinner sig i samma 

stad eller land ändå enkelt interagera med varandra vilket kan öka det sociala kontaktnätet. En 

av respondenterna var av annan uppfattning gällande detta och ansåg att den ökade 

användningen av digitala möten minskade det sociala kontaktnätet och förklarade på detta sätt: 

 

Annars är ju alltid möten i Skypen och digitala gruppmöten i det. Så att det är klart att det har förändrats, 

vilket gör det svårt om det kommer in nya och det tar lång tid innan man ses i den fysiska formen ibland 

kanske, för man lär ändå känna en person vid kaffeautomatpratet. Det gör du inte när du har dem över 

Skype och får en snabb presentation kanske.    

 

 

Andra förändringar som nämndes under intervjuerna är exempelvis att en av respondenterna 

upplevde att det efter digitaliseringen är extremt stor skillnad på inkommande samtal då 

kunderna enkelt kan ta reda på småsaker själva. En annan respondent förklarade att “Ja, det 

kan väl säga att den har. Vi sitter ju framför datorn i princip sju timmar av åtta. Man sitter ju 

mer på sin kammare än vad man kanske gjorde förr” (Intervjuperson 6.) Några av dem 

beskriver förändringar i och med att avdelningar eller kontor stängts ned.  

(Intervjuperson 8) 
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Genom att koppla ovanstående beskrivningar till interaktionsritualer går det att utröna olika 

behov hos individerna för att få ett fungerande samspel med sina kollegor. Collins (2005, s 48) 

talar om fyra delar som behöver ingå i samspelet för att det ska uppstå någon form av emotionell 

energi. Han beskriver emotionell energi som att det sträcker sig från entusiasm till depression 

med hela känslospektrat däremellan (Collins 2005, s 118). I de fyra delarna ingår fysisk 

närvaro, en gräns utåt där det går att förstå vilka som är deltagare, ett gemensamt fokus samt 

en delad känsla eller upplevelse. Intervjupersonerna som förklarade att det fungerade bra med 

digitala möten har möjligtvis inte lika stort behov av den fysiska närvaron för att uppleva 

samspel. Respondenten som ansåg att det sociala kontaktnätet minskade vid digitala möten kan 

däremot ha ett större behov av fysisk närvaro för att bygga en kontakt med någon. Om den 

fysiska närvaron känns meningsfull uppfylls individen av positiv emotionell energi medan 

individen istället vid avsaknad av meningsfullhet dräneras på sin energi som kan leda till 

nedstämdhet (Collins 2005, s 118). Genom betydelsen av meningsfullhet vid mötet med 

kollegor framträder en koppling till KASAM. Då individen vill satsa på någonting som känns 

meningsfullt höjs motivationen vilket i förlängningen leder till emotionell vinning 

(Antonovsky 2005, s 45).   

 

En annan form av kommunikation som i förlängningen kan påverka relationerna är ett uttalande 

från en respondent. Citatet visar på hur informationen ut till anställda om nya system förändrats 

under framväxten av digitala medarbetare:   

 

[...] att ha gått från en kultur där man relativt sett releaser ganska sällan t ill en kultur där man releaser 

ganska små saker men väldigt ofta, kanske ett par gånger om dan [...] till en början kanske verksamheten 

var tveksam till det här och ok hur ska det här gå? Kommer vi få nånting överhuvudtaget i slutänden? 

Men nu är vi jättenöjda för det. För tidigare betydde det att om jag ville ha en liten, liten ändring så måste 

jag koppla den till ett stort projekt. Nu kan man helt enkelt bara prata med teamet och säga; kan ni göra 

det? Finns det plats? finns det utrymme? [...] så kan de säga att ja javisst, det där tar bara fem minuter så 

det kan vi fixa nu. Den typen av skifte är oerhört viktigt.  

(Intervjuperson 9) 

 

Exemplet beskriver hur uppdateringar inte kom så ofta förr men i stora doser medan det numera 

istället sker i små doser och ofta. Beskrivningen går att applicera på KASAM och känslan av 

hanterbarhet. Genom att de anställda får möjlighet att prova de nya systemen i små doser kan 

känslan av hanterbarhet öka och bidra till en upplevelse av balans i arbetet (Hanson 2010, s 

83). Det kan dock även ge upplevelsen av att kraven ökar i samband med att releaserna blir 

fler, vilket leder oss till kopplingen med Krav- och kontrollmodellen som innebär att kraven 

upplevs som större när tidspressen ökar (Karasek & Theorell 1990, s 63). Detta då personalen 

kan uppleva att tidspressen blir större när de ska hinna med sitt arbete samtidigt som de ständigt 

behöver vara uppdaterade på nya system. Vi tolkar utifrån ovanstående att den 

relationsskapande delen eventuellt skulle kunna förbättras om individen känner att de har 

balans i arbetet och får mer tid över för sina kollegor. Relationsbyggandet riskerar enligt vår 

mening att ofrivilligt prioriteras bort om de anställda hela tiden måste vara uppdaterade på nya 

system parallellt med att de ska hinna med andra arbetsuppgifter.  
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4.1.4 Förändringar i samarbetet 

Än så länge upplever majoriteten av respondenterna att samarbetet mellan kollegorna inte har 

påverkats på något sätt av den digitala medarbetaren. Vi ser dock en tvetydighet i detta då flera 

ger en indikation på att det har skett någon form av påverkan när det kommer till samarbete 

mellan kollegor samt samverkan mellan andra avdelningar. En av respondenterna uppgav till 

exempel att IT-systemet till större del hanterar problem vilket gör att det blir mindre diskussion 

med kollegorna. Detta kan möjligtvis leda till mer ensamarbete. Om individen har behov av en 

kollega att ta stöd ifrån kan ensamarbetet resultera i upplevelsen att vara alienerad (Håkansta 

& Bergman 2018, s 12). En annan respondent resonerade på liknande sätt där personen 

förklarade att det i vissa fall var viktigare att få ett snabbt svar av sin digitala medarbetare än 

att få en personlig kontakt med en kollega.  

 

Jag hörde till exempel några som satt och muttra i morse att man behöver sitta i en halvtimme för 

att komma fram till IT-supporten, så kan man då få snabb hjälp så är det viktigare än den personliga 

relationen just i såna typer av frågor. Så jag upplever det som positivt, och att snabbheten är viktigt. 

                                                                                                                  (Intervjuperson 10)  

 

I detta fall prioriteras därmed den digitala medarbetaren före övriga kollegor. Respondenten 

förtydligar att vid mer komplexa ärenden vill denne fortfarande kunna diskutera med sina 

kollegor. Sammanfattningsvis menar respondenten att den digitala medarbetaren kan bidra till 

att arbetet går snabbare men att det samtidigt kan ha en negativ påverkan på dialogen. En 

respondent menade att kontakten med företagets support hade minskat efter införandet av den 

digitala medarbetaren då de istället för att ringa till supporten nu kunde fråga roboten om dessa 

ärenden. Respondenten ansåg dessutom att det var viktigt att ha kvar supporten då en mänsklig 

support upplevdes som mer betryggande än en robot eftersom det är enklare att resonera med 

dem. Ytterligare en respondent förklarade att kollegorna numera i mindre grad rådfrågade 

varandra när det finns två andra vägar att välja på. 

 

I samband med att relationerna på något sätt minskar går det att dra paralleller till Sias (2009, 

s 60) teori som förklarar att relationerna mellan kollegor exempelvis kan ge handledning och 

informationsutbyte. Handledningen kan innebära att få vägledning och råd, vanligtvis från 

äldre eller mer erfarna kollegor. Det är heller inte ovanligt att denna relation fortsätter när 

personen anses vara färdiglärd (ibid). Om dessa sorters handledande relationer minskar är vi 

av uppfattningen att det kan bildas kunskapsluckor vilket är negativt för både personalen och 

organisationen. Informationsutbytet kan dessutom minska om dessa relationer blir färre. 

Informationsutbytet kan handla om hur organisationen i stort eller hur en särskild arbetsuppgift 

fungerar (Sias 2009, s 65). Detta anser vi är någonting en digital medarbetare inte kan erbjuda 

vilket även stödjs av Sias (ibid) som menar att det är kollegor som är den mest användbara 

källan till sådan information. Detta på grund av att kollegor besitter en annan typ av information 

och kunskap en digital medarbetare inte kan ha. Kollegor kan exempelvis studera hur en 

anställd utför sina arbetsuppgifter och bidra med råd och vägledning (ibid). 
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4.1.5 Förändringar i arbetssättet 

Utifrån vår analys är det möjligt att utläsa att avsikten med den digitala medarbetaren är att den 

ska ha positiv inverkan på arbetsbelastningen. Den digitala medarbetaren ska exempelvis 

överta arbetsuppgifter som anses tråkiga vilket gör att personalen får mer tid över för dialog 

och analys.   

 

I och med att vi tar bort tråkiga repetitiva uppgifter och får mer tid över till annat så tror jag att det kommer 

utvecklas saker i en positiv riktning så att säga. Det vill säga att dialogen om vi kallar det för det får ta 

lite mera plats för att det faktiskt är det, det handlar om. Vi måste diskutera saker som..kanske ’ok, det 

här var responsen vi fick in från våra kunder när vi gjorde den här förändringen, vad ska vi göra åt det?’ 

snarare än att ’nu ska jag sätta mig ned och göra salesrapporten’.  

                                                                                                                     (Intervjuperson 7)  

 

Detta kan ha en positiv effekt för relationerna. Kram och Isabella (1985, s 119 ff) talar om tre 

olika typer av relationer som har olika djup. Genom att personalen kan ägna sig mer åt dialog 

och analys kan detta leda till att relationerna får ett annat djup än vad det tidigare haft. Då de 

förut varit tvungna att ägna sig åt tråkiga arbetsuppgifter kan det ha lett till att 

kommunikationen mellan kollegorna till större del handlade om just detta, vilket leder till en 

så kallad informationsrelation där det endast sker en utväxling av information mellan varandra 

(Kram & Isabella 1985, s 119). Från denna formella relation kan personalen utifrån dialog och 

analys utveckla en djupare relation. Kram och Isabella (ibid) talar om en kollegial form av 

relation där personerna kan diskutera både arbete och familjeliv. De får även genom dessa 

relationer bekräftelse, stöd och feedback. Beroende på hur mycket personalen delger varandra 

kan det även utvecklas en vänskaplig relation. Dessa relationer bildas under lång tid och om 

kollegorna diskuterar privata problem och personlig information (Kram & Isabella 1985, s 

121). Detta styrks även i teorin om KASAM (Antonovsky 2005, s 229) som menar att en 

arbetsgrupp skapar meningsfullhet i arbetet och gemenskap om de får arbeta ihop en längre tid 

och uppleva med- och motgångar som stärker gruppens solidaritet. En respondent förklarade 

att den digitala medarbetaren fört samman kollegorna då det blir en gemensam nämnare som 

de kan diskutera och prata om. Till exempel kan de rådgöra varandra om hur de kan använda 

denna på bästa sätt, eller om de upplever frustration när användandet av den digitala 

medarbetaren inte fungerar som det ska kan detta på så sätt föra dem närmare. 

4.1.6 Arbetskamraternas betydelse 

Arbetskamraternas betydelse blev tydlig och det framkom att det är av stor vikt för att 

respondenterna ska må bra och trivas på arbetet. Flertalet svarade att det är kollegorna som 

skapar trivseln och gör det roligt att gå till arbetet samt en stor anledning till varför de går dit. 

En respondent gav uttryck för kollegornas betydelse när man har en digital medarbetare:  

 

Jag tror som sagt att en kombination är bra, men det får inte ta över för vi har ändå en mänsklighet som ska 

må bra. Det ger lite det här känslopåslaget, en robot kommer aldrig kunna ta hand om mig om jag är ledsen 

när jag kommer till jobbet eller vill berätta om någonting bra, roboten kommer ju aldrig ge mig den här 

glädjeinjektionen som kollegorna ändå ger, det kommer vi aldrig kunna ersätta den med. Det kommer ju 

aldrig ge det här som en människa ger. 

        (Intervjuperson 8) 
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En annan uppgav att det var viktigare med kollegor än att ha utvecklande arbetsuppgifter vilket 

ger en förståelse för hur betydelsefullt det är med arbetskamrater. Det framträdde ett mönster i 

att respondenterna inte alls skulle trivas om de satt själva på ett kontor eller med enbart ett fåtal 

kollegor och en robot. Det framkom av en respondent att kollegorna var viktiga men det spelade 

ingen roll om de satt i samma lokaler eller någon annanstans i Sverige: ”Jag jobbar väldigt 

mycket regionalt och inte bara här i XXX. Oavsett hur man träffar någon tycker jag kollegorna 

är viktiga” (Intervjuperson 4). 

 

Betydelsen av arbetskamrater tas upp i teorin om KASAM där Antonovsky (2005, s 29) 

förklarar att KASAM även kan uppnås på gruppnivå. Fortsättningsvis menar författaren att ett 

starkt KASAM uppnås när varje enskild gruppmedlem ser arbetslaget som ett team som 

uppfattar världen begriplig, meningsfull och hanterbar samt att det finns en samstämmighet i 

upplevelser. Sett till respondenternas svar bör det finnas ett starkt KASAM på gruppnivå hos 

respektive arbetsgrupp då de flesta av respondenterna uppskattar sina kollegor och har ett 

fungerande team. Även Hanson (2015, kap 6) talar om anställdas upplevelser för att uppnå en 

känsla av sammanhang och lägger vikt vid kommunikation. Författaren menar att det spelar 

ingen större roll hur personalen talar till varandra utan det viktiga är att fokus ligger på att fråga, 

lyssna och svara (ibid). Detta kan kopplas till citatet ovan där Intervjuperson 4 menade att det 

inte spelade någon roll om kollegorna satt i samma kontor eller någon annanstans, det viktiga 

är att interaktionen med sina kollegor är betydelsefull hur den än sker. Betydelsen av att ha en 

kollega som kan visa omtanke och empati som Intervjuperson 8 ger uttryck för ovan kopplar 

vi till Kaufmann och Kaufmann (2016, s 337). De menar att känslomässigt stöd på arbetet är 

oerhört viktigt för att personalen ska känna sig värdefulla (ibid). 

4.1.7 Det sociala stödets betydelse 

Socialt stöd från kollegorna är viktigt när det kommer till arbetsuppgifter eller ärenden som 

inte följer de ordinarie riktlinjerna. I dessa fall betyder det mycket att ha en kollega att diskutera 

med och möjligtvis få nya perspektiv och åsikter. De flesta uttryckte att stödet är viktigt vid 

vissa beslut samt att de uppskattar när kollegor bidrar med kreativa inputs. En av dem tror inte 

att en chattbot skulle kunna komma med lika kreativa lösningar då den är alldeles för fyrkantig 

för detta. Flertalet av respondenterna menade att det känslomässiga stödet de kan få av en 

kollega vid exempelvis jobbiga och känslosamma situationer är viktigt. En respondent 

förklarade att en digital medarbetare inte skulle kunna bidra med samma stöd som en kollega:  

 

Men i vissa fall vill man ju bara gråta själv och få det stödet när man känner att tårarna verkligen är 

jättenära. Det är ju superviktigt och det kan man ju inte få av en digital medarbetare 

 (Intervjuperson 2) 

 

Några av respondenterna menar att det är enklare att få stöd när de sitter i ett öppet 

kontorslandskap med närhet till kollegorna. De kan då ofta rådfråga varandra och diskutera på 

ett enklare sätt än om varje medarbetare skulle sitta i varsitt kontor. Intervjuperson 10 

förklarade detta som: ”För sitter man själv, då sitter man ju på sitt egna kontor, och då hade 

man ju inte alls samma erfarenhetsutbyte som när vi sitter många tillsammans. Nu hör jag ju 
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hur andra pratar och då kan man snappa upp och lära sig av varandra”. En annan av 

respondenterna menade att stödet från sina kollegor är viktigt när personen vill testa nya saker 

och driva någonting innovativt. Det är viktigt att kunna få göra fel men fortfarande ha sina 

kollegors stöd. Utifrån svaren verkar det viktigaste stödet finnas vid social interaktion med 

kollegor. Detta är i linje med Karasek och Theorell (1990, s 68 f) som menar att stödet från 

kollegor och chefer är det mest relevanta i deras modell. Stödet innebär interaktionen som sker 

mellan medarbetarna och som kan vara hjälpfull eller ge någonting positivt i övrigt. Enligt 

respondenterna finns det en interaktion mellan arbetskamraterna som ger någonting positivt i 

form av hjälp vid svåra beslut eller känslomässigt stöd. Sett till detta finns det två typer av 

socialt stöd som även tas upp av Karasek och Theorell (1990, s 70 f). Författarna menar att det 

finns ett så kallat socioemotionellt stöd som kan hjälpa vid psykisk ansträngning samt ett 

instrumentellt stöd som kan fungera som avlastande vid arbetsuppgifter. Av respondenternas 

svar framkommer det att de har tillgång till båda sorters socialt stöd på arbetsplatsen. 

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att det inte skett någon större förändring i det sociala 

stödet efter införandet av den digitala medarbetaren. Samtidigt lämnade några respondenter 

exempel på förändringar som skett. En av dem ansåg att det med digitala medarbetare nu är 

enklare att få stöd hos sina kollegor då det är lättare att nå dem på olika sätt. På respondentens 

företag finns det system i form av delad skärm som underlättar delandet av information där 

personalen kan ha god insyn i hur någon arbetar. På detta sätt kan kollegor som inte befinner 

sig på samma kontor komma med goda råd och inputs. En annan respondent resonerade på 

liknande sätt och menade att stödet kan förändras i en positiv riktning. I samband med att 

tråkiga, repetitiva arbetsuppgifter tas bort får personalen mer tid över till annat exempelvis 

dialog, rådgivning och stöd. Några av respondenterna förklarade att de nu även kan vända sig 

till den digitala medarbetaren för råd istället för att rådfråga sina kollegor, vilket kan ha lett till 

att stödet har förändrats till viss del. De menar även att all hjälp som de kan få är bra hjälp 

oavsett om det kommer från en kollega eller en digital medarbetare. En respondent som ännu 

inte har fått en digital medarbetare hoppades att stödet skulle bli oförändrat men är osäker på 

om det blir så. Denne räknade även in mobiltelefonen som en digital medarbetare och uttryckte 

att den blir allt mer viktig för människor vilket kan leda till att personalen ägnar mer tid åt den 

än för sina kollegor under exempelvis ett möte eller en paus. 

 

När stödet förändras kan det vara av vikt att ta hänsyn till hur olika sorters stöd ser ut och vara 

uppmärksam på hur det fungerar. För att stödet ska fungera på ett tillfredsställande sätt kan det 

vara bra om exempelvis ledningen är medveten om vilka sorters stöd som finns samt hur de 

kan arbeta för att underlätta för detta stöd. Genom detta anser vi att ledningen inte enbart bör 

ta hänsyn till det socioemotionella och instrumentella sociala stödet utan vara öppen för att det 

finns ytterligare stöd som bör hanteras. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2016, s 337) finns 

det fyra olika sorters stöd vilka är uppgiftsstöd, informationsstöd, praktiskt stöd samt 

känslomässigt stöd. Enligt vår åsikt är informationsstödet ett av det viktigare stödet i dessa fall, 

då det innebär att ledningen tillhandahåller de anställda med nödvändig information vid 

förändringar (ibid). När förändring sker i samband med digitala medarbetare är det därmed 

viktigt att ledningen ser till att de anställda får tillräckligt med information om detta så att de 

känner sig trygga och säkra med användningen av de digitala verktygen. Även Hanson (2010, 
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s 83) är inne på denna linje då han menar att det är av vikt att personalen ständigt ges 

information vid omställningar för att få en förståelse av det som pågår. Genom att ledningen 

låter de anställda få kännedom om den planerade omställningen minskar risken att 

spekulationer uppstår som kan skapa oro. Hanson (2010, s 83) har hämtat inspiration till 

ovanstående uttalande från KASAM och begreppet begriplighet. Vi anser att om 

organisationen tar hänsyn till de fyra olika sorters stöd som nämnts ovan behöver inte stödet 

mellan kollegor förändras till något negativt. Det kan istället vara en fördel med en digital 

medarbetare då valmöjligheterna varifrån det sociala stödet ska inhämtas blir fler. Det är dock 

enligt vår mening viktigt att ledningen är konsekventa med var de anställda kan inhämta 

information från ledningen och att denna information uppdateras löpande. Annars ser vi en 

överhängande risk att spekulationer kan uppstå i arbetsgruppen vilket i förlängningen kan 

påverka relationerna.  

4.1.7.1 Energi av arbetet 

Övervägande delen av respondenterna anser att arbetet ger dem energi och beskriver att de får 

mest energi av att göra sina kunder nöjda på något sätt. En respondent förklarade att denne inte 

har någon kundkontakt själv men får energi av att hjälpa sina kollegor med ett komplext ärende 

som i sin tur gör kunden nöjd. En annan respondent svarade att denne får energi av att testa nya 

saker eller komma fram till en lösning som tar bort tråkiga arbetsuppgifter för andra. Ytterligare 

en respondent uppgav att det som ger energi är när de får lösa problem tillsammans med övriga 

kollegor. Detta överensstämmer med ett flertal andra svar som menar att det är gemensamheten 

mellan kollegorna som ger energi. En respondent förklarade hur viktiga kollegorna är för 

energin på arbetet genom detta citat.  

 

Det är ju ändå dem som ger energi och utan dem, jag hade ju inte kunnat tänka mig att sitta själv och 

vända papper på ett kontor till exempel. Jag måste ha energitillskottet och så […] Det skulle inte vara 

detsamma utan dem. Det märker man ju bara när halva kontoret är borta till exempel, vilken stor skillnad 

man tycker att det är, hur energin kan gå ner. Det här sköna surret som är när det är på en behaglig och 

bra nivå försvinner. Man blir ju liksom lite lat själv. Man triggar och driver varann och kanske, ”jag gjorde 

det här” och ”jag gjorde inte det här” och ”det här gick skit för mig idag”    

          (Intervjuperson 8). 

Utifrån respondenternas beskrivningar tolkar vi att energi uppnås vid känslan att de bidrar med 

något meningsfullt till någon annan. Detta kan kopplas till KASAM och Antonovskys (2005, 

s 45) begrepp meningsfullhet vilket innebär att en individ får motivation och vill engagera sig 

i något som de får emotionell vinning av. Hanson (2010, s 83) har anpassat uttrycket 

meningsfullhet till att gälla för organisationer och menar att företag behöver låta sina 

medarbetare vara med och bidra till utvecklingen för att känna sig värdefulla. Om företagen 

lyckas med detta har det enligt vår mening stor betydelse för de anställdas motivation och 

energi. Genom att personalen känner sig delaktiga i företagets tillväxt ökar möjligheten att 

deras engagemang till både kollegor och kunder blir större. Detta kan i sin tur leda till en positiv 

spiral där kollegor och kunder ger bekräftelse tillbaka på att de gjort något bra vilket skapar 

energi. Det leder oss vidare till kopplingen av interaktionsritualer som innebär ett samspel 

mellan två eller flera individer där emotionell energi kan uppstå mellan deltagarna (Collins 

2005, s 47). Vi ser ett mönster i att det är en viktig del för respondenterna med interaktion till 
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kollegorna samt kunderna för att känna meningsfullhet i arbetet. Collins (2005, s 119) beskriver 

att chefer kan få positiv emotionell energi då de ger order om ett arbete som ska utföras. Vi 

applicerar detta till att våra respondenter får i uppdrag att använda sig av den digitala 

medarbetaren. Collins (ibid) beskriver vidare att en anställd kan dräneras på energi om ett 

ordergivande inte tas emot på rätt sätt. Detta kopplar vi till vikten av att ledningen ser till att 

samtliga anställda vet vad som förväntas av dem samt har förståelse för vad det är som ska 

göras vilket i sin tur skapar motivation i arbetet. Hanson (2010, s 83) ger en liknande 

beskrivning med koppling till KASAM och hanterbarhet där han menar att om de anställda 

förstår vilka hjälpmedel som finns till hands samt hur de ska förhålla sig till dem minskar risken 

för frustration. Om ledningen följer Hansons (ibid) beskrivning anser vi att detta kan bidra till 

motivation hos personalen att använda ny teknik vilket i förlängningen kan leda till energi och 

goda relationer i arbetet. 

 

De flesta respondenter är av åsikten att den digitala medarbetaren inte påverkat deras energi på 

arbetet i någon form. Ett fåtal beskriver dem som spännande och uppgav därmed att de har mer 

energi nu när de använder sig av den digitala medarbetaren.  

Jag är ju en digital person som gillar utveckling också så att...jag drivs ju nästan av och tycker det är kul när det 

händer nyheter på jobbet och får energi av det istället. Oavsett om det är en robot eller om det är nåt annat, 

systemutveckling.  

                                                                                                                (Intervjuperson 4)  

      

De anser att det är roligt när det kommer nya system att utforska och uppskattar att deras 

arbetsplats ligger i framkant med digitaliseringen. På så sätt utvecklas företaget ständigt och 

blir bättre vilket respondenterna anser som positivt. En av dessa respondenter såg dessutom hur 

den digitala medarbetaren kan påverka energin framåt i tiden och hur det skulle kunna se ut om 

cirka fem år när chattboten utvecklats ytterligare och möjligtvis tagit över vissa av personens 

arbetsuppgifter. Respondenten har en tanke om att arbetet i sådana fall skulle bli mer isolerat 

där kontakten med kollegor skulle minska. Detta liknar även en tankegång en annan respondent 

lyfte där personen föreställde sig ett scenario där en anställd endast hade en robot att arbeta 

med och inga kollegor överhuvudtaget. Respondenten förklarade att denna situation skulle 

passa väldigt få människor och antagligen inte tillföra någon energi på arbetet. Insikten hos de 

anställda om vad en digital medarbetare framöver kan leda till gör att vi ser en nödvändighet i 

att fortsätta studera deras digitala arbetsmiljö. På så sätt ges en bättre bild av om företagen 

framöver tar större hänsyn till de sociotekniska aspekterna vid utvecklingen mot digitala 

medarbetare. Företag som anammar anställdas synpunkter och gör dem delaktiga i processen 

mot digitala medarbetare får engagerade anställda med inspiration till arbetet de utför 

(Sandblad, et al. 2018, s 18). Ett fåtal av respondenterna uppgav att den digitala medarbetaren 

kan ta energi ifrån dem när det kommer nya system att lära sig. De menar att det ibland kan 

upplevas som enklare att fortsätta som de alltid har gjort för att undgå att lära om sig. 

Respondenterna lyfter att de förstår att det endast är en övergångsperiod och att de nya 

systemen inte alltid kommer upplevas som krångliga. De tror att efter denna period kommer 

det bli bättre och när de lärt sig systemen kommer det istället att ge energi. En lösning vi ser 

för att lära sig systemen där både användande samt utbildning ingår kan vara en blandning av 



44 
 

70-20-10 (Lagerström 2018, s 37) där 70 procent sker genom användandet i arbetet, 20 procent 

sker genom intern fortbildning samt 10 procent genom externa kurser.  

En respondent såg annorlunda på förändringarna och menar att digitaliseringen som helhet 

har lett till att personalen har fullt upp och svårt att få tid över till annat. Interaktionen mellan 

personalen kan därmed påverkas vilket minskar energin på arbetet. Respondenten förklarar att 

det inte längre är någon som har tid att stanna upp och berömma en kollega eller tala om att 

något är bra utan personalen rusar vidare med sitt: 

Man har inte riktigt tid att ge den där bra feedbacken. Det kanske hänger ihop med digitaliseringen. [...] 

Det är ju tråkigt om en sån sak blir borta, för många är väldigt bra på att ge bra feedback. Och det behöver 

man, det behöver alla. Det behöver även chefen här. XXX behöver också ha bra feedback. Det får man 

inte glömma, att cheferna också behöver det.                                              (Intervjuperson 6) 

 

Personen menar att det skulle vara väldigt tråkigt om denna sorts feedback försvann helt då det 

är någonting som alla behöver. Antonovsky (2005, s 45) framhåller att meningsfullhet är en 

form av motivationsfaktor som ger ett värde i att fullständigt engagera sig i något. Vi anser att 

tid för konstruktiv feedback är nödvändig för att samspelet mellan kollegor ska fungera och ge 

meningsfullhet till relationerna. Skulle den digitala medarbetaren bidra till att det blir mindre 

tid för återkoppling är det enligt vår mening viktigt att ledningen ser över sin egen och de 

anställdas arbetssituation för att frigöra tid till detta.  

4.1.8 Digitala medarbetares påverkan på relationer mellan kollegor 

Respondenterna beskriver att det inte är någon skillnad i antalet kollegor på deras kontor efter 

att den digitala medarbetaren införts. Deras uppfattning skiljer sig dock något i hur det ser ut 

på andra avdelningar eller hur det kan komma att se ut framöver. Några beskriver att andra 

avdelningar och kontor stängts ned i samband med framväxten av digitaliseringen. En annan 

respondent förklarade att de blivit fler, inte på kontoret men i företaget som helhet. Samtidigt 

ställer sig respondenten frågande till om de kanske hade varit fler om det inte funnits en digital 

medarbetare. Några av de intervjuade upplever att arbetsuppgifterna kommer förändras istället 

för att neddragningar av personalen genomförs. Polsen och Scott (2018, s 19) menar att de 

företag som utvecklar de smartaste lösningarna när det kommer till AI är de som får störst 

inflytande till att påverka anställdas framtid. Inflytandet behöver inte bara vara av negativ 

karaktär då många arbeten i och med digitaliseringen kan utvecklas och förbättras (ibid). Ett 

annat exempel på fördelar som AI kan bidra med är bättre standard och effektivare arbetssätt 

hos företagen vilket hjälper dem att växa (Vinnova 2018, s 8). Vår tolkning av respondenternas 

beskrivningar är en antydan om att arbetssättet kan förändras ytterligare framöver istället för 

att det blir aktuellt med neddragningar. En av respondenterna som varit med under 

digitaliseringens framväxt har en liknande uppfattning: 

 

Jag tror inte att det är nån gång faktiskt som nån varit tvungen att gå som ett resultat av digitaliseringen. 

Däremot har jag sett att folk har fått andra uppgifter och nån gång har jag sett att folk har slutat för att de 

tyckte att ”det här var det jag ville göra” liksom. Det kan man väl kanske på sätt och vis lite likställa som nån 

form av uppsägning. Men de flesta har fått nya uppgifter och vuxit med den rollen och tyckt att det varit 

jättekul att få göra andra saker. Ofta saker som de kanske inte riktigt hade tid till förut men som ger ett högre 

värde för bolaget.  

                                                                                                    (Intervjuperson 7)  
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Beskrivningen ovan tolkar vi som en förklaring till att respondenterna fortfarande är nöjda 

med de tekniska framstegen. Vi reflekterar över att det i dagsläget inte finns någon oro för 

att deras arbete kommer övertas av den digitala medarbetaren. Enligt vår mening kan det i 

förlängningen dock finnas en risk för att relationer mellan kollegor kan påverkas av 

utvecklingen. Detta skulle kunna ske om de digitala medarbetarna blir mer kapabla att utföra 

sina arbetsuppgifter på ett utomordentligt sätt. Uppstår en oro för att vara den kollega som 

eventuellt blir uppsagd om neddragningar ska genomföras kan en konkurrenssituation 

uppstå. Detta kan visa sig genom att de anställda försöker överträffa varandra i resultat och 

mål samt att de är mindre villiga till att ge varandra stöd i arbetet. Det kan även visa sig 

genom att de försöker frysa ut kollegor som strävar efter att följa med i företagets utveckling 

med digitala medarbetare. Utifrån dessa exempel kan vi se en koppling till Sias (2009, s 67) 

som menar att makt kan användas både av företaget och kollegor emellan för att styra 

varandra. Vi anser att företaget får en fördel vid en konkurrenssituation då personalen 

troligtvis arbetar hårdare för att behålla sin anställning. Samtidigt kan det ge företaget en 

nackdel om konkurrensen pågår under längre tid. Det här skulle kunna leda till slitningar i 

relationerna mellan de anställda och bidra till att engagemanget i arbetet försämras. De 

anställda kan utöva makt i relation till varandra genom att som vi beskrev tidigare frysa ut 

den som väljer att arbeta enligt det nya förväntade arbetssättet. 

4.1.8.1 Den digitala medarbetaren och framtiden 

Respondenterna har uttryckt olika skildringar av vad digitala medarbetare kan bidra till i 

framtiden. En respondent beskriver ett scenario där robotarna tagit över och blivit fler än övriga 

anställda. Detta har bidragit till att den stora umgänges- och kollegiekretsen som ger energi 

blivit halverad. Om scenariot skulle bli verklighet menar respondenten att det sociala 

sammanhanget kan komma att påverkas och uttrycker det med att ”du dricker ju inte kaffe med 

roboten kanske” (Intervjuperson 8). Vi tolkar uttrycket som en viss oro inför att mista den 

kollegiala och vänskapliga relationen i händelse av att de digitala medarbetarna blir fler. Ett 

utbyte med en digital medarbetare skulle endast innebära ett utbyte av formell information 

vilket enbart skapar en informationsrelation (Sias 2009, s 66). En reflektion vi gör av detta är 

att avsaknaden av relationer på arbetsplatsen kan påverka företagets utveckling i stort om det 

blir färre kollegor att dricka kaffe med. Vid fikapauser sker många gånger en 

kompetensutväxling i form av erfarenhetsutbyte samtidigt som interaktionsritualen (Collins 

2005, s 47) med kollegorna kan öka energin. I nuläget kan inte det här utbytet ske med en 

digital medarbetare. Istället är det de anställda som kompetensutvecklar den digitala 

medarbetaren i takt med att de ställer frågor till den. En annan reflektion en respondent lyfter 

handlar om det sätt företag drivs idag med kvartalsekonomi, där tillväxt i många fall är så pass 

viktigt att felprioriteringar görs när det kommer till implementering av digitala medarbetare.

  

Nånstans är jag lite, lite orolig för att vi lite håller på att släppa loss ett djur som vi inte riktigt vet var det 

tar vägen, och det jag är mest orolig över är ju också att många av de här drivs av kvartalsekonomin. 

Vilket jag är lite orolig för... många av de här bolagen som gärna skulle vilja utveckla en generell artificiell 

intelligens är ju drivna av kvartalsekonomin vilket inte ... jag skulle inte vilja uppfostra mina barn med 

nån form av kvartalsekonomi [...] jag vill också påpeka lite grand att det finns en del forskning som visar 
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på att kvartalsekonomin fungerar (skratt) men just de här grejerna kan jag känna mig lite orolig över att 

det är så många andra intressen som driver.  

         (Intervjuperson 7) 

 

En risk vi ser med detta är att företagen prioriterar att snabbt lansera nyheter istället för att ta 

hänsyn till personalens arbetsmiljö. Att företagen styrs med kvartalsekonomi skulle kunna 

vara en anledning till att Baxter (2011, s 4) ger vikt åt sin beskrivning där företagen ser till 

helheten. Med det menar Baxter (ibid) att företagen kan använda sig av metoder som innefattar 

omtanke om både mänskliga, sociala, organisatoriska samt tekniska behov. Detta anser vi bör 

ha högsta prioritet vid utveckling av digitala medarbetare. Enligt Baxter (2011, s 4) bortser 

företagen från detta och riktar enbart in sig på det tekniska samt enligt vårt tillägg, den 

ekonomiska aspekten. För att uppmärksamma företagen på de utmaningar som de kan ställas 

inför vid implementeringen av digitala medarbetare har Vinnova (2018, s 8) lyft fram några 

punkter företag bör ta hänsyn till för att möta det sociotekniska perspektivet. Punkterna är 

bland annat ”ledarskap och omställningsförmåga”, ”jobbdynamik och arbetslöshet” samt ”risk 

för tillämpning av omogna AI-lösningar”.  Med stöd av Sandblad, et al. (2018, s 101) anser vi 

att Vinnovas (2018, s 8) punkter inte enbart bör fungera som riktlinjer utan som regler. Detta 

då Sandblad, et al. (ibid) förtydligar vikten av att ta hänsyn till personalen när nya system 

införs där både utrymme för egenkontroll och ökat socialt stöd ska finnas med. Involveras inte 

personalen vid omställning till IT-system kan det leda till en belastning som är svår att 

acceptera vilket i sin tur kan leda till en stressnivå som är ohälsosam för individen (ibid). Vi 

tolkar utifrån detta att den psykiska ohälsan till viss del kan regleras om ledningen framöver 

gör sina anställda delaktiga vid införandet av digitala medarbetare.  

 

Betydelsen av ovanstående utmaningar samt vikten av att komma tillrätta med dem visar sig 

även i The Commitee on Digital Economy Policys (OECD 2019) rekommendationer vilka är 

”inkluderande och hållbar tillväxt samt välbefinnande”, ”mänskliga rättigheter och 

värderingar”, ”öppenhet samt förklarbarhet”, ”kraftfullhet och säkerhet” samt 

”ansvarstagande”. En reflektion utifrån detta är att då flera organisationer trycker på vikten av 

att ta hänsyn till de anställda är det av högsta vikt att ledningen behöver vara medvetna om 

hur företaget styrs samt granska och följa upp utfallet hos personalen före, under och efter 

omställningen. Genom att skapa denna delaktighet hos de anställda anser vi att 

förutsättningarna för bra relationer mellan kollegor kan fortsätta. 

4.2 Relation till den digitala medarbetaren  

I detta avsnitt har vi valt ut empiri som ska besvara frågeställningen: Hur ser den anställde på 

relationen till den digitala medarbetaren? Vi har valt att dela upp området i fyra subgrupper 

som lyfter respondenternas uppfattningar av den digitala medarbetaren från olika perspektiv. 

4.2.1 Upplevelse av den digitala medarbetaren 

Några av respondenterna beskriver att de endast använder sin digitala medarbetare till enkla 

supportfrågor i dagsläget eller till att låsa upp lösenord om det glömts bort under exempelvis 

en ledighet. De flesta har en positiv inställning till digitala medarbetare men inte kommit igång 
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med att använda dem i arbetet än. Några använder sig inte alls av den digitala medarbetaren. 

En respondent förklarade att vissa kollegor upplever sin fysiska robot som “söt medan andra 

uppfattar den som creepy”. En anledning vi ser till varierande beteende hos respondenterna när 

det kommer till användandet av digitala medarbetare kan bero på deras uppfattningar av dem. 

Upplever någon dessa som creepy eller inte förstår sig på dem kan det exempelvis bli lättare 

att helt ignorera dem. Om en annan däremot känner att användandet av den digitala 

medarbetaren är begripligt, hanterbart och gör arbetet effektivare kan det möjligen bidra till att 

de tidigare lär sig genvägarna till snabb information. Begripligheten och hanterbarheten vid 

användningen av de nya systemen gör att vi kopplar detta till KASAM. Informerar ledningen 

om hur det nya arbetssättet ska utföras för att ge maximal utdelning och individen känner att 

”jag kan” och ”jag vet” (Antonovsky 2005, s 44) leder detta till ett större intresse att använda 

sig av den nya tekniken istället för irritation över alla nya moderniteter som införs (Hanson 

2010, s 83). Majoriteten av respondenterna ansåg att de hellre skulle kommunicera med den 

digitala medarbetaren om det handlade om korta frågor med enkla svar. En av dem nämnde att 

den digitala medarbetaren var bra att använda om de andra kollegorna satt upptagna medan en 

annan berättade att “med digitalt så är det ju mer att man frågar och man får svar. Face-to-face 

gör ju att ‘jaha, du tänkte så’, det ger mer följdfrågor” (Intervjuperson 10). En situation som en 

av respondenterna lyfte där kommunikation med den digitala medarbetaren ansågs mer 

fördelaktig var om personen inte var upplagd för kommunikation med sina kollegor just för 

tillfället:  

  

[…] jag vill bara ha svar på den här frågan och jag vill ha så lite formalia som möjligt. Om jag ska prata 

med någon av mina kollegor här så ska jag helst, helt åtminstone säga God morgon, kanske säga ‘vet du 

vad jag är lite stressad nu, kan vi bara ta det här’.  Men jag har en personlig relation med känslor som jag 

också måste hantera. Och i vissa fall kan det ibland bara vara skönt att säga ‘ge mig bara den förbannade 

rapporten’ (skratt). Och när jag vet att roboten kommer bara ignorera mitt mode eller åtminstone inte göra 

någon sak av det liksom.          
        (Intervjuperson 7) 

4.2.2 Kommunikation med den digitala medarbetaren 

De fall när en medarbetare hellre föredrar kommunikation med den digitala medarbetaren har 

en koppling till Karasek & Theorells (1990, s 71) förklaring av instrumentellt socialt stöd. Om 

individen själv kan bestämma när de ska fråga sin digitala kollega kan känslan av att tvingas 

belasta en kollega med sitt arbete minska. Även kravet på att vara trevlig sänks om individen 

känner att det inte finns tid över till kallprat. Kommunikation med en digital medarbetare skulle 

även kunna innebära att personen inte behöver avslöja för en kollega att de saknar kompetens 

inom ett visst område. Istället kan de få svar via kommunikation med den digitala 

medarbetaren. Alternativen till varifrån det instrumentellt sociala stödet (Karasek & Theorell 

1990, s 70) ska komma i arbetet kan ge en ökad kontroll (Karasek & Theorell 1990, s 58) över 

varje arbetsmoment och bidra till en känsla av meningsfullhet i arbetet (Antonovsky 2005, s 

45). Meningsfullheten leder till ett engagemang hos individen samt ökar motivationen till att 

fortsätta utvecklas (Hanson 2010, s 83). En anledning som gavs till att den digitala 

medarbetaren valdes bort var: 

 
Nä, jag tycker ändå det sociala är trevligt. Jag är ju till och med lite anti att man sitter och skriver i Skypen. 
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Nu vet jag att vi använder det ibland i kontorslandskapet istället för att lyfta på sig och gå snällt och fråga 

om du har tid, för jag tycker ändå det blir en mänsklig kommunikation så jag är till och lite anti att använda 

Skype i kontorslandskapet. Sen vet jag att en del vill att man gör det för att fråga först om man stör innan 

man går och knackar på axeln så det är ju väldigt olika från person till person, men jag föredrar nog ändå 

att gå och prata med mina kollegor. Få en anledning att surra lite med dem också, för annars tar man ju bort 

det dära, då kan jag ju sitta själv på kammaren.       
                                                                                                                            (Intervjuperson 8)  

 

Detta citat kopplar vi till socialt sammanhang och Sias (2009, s 184) studie om att 

digitaliseringen kan bidra till att relationsbyggandet mellan kollegor minskar. För att förklara 

detta passar Berger och Luckmanns (1966, s 3) beskrivning in om att individer får en förståelse 

av sig själva i kontakten eller samarbetet med andra. Vår tolkning från detta är att om småpratet 

mellan kollegorna försvinner eller blir mindre får individen samtidigt inte bekräftelse av sig 

själv som person och kollega. Tappar den anställde sin motivation i samband med att 

relationerna försvagas ger detta en koppling till KASAM då meningsfullheten att gå till arbetet 

skulle kunna upphöra (Antonovsky 2005, s 45). Hanson (2015, s 114) betonar vikten av att 

företagen ser den anställde som en helhet på arbetet.  Med det menar han att de anställda ska 

ges förutsättningar att uppnå positiv energi och motivation. För att skapa denna möjlighet 

behöver de styrande ta hänsyn till personalens välmående både när det kommer till kropp och 

själ. Det är även av stor betydelse att tid avsätts för gemensamma aktiviteter där möjlighet att 

skapa sammanhållning inom gruppen finns (ibid). Vi anser att när användningen av digitala 

medarbetare blir allt vanligare är det viktigt att ovanstående exempel efterlevs av ledningen för 

att anställda ska fortsätta känna meningsfullhet samt lust att gå till arbetet.   

 

Upplevelsen om kommunikationen mellan kollegorna till större del sker A-m-A eller digitalt 

varierade också. En del beskrev det som både och där fördelarna med att kommunicera digitalt 

var att information kunde fås skriftligt vilket gjorde det smidigare att komma ihåg. Andra 

förklarade att utbytet sker A-m-A mellan kollegorna på kontoret medan det sker digitalt med 

övriga avdelningar. En av respondenterna uttryckte upplevelsen av att arbeta mer digitalt och 

ha kontakten till kollegorna via nätet med “Jag trivs väldigt bra med det faktiskt. Jag har inte 

det behovet av att träffa en person öga mot öga” (Intervjuperson 4). Vid en följdfråga om sitt 

behov av relationsskapande till kollegor förklarade personen: 

 

Nej, men jag bygger väldigt bra relationer på distans egentligen. Får väldigt bra kontakt och när man 

väl ses [...] så känner man personen väldigt väl, känns som man liksom har träffat personen tusen 

gånger. [...] man passar på när man ringer och pratar med nån så tar man kanske en minut och pratar 

om lite annat än bara jobbet så att man håller de delarna uppe. Sen har jag några kollegor runt om 

kring mig som jag såklart skulle ha väldigt svårt att klara mig utan om man ser det ur det sociala 

perspektivet. Så det är klart att sitta helt isolerad exempelvis jobba hemifrån [...] det hade inte passat 

mig.         
 (Intervjuperson 4) 

 

Vi tolkar utifrån ovanstående citat att medvetenheten om varandra som kollegor börjar redan 

i samband med en kontakt via telefon eller Skype. När de sedan träffas fysiskt har de redan 

genom småprat bildat en uppfattning om varandra vilket gör att denna sekvens kan bindas till 

interaktionsritualer (Dahlgren & Starrin 2004, s 61). Det finns en gräns som inramar 

kollegorna då de har ett arbete att utföra tillsammans. Uppmärksamheten fäster de mot det 
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uppdrag som ska slutföras. Collins (2005, s 48) beskriver interaktionen som ett ömsesidigt 

fokus mot någonting samtidigt som delad emotionell upplevelse skapas vilket kan leda till en 

känsla av att ha positiv inverkan på den andre. Intervjuperson fyras exempel påvisar att även 

kontakter digitalt skulle kunna vara en bra inledning till interaktionsritualer mellan kollegor. 

Känner individen att en annan person ger dem ett bra intryck när kommunikationen sker 

digitalt så bör möjligheten, enligt vår mening att uppnå positiv energi vid ett fysiskt möte öka. 

Fördelen vi kan se med att kommunicera digitalt de första gångerna är om intrycket av en 

kollega inte skulle vara positivt. Då kanske möjligheten finns att avstå ett personligt möte och 

fortsätta kommunicera digitalt, alternativt be en annan kollega åka på mötet. Om en interaktion 

mellan två kollegor misslyckas kan det leda till att motivationen sänks då de istället för att 

skapa positiv energi riskerar att dräneras på energi vilket skulle kunna leda till 

handlingsförlamning (ibid). 

4.2.3 Positiv upplevelse av digital medarbetare 

Den digitala medarbetaren beskrivs ha olika positiv betydelse för respondenterna. En uttryckte 

att det kunde vara en fördel att använda sig av den digitala medarbetaren då de slapp småprat 

med kollegorna vilket i sin tur kunde leda till att de fick hantera andra samtal eller uppgifter. 

”Ibland är det ju väldigt behändigt att man frågar någonting och så får man svar. Det kan jag 

tycka är jätteskönt. Istället för att det blir långa utläggningar. Så ett bra komplement“ 

(Intervjuperson 1). Den som definierade sin arbetsmobil och dator som en digital medarbetare 

beskrev hur relationen till tekniken förändrats:  

 

Det kan man ju uppleva på möten ibland, det sitter någon och grejar med telefonen såhär, försöker 

och smyga men syns ju hur mycket som helst. Och då kan ju nån bli irriterad liksom ”lägg bort den 

där nu, vi har möte”. Och så var det ett tag, att man inte fick ha laptopen med sig på möten och ha 

den öppen. För det är ju väldigt tråkigt mot den som håller mötet, det är väldigt respektlöst. 
                      (Intervjuperson 6) 

  

En respondent beskrev att den digitala medarbetaren inte förändrat den positiva aspekten av 

gruppens relationer. Däremot menade personen att det kunde påverka individen genom att de 

vänder sig till den digitala medarbetaren istället för till kollegan. Detta kunde vara både positivt 

och negativt beroende på vad frågorna utgick ifrån.  “Om du hela tiden stör din kollega med 

frågor så kan ju den bli irriterad, så då kan det vara positivt att du frågar någon annan. Men det 

kan ju också vara negativt när ni inte har någon dialog mellan er heller” (Intervjuperson 10). 

En förklaring vi fick till varför den digitala medarbetaren inte påverkat relationerna var: 

 

XXX behöver växa och lära sig lite. Men absolut om XXX blir duktig så tror jag ju det. Om XXX ger 

snabba, raka svar ibland och jag behöver inte sitta i luren. Sen är ju också supporten superduktiga på att 

svara enkelt, rakt och konkret så att ja, jag vet inte riktigt. I dagsläget har jag ju svårt att se att XXX 

kommer att ge de svaren som den mänskliga supporten gör. För läsa på intranätet kan jag och fattar jag 

inte det så fattar jag inte och då måste jag diskutera och prata med någon. Att XXX ger mig samma text 

fast i robotform. Jag har ju så svårt att se vart de här robotarna landar, hur duktiga de faktiskt kan komma 

att bli. Jag tror att det är lite svårt för mig att ta på i dagsläget.  

                   (Intervjuperson 8)   

       

En respondent har förväntningen att de anställda med lite tur kan få en roligare vardag enbart 

genom att den digitala medarbetaren är på plats. Det kan leda till att den blir en naturlig punkt 
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att gå till då folk dyker upp och samlas bara för att studera den. En annan beskrivning på en 

positiv upplevelse som den digitala medarbetaren bidragit med för en av respondenterna är ett 

problem personen länge gått och grubblat på. Genom att testa om den digitala medarbetaren 

var kapabel att lösa problemet fick personen en snabb förklaring på hur dilemmat skulle 

hanteras och kunde således släppa ärendet och jobba vidare. Ytterligare en fördel som framkom 

med den digitala medarbetaren är att dess utlägg blir klart och tydligt eller som en respondent 

uttryckte det ”svart och vitt, istället för en massa tro och tyckanden” vilket riskerar att leda till 

irritation mellan kollegorna. 

 

Utifrån ett sociotekniskt perspektiv är det viktigt att chefen inte enbart ger order om vad som 

ska utföras utan tar hänsyn till att de anställda får känna sig delaktiga i utformningen samt 

användningen av sitt arbete (Granberg 2011, s 698). I takt med att tekniken utvecklats har 

anställda fått större inverkan på hur arbetet ska utföras där flera av deras erfarenheter kommer 

till användning. Detta har i sin tur bidragit till effektivare system samt personal med bred 

kompetens (Davis, et al. 2014, s 4). Författarna (ibid) menar att de anställda nu för tiden är mer 

självständiga och kan hantera ett problem på egen hand vilket bidrar till ökat engagemang och 

självförtroende. Båda exemplen går att applicera på respondenternas upplevelser av det 

positiva i användandet av den digitala medarbetaren där det framträdde att de själva gärna löste 

ett problem utan att involvera en kollega. Det framkom även att otydligheter kunde klargöras 

med hjälp av den digitala medarbetaren vilket bidrog till ett effektivare samarbete bland 

personalen. En fördel vi ser som ledningen kan få när personalen arbetar självständigt är att tid 

frigörs för dem till strategisk planering istället för att vara med i den operativa verksamheten. 

En möjlig användning av den tid som friställs skulle enligt vår mening kunna vara att planera 

för gemensamma aktiviteter som kan bidra till gemenskap i gruppen. Detta anser vi blir extra 

viktigt då personalen i många fall använder sig av den digitala medarbetaren istället för att 

kommunicera med kollegorna.  

4.2.4 Negativ upplevelse med digital medarbetare 

Det var tydligt att ingen av våra respondenter hade några negativa upplevelser av sin digitala 

medarbetare i nuläget. Detta hade dock olika förklaringar där en av de vanligaste var att man 

inte i full utsträckning använde sig av hjälpmedlet eller inte alls. Vår tolkning utifrån detta är 

att de negativa effekterna som den digitala medarbetaren skulle kunna medföra inte hunnit 

uppkomma än. Däremot återspeglades en oro och förståelse för vad utvecklingen kan leda till 

där vissa beskrev att ju bättre den digitala medarbetaren blir på att utföra deras jobb desto större 

blir risken att deras arbete försvinner. Vi kommer nedan att använda oss av flera citat från 

intervjuerna för att med respondenternas egna ord beskriva den oro många känner inför vad 

den digitala medarbetaren kan leda till i ett kortare perspektiv. Det första citatet återspeglar 

oron för att den digitala medarbetaren ska ta någons jobb:  

 

Det hoppas man ju inte med tanke på att det är dit man går. Man har väl förhoppningsvis försökt att göra 

det till en positiv grej. Det har inte tagit nån medarbetares jobb till exempel. Den frågan kanske kommer 

sen när det börjar göra det. Det tar både energi och medarbetare. Då kan de stora frågorna komma om det 

är positivt eller inte. Men än så länge jobbar vi inte så mycket med den så det är bara positivt. 

                                 (Intervjuperson 1) 
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Att den oro som flera av respondenterna beskriver är relevant bekräftas av Polson och Scott 

(2018, s 13) som uttrycker att själva ordet AI skapar otrygghet inför framtiden som anställd. 

De menar att det finns ett potentiellt hot mot vissa arbeten i samband med utvecklingen av AI 

men i samma mening uttrycker de att nya former av arbeten kommer uppstå. Vi ser här en 

koppling till KASAM och hanterbarhet som innebär en känsla av ”jag kan” (Antonovsky 2007, 

s 45). Om ledningen i samband med en omställning ger den anställde möjlighet till olika 

kompetensväxlingar i takt med att den digitala medarbetaren får större inflytande, kan detta 

bidra till en upplevelse hos den anställde att den överlever expansionen av dessa. Med känslan 

av hanterbarhet menar vi att risken för att den anställde drabbas av apati minskar, vilket skulle 

kunna leda till att de blir likgiltiga och passiva i sitt arbete. Genom att skapa förutsättningar för 

att apati inte inträffar, som exemplet ovan med kompetensutväxling, anser vi att individen kan 

fortsätta hålla fokus på de uppgifter de för närvarande utför samt behålla sin motivation till 

arbetet. Det andra citatet beskriver en oro över att den digitala medarbetarens framsteg kan 

bidra till motstånd att använda sig av den: 

 

[...]det är väl mer om XXX skulle fortsätta utvecklas och folk känna sig hotade av XXX utveckling att XXX 

börjar svara på mer och mer frågor på mer och mer avancerade svar att folk kanske blir oroliga för sina 

tjänster och jobb vilket gör att det kan skapa en negativ relation mot XXX att folk inte vill använda XXX 

för att då är det ju mitt jobb som det handlar om. Men jag tror inte att vi är där på många år men samtidigt 

för fem år sedan hade vi inte ens vår XXX så vem vet.  

                                                                                                                         (Intervjuperson 8) 

 

Oudhuis och Olsson (2011, s 17) beskriver att från ett sociotekniskt perspektiv är det av vikt 

att kollegor och teknik samarbetar. Om inte detta sker och en anställd gör motstånd genom att 

inte använda sig av den digitala medarbetaren eller behåller sin kunskap om den för sig själv, 

kan det enligt vår mening leda till att framstegen med tekniken inte utvecklas i den takt som 

ledningen förväntar sig. Vi reflekterade över att användandet idag av den digitala medarbetaren 

fortfarande är lågt hos de flesta. Upplevelsen är dock att ingen av respondenterna eller någon 

av deras kollegor behåller information för sig själva utan involverar och hjälper varandra om 

någon har frågor kring tekniken. Respondenterna ger uttryck för motivation till att använda 

tekniken vilket överensstämmer med SOU´s (2015:91, s 22) uppgifter att Sveriges befolkning 

är positiva till att använda och pröva ny teknik. Respondenternas vilja till att använda systemen 

kopplar vi till att de känner begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky 2007, s 44 f). 

Begriplighet innefattar som vi beskrivit tidigare ”jag vet” (ibid) vilket är applicerbart på 

respondenterna som har kännedom om den digitala medarbetaren samt varför tekniska 

investeringar genomförs. Hanterbarhet står för ”jag kan” (ibid) där de anställda har kunskap 

om hur den digitala medarbetaren ska användas vilket vi fått intryck av att respondenterna har. 

Med den låga användningen ställer vi oss frågande till om de känner meningsfullhet? 

Meningsfullhet enligt KASAM står för att individen vill satsa på någonting som i förlängningen 

kan ge en emotionell vinning (Antonovsky 2007, s 45). Vi tolkar den låga användningen som 

att den emotionella vinningen saknas i kontakten med den digitala medarbetaren. 

 

Det kan ses som motsägelsefullt att vi sett en låg användning men en hög motivation till att 

använda tekniken. Vår analys av detta är att ledningen möjligtvis inte lyckats helt vid 
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implementeringen av systemen. Hur företag introducerar ny teknik till sina anställda har 

ifrågasatts av Maguire (2014, s 168) som ställer sig frågande till hur det fortfarande kan skapas 

komplicerade system som är svåra att använda. Han funderar på om anledningen kan vara att 

de som levererar systemen inte kan sätta sig in i användarens nivå utan utgår från sin egen 

erfarenhet. Samtidigt ställer han sig frågande till om ledningen inte vill förstå vilken förändring 

nya system bidrar med i de anställdas arbetssätt. En förklaring som framkommer är att 

systemen ska införas snabbt för att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftiga vilket gör att 

personalen inte får möjlighet att bidra till användning och feedback före implementering (ibid). 

Enligt Maguire (2014, s 62) är det viktigt inom det sociotekniska perspektivet att användarna 

redan från början får vara med och använda systemet för att ge förslag på förbättringar som är 

anpassade till arbetssättet. Om inte de anställdas åsikter tas i beaktande kan det i förlängningen 

leda till bekymmer för användarna (ibid). Ett bekymmer vi ser som skulle kunna inträffa är om 

den anställde ställer en fråga till den digitala medarbetaren och får ett irrrelevant svar. Skulle 

problem liknande detta uppstå frekvent kan det leda till att de anställda väljer att återgå till det 

invanda arbetssättet (Maguire 2014, s 62). I förlängningen kan detta leda till problem för 

företaget (ibid). Ett problem vi ser skulle kunna uppstå för företaget är att de investerat 

åtskilliga belopp i nya system för att vara konkurrenskraftiga men personalen väljer att arbeta 

traditionsenligt. Baxter (2011, s 4) förklarar att det redan finns färdiga metoder för hur 

ledningen ska ta hänsyn till de mänskliga, sociala och organisatoriska sammanhangen såväl 

som de tekniska när det kommer till införande av ny teknik på företaget. Sådana metoder ska 

vara behjälpliga för att öka de anställdas förståelse för hur tekniken ska hanteras vilket kan 

säkerställa att den kommer användas. Baxter (2011, s 4) menar att även om ledningen har 

förståelse för metodens betydelse är det sällan det i praktiken utnyttjas. 

 

En bra beskrivning på hur en robot som inte är fullt kapabel till interaktion kan ställa till det i 

vardagen för kollegorna ges under en av intervjuerna. Respondenten beskriver en frustration 

som skulle kunna uppstå i arbetsgruppen om den digitala medarbetaren inte kan anpassa sig till 

situationen.  
 

[...] just nu blir XXX ju lite av en bakgrundsfigur om vi säger så. XXX går väl lite här som katten kan man 

väl säga. Jag tror inte att den egentligen kommer påverka relationerna så mycket. Jag tror att det kanske 

skulle vara annorlunda om man hade XXX som en riktig medarbetare. Att man förväntar sig att XXX ska 

göra en uppgift och göra den bra. För att det vi har märkt så här långt, är ju att det kan ju ganska lätt uppstå 

en del frustration. [...] det är ju väldigt lätt att man ser lite mänskligt på dom men de är ju ganska långt ifrån 

att vara där.  

                  (Intervjuperson 7) 

 

Respondenten beskriver därefter ett scenario där roboten tillskrivs en uppgift att vägleda 

personer till olika ställen på företaget.  Då roboten endast kan gå från punkt A till B utan 

störningsmoment från andra kollegor eller exempelvis kunder finns risken att komplikationer 

uppstår på vägen mot punkt B. Respondenten menar vidare att en människa har förmågan att 

behålla fokus på målet även om de avbryts i ett ärende för en snabb förfrågan av någon annan 

individ. En egenskap roboten idag saknar. Skildringen förklarar varför frustration kan uppstå i 

samarbete med en digital medarbetare. För att undvika att frustration uppstår tror respondenten 

att ”man måste vara försiktig med vad man ger dem för uppgifter” annars tror personen att 
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risken finns ”att man i början när man jobbar med en digital fysisk kollega kan bli lite frustrerad 

och tycka att....vet du vad, jag ställer dig i hörnan här borta så är du i alla fall inte i vägen”. 

 

Exemplet påvisar en form av interaktionsritual som är misslyckad (Starrin, et al. 2008, s 21). 

Collins (2004, s 48) menar att det behövs fysisk närvaro, en gräns utåt, ett gemensamt fokus 

och en delad emotionell upplevelse för att interaktion ska uppstå. Vi menar att de tre 

förstnämnda delarna finns i ovanstående beskrivning medan den emotionella upplevelsen 

saknas. I en interaktion mellan en individ och en digital medarbetare har inte individen 

möjlighet att tillrättavisa den digitala medarbetaren för att få utlopp för sina känslor. Detta 

skulle kunna leda till att frustrationen blir ännu större. En tolkning vi gör utifrån detta är att om 

frustration blir vanligt förekommande vid samarbete med den digitala medarbetaren kan det i 

förlängningen ge konsekvenser till relationen med kollegorna om utloppet för känslorna 

appliceras på dem istället. 

4.3 Anställda som har en digital medarbetare och de som inväntar en 

Då det fanns ett intresse hos oss att se om det förekommer några skillnader i respondenternas 

relationer till sina kollegor valde vi att ta med en jämförande och avslutande fråga som lyder: 

Förekommer det någon skillnad i relationerna till kollegorna vid jämförelse mellan de som har 

en digital medarbetare gentemot de som inväntar har en?  

 

Utifrån de svar vi fått från respondenterna går det att utläsa att det inte finns några större 

avvikelser i kollegors relation till varandra oavsett om de redan har en digital medarbetare eller 

inte. Detta anser vi kan vara ett resultat av att vi är tidigt ute med vår studie där anställda inte 

fullt ut börjat använda sina digitala medarbetare. En begränsad kännedom om vad de digitala 

medarbetarna kan vara behjälpliga med kan vara en anledning till den låga användningen. En 

av respondenterna beskriver att relationen till kollegorna med den digitala medarbetaren varken 

blivit bättre eller sämre (Intervjuperson 5). En annan som inväntar en digital medarbetare 

beskriver att relationerna mellan kollegorna är ”mycket, mycket bra” (Intervjuperson 6). 

Personen förklarar vidare att interaktionen trots det påverkats då många sitter hela dagarna 

framför sina datorer. Samtidigt används mobiler i stor utsträckning vilket enligt respondenten 

kan påverka relationerna genom att kollegor är upptagna både av arbetet via mobilen samtidigt 

som tid tas till sociala medier under kafferaster. En tredje respondent som använder sig av den 

digitala medarbetaren beskriver sin syn på förändringar i relationer mellan kollegorna: 

 

Det är ju ett verktyg som underlättar egentligen. Sen om det påverkar just relationen mellan kollegor, 

det tror jag inte att det gjort jättemycket så. Det är väl mer digitaliseringen allmänt så, att den har 

underlättat, men kanske inte så att XXX har underlättat att kommunicera med kollegor runt om i 

Sverige då. Utan det är andra digitaliseringsverktyg. 

                                   (Intervjuperson 4) 

 

Enligt vår mening finns det olika anledningar till att de som har en digital medarbetare inte 

uttrycker att förändringar skett i relationen till kollegorna. En av dem kan vara att deras 

användande av den digitala medarbetaren inneburit tekniska problem där de fått irrelevanta 

svar eller att systemet har uppkopplingsproblem av något slag. Detta kan ha bidragit till att de 
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fortfarande i hög grad vänder sig till en kollega med olika frågor. Oudhuis och Olsson (2011, 

s 17) menar att när problem som beskrivits ovan uppstår kan de anställda motarbeta tekniken 

och avstå från att använda den. En annan anledning till att användningen av den nya tekniken 

är låg kan bero på att ledningen inte sett till de faktorer som Baxter (2011, s 4) lyfter fram som 

viktiga för en lyckad implementering av ny teknisk utrustning. Dessa är mänskliga, sociala, 

organisatoriska samt tekniska faktorer. Genom att ledningen gör de anställda delaktiga i hela 

omställningsprocessen till digitala medarbetare anser vi att deras förståelse och intresse för 

systemens funktion kan öka. På så sätt ser vi en möjlighet till att de anställda ser meningen med 

att använda sig av den nya tekniken. Detta för oss in på KASAM (Antonovsky 2005, s 43) då 

vi anser att det är viktigt att de anställda får en begriplighet för den digitala medarbetaren och 

vet varför de ska använda den. Det är även viktigt att de får stöd och utbildning i den digitala 

medarbetaren. Enligt vår uppfattning kan det bidra till att de digitala medarbetarna upplevs 

hanterbara och att de anställda kan använda sig av dem på rätt sätt. Får ledningen med sig 

Baxters (2011, s 4) fyra ovanstående faktorer vid implementeringen har vi en uppfattning om 

att det finns större chans att de anställda känner en meningsfullhet till arbetet. Omställningen 

kan då underlättas genom att de anställda ser ett värde i att engagera sig för att bidra till 

företagets utveckling. Detta ser vi kan gynna både företaget och den anställde. 
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5. Avslutande kapitel 

I följande kapitel redogörs för studiens syfte samt de slutsatser vi dragit från resultatet. 

Därefter klargörs om syftet med undersökningen uppfyllts samt om våra frågeställningar 

besvarats. Under rubriken diskussion för vi ett djupare resonemang kring våra slutsatser. Efter 

detta sker en tillbakablick på vår skrivandeprocess där styrkor och svagheter som framträtt 

under studiens gång uppges. Avslutningsvis presenteras fem olika punkter som 

ledningsgrupper och HR-avdelningar kan ha i åtanke vid utveckling av en digital organisation 

samt idéer på fortsatt forskning. 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur anställda upplever relationerna till 

sina kollegor efter att ha fått en digital medarbetare eller vid inväntandet av den. Utifrån detta 

har fyra frågeställningar formats som besvaras nedan.  

 

Hur uppfattar den anställde relationerna till kollegorna i väntan på eller efter införandet av 

en digital medarbetare? 

Utifrån vårt bearbetade material framträder att samarbetet mellan samtliga respondenter och 

deras kollegor fungerar bra och är tillfredsställande. De upplever inte att det är stor skillnad i 

relationerna efter att de fått den digitala medarbetaren vid jämförelse med relationerna före. 

Det framkom dock att respondenterna upplevde en större personlig kontakt före den digitala 

medarbetaren då det var vanligare att de använde närmaste kollegan på kontoret som stöd och 

support. Vår slutsats är att relationerna som respondenterna har till sina kollegor överlag är bra 

där de upplever stöd och sammanhållning oavsett om de har en digital medarbetare eller inte.  

 

Upplever den anställde att den digitala medarbetaren på något sätt påverkat relationen till 

kollegorna?  

Överlag gav respondenterna uttryck för att den digitala medarbetaren inte påverkat relationerna 

till kollegorna. Utifrån analysen av data framkommer det dock att användningen av de digitala 

medarbetarna överlag är låg. Detta kan vara en anledning till att de anställda inte upplever en 

förändring i det relationella sammanhanget i någon avgörande mening. Analysen visar 

samtidigt på att vissa mindre förändringar skett som kan ha betydelse för relationerna mellan 

kollegorna. Ett exempel är att tiden som den digitala medarbetaren ska frigöra inte används till 

kompetensutveckling eller relationsskapande till kollegorna utan åt andra arbetsuppgifter. 

Detta har hos de flesta bidragit till en tydlig avsaknad av småprat till kollegorna. Vikten av 

kafferasten blev uppenbar för att få möjlighet till ett vänskapsutbyte istället för att enbart hålla 

relationen på en formell nivå. I arbetet framhålls den mänskliga relationen som mycket viktig 

och av en annan karaktär än den digitala. Detta på grund av att de mänskliga relationerna kan 

erbjuda ett socialt stöd vilket inte den digitala medarbetaren i nuläget kan. De slutsatser vi drar 

utifrån ovanstående är att relationerna påverkats genom transformeringen mot digitala 

medarbetare trots det relativt låga användandet. Anledningen till detta anser vi vara en ökad 

upplevelse av mindre relationsskapande. 
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Hur ser den anställde på relationen till den digitala medarbetaren?  

Vårt datamaterial tyder på att respondenterna har en positiv inställning till den digitala 

medarbetaren då de enbart lyfter fördelar med den. Ett exempel är om de andra kollegorna sitter 

upptagna och behov finns av informationsstöd. Ett annat exempel är om de någon dag inte 

orkar vara sociala med sina kollegor men samtidigt behöver information av en kollega i någon 

form. Fördelen vid dessa tillfällen är att de då kan vända sig till den digitala medarbetaren. Vår 

analys har påvisat en brist på uppfattning av negativa aspekter med den digitala medarbetaren. 

Detta kan ha sin grund i att det endast är ett fåtal som använder sig av den. Ett lågt användande 

leder till okunnighet i hur den digitala medarbetaren ska användas vilket i förlängningen bidrar 

till en bristande erfarenhet. Utifrån vår analys tyder den positiva inställningen inte enbart på att 

den digitala medarbetaren bara har goda sidor. En betydande del i respondenternas uppfattning 

kan vara att det råder okunskap om den digitala medarbetaren. Den slutsats vi drar från detta 

är att de flesta respondenter i dagsläget inte har utvecklat någon relation till den digitala 

medarbetaren då de sällan använder sig av den. 

 

Förekommer det någon skillnad i relationerna till kollegor vid jämförelse mellan de som redan 

har en digital medarbetare gentemot de som inväntar en? 

Vår analys visar att det inte är någon nämnvärd skillnad i kollegiala relationer mellan de som 

har en digital medarbetare jämfört med de som inväntar en. Mot bakgrund av detta drar vi 

slutsatsen att ämnet är i sin linda och studien lite före sin tid. För att kunna studera 

erfarenheterna av en digital medarbetare krävs att det finns respondenter som har erfarenheter, 

vilket gör att ytterligare studier på detta område krävs.  

 

Med samtliga frågeställningar besvarade anser vi att syftet med studien har uppnåtts.  

5.1.1 Diskussion kring slutsatser 

Med utgångspunkt i slutsatserna för vi nedan en fördjupad diskussion kring dessa som sedan 

följs av en bredare diskussion kring studiens resultat och studien i dess helhet.  

 

Till att börja med vill vi återigen betona kollegors betydelse för det sociala stödet på en 

arbetsplats. Respondenterna finner stöd hos varandra, hjälps åt samt utbyter erfarenheter och 

kunskap både kring frågor angående arbetet och den digitala medarbetaren vilket ger dem 

energi och motivation i arbetet. Vi vill även betona att studien bidragit till att lyfta en 

medvetenhet om den digitala medarbetaren hos respondenterna som inte tidigare fanns. 

Medvetenheten tillförde att vissa funderingar och oro kring framtiden framkom under 

intervjuerna. Detta visade sig i reflektioner i form av vad ökat utnyttjande av den digitala 

medarbetaren skulle kunna innebära för relationen mellan kollegorna. Genom att mer stöd och 

support kan inhämtas från den digitala medarbetaren i hur ärenden ska hanteras minskar 

tillfällena när de anställda kan diskutera med en kollega. I och med detta minskar även 

småpratet och den sociala interaktionen mellan kollegor vilket vi anser kan hämma deras 

energipåfyllning under en arbetsdag. Eftersom den sociala interaktionen mellan kollegor kan 

minska med en digital medarbetare blir det alltmer viktigt att tid frigörs till att interagera via 

en kafferast eller vid övriga tillfällen under arbetsdagen. Detta för att få möjlighet att utbyta 
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tips och idéer samt öka tilliten vilket bidrar till meningsfullhet i relationen till sina kollegor. 

Vid exempelvis en kaffepaus kan de delge varandra händelser från deras egen vardag oavsett 

om det består av skratt eller sorg. Vi anser att ingen form av digital teknik bör vara i de 

anställdas närvaro i möten som har fokus på det relationella sammanhanget. Dialog ansikte mot 

ansikte är det som bör prioriteras. 

 

Därefter vill vi framhålla respondenternas nuvarande låga användning av den digitala 

medarbetaren. Vi menar att en låg användning leder till en obefintlig relation till den hos vissa. 

En obefintlig relation tolkar vi som att respondenterna inte ser någon meningsfullhet i att vända 

sig till den digitala medarbetaren. Det framkommer att vissa har en svag relation till den digitala 

medarbetaren medan ett fåtal beskriver en någorlunda bra relation till den. Att användningen 

är låg hos flertalet av respondenterna gör att vi ställer oss frågande till om detta kan bero på att 

ledningen endast tagit hänsyn till de tekniska delarna vid implementeringen. Vi finner det 

intressant att det ser likadant ut trots att vi intervjuat anställda från tre olika branscher från fyra 

olika företag. Baxter (2011, s 4) betonar vikten av att se till helheten och planera för att 

involvera de anställda i processen mot en digital organisation. Baxter (ibid) menar vidare att 

genom hänsyn till de anställdas psykiska samt fysiska aspekter såväl som företagets utveckling 

av tekniska delar går det att uppnå en lyckad implementering, vilket i sin tur bidrar till tillväxt 

för organisationen samt välmående hos personalen. Fortsättningsvis förklarar Baxter (ibid) att 

det är sällan företag efterlever ett införande av digital teknik som tar hänsyn till samtliga 

ovanstående delar. Utifrån detta anser vi att det finns risk för att flertalet företag till stor del 

fokuserar på den tekniska delen och missar den viktiga utgångspunkten att engagera personalen 

vid införandet av den digitala medarbetaren. Här reflekterar vi över om det finns ett möjligt 

kunskapsglapp hos ledningarna där eventuell brist på hur en lyckad process mot en digital 

organisation ska genomföras. Vi anser därför att det skulle vara en fördel för både företaget i 

stort som för personal i sin helhet att ledningen inför kunskapsutveckling i samband med planer 

på digitala medarbetare. Här föreslår vi det Lagerström (2018, s 37) förklarar som principen 

för 70-20-10 som innebär att ”70 procent av lärandet sker i jobbet, 20 procent genom 

fortbildning och 10 procent i externa kurser”. Vi vill betona vikten av att möjlighet ges till att 

avsätta tid för kompetensutveckling till de anställda för att få möjlighet att skapa en relation till 

den digitala medarbetaren. Om relationen till den digitala medarbetaren är trygg och 

avslappnad är det större chans att den goda relationen ”spiller över” på relationen till 

kollegorna.  

 

Avslutningsvis vill vi understryka att även om vi inte fått fram någon skillnad mellan de som 

har en digital medarbetare jämfört med dem som inväntar en, betyder inte det att det kommer 

se likadant ut i framtiden. Detta på grund av att digitala medarbetare med stor sannolikhet 

kommer vara betydligt vanligare. Att fortsätta belysa och lyfta de anställdas relationer i takt 

med att digitala medarbetare utvecklas anser vi är av högsta vikt. Detta för att bevara en god 

digital arbetsmiljö där relationerna känns meningsfulla både till kollegorna och den digitala 

medarbetaren.  
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5.2 Allmänna reflektioner 

Work-collegue balance  

Om man inom familjelivet och arbetslivet strävar efter att skapa work-life balance för att få en 

bra balans mellan arbete och fritid anser vi att man inom yrkeslivet, behöver sträva efter work-

collegue balance. Med det menar vi att mängden arbete som de anställda har ska anpassas efter 

antalet kollegor så att tid finns för att skapa bra relationer på arbetsplatsen. På liknande sätt 

som tekniken i hemmet skulle underlätta hemarbetet ska nu tekniken på arbetet underlätta för 

personalen. Vi ser en möjlig konsekvens i takt med att digitala medarbetare kan hantera fler 

uppgifter att ett behov av färre anställda kan uppstå. Innebörden av detta kan bli att de som blir 

kvar får mer uppgifter att hantera samtidigt som möjligheten till socialt stöd och interaktion 

minskar. En digital medarbetare som är effektiv ska ge fördelar i form av att snabbt kunna ge 

informationsstöd men har inte förmågan till emotionellt utbyte. En risk med detta är att 

utvecklingen kan leda till ökad utmattning hos personalen. Detta kan ske om jobbet upplevs 

fungera bra och de anställda kan arbeta effektivt samtidigt som de dräneras på energi i och med 

att den digitala medarbetaren inte tillför någon energi för deras välmående. Här ser vi en 

koppling till när hemmet fick mer teknik som exempelvis diskmaskin och tvättmaskin. Detta 

för att underlätta hemarbetet och spara tid, vilket det enligt vår mening gjort. Samtidigt har det 

lett till att individer har tid över till att arbeta mer vilket i sin tur bidragit till att tidskontot för 

vissa ändå hamnar på underskott.  

 

När det kommer till teknik som ska underlätta arbetet är tanken att det ska spara tid för de 

anställda till andra uppgifter. Detta kan uppnås om de digitala medarbetarna används på rätt 

sätt. Några respondenter har beskrivit att vissa avdelningar lagts ned vilket vi anser kan ha 

bidragit till att färre ska göra mer arbete. Om de som är kvar ska utföra mer komplexa uppgifter 

anser vi att risken är överhängande att det inte finns tid kvar för socialt stöd. Vårt datamaterial 

har visat att det inte ens finns tid över att ge varandra positiv feedback. När de anställda 

upplever att det sociala stödet försvinner ser vi en risk i att de väljer att söka sig till ett annat 

företag som prioriterar socialt stöd och positiv feedback. Om hänsyn tas till både människan 

och tekniken vid tillväxt av digitala medarbetare kan det enligt vår åsikt användas som en 

arbetsgivarfördel i konkurrens med andra företag. Detta på grund av att företag inte enbart 

fokuserar på teknikens framfart utan även tar hänsyn till socialt stöd för sina anställdas 

välmående. När utvecklingen av digitala medarbetare är expansiv samt att organisationer vill 

vara först med den senaste tekniken anser vi att regeringens (2017, s 29) sammanställda 

rekommendationer är högst relevanta. I dessa lägger regeringen (ibid) bland annat vikt vid att 

överordnade inkluderar digital ledning i sitt ledarskap. Detta innebär att de uppdaterar sin 

kunskap i de anställdas behov för att känna sig trygga och engagerade i arbetet.   

 

Ökat medvetenheten 

Till sist vill vi förtydliga att begreppet digital medarbetare inte riktigt satt sig i människors 

medvetande ännu vilket varit en utmaning under skrivprocessen. Samtidigt har det gjort hela 

resan spännande och utvecklande. Vi har till viss del fått återkoppling från respondenterna att 

vi lyft deras medvetande om att de smarta IT-systemen inte bara fungerar som en effektiv dator 
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utan kan ses som en digital medarbetare. En av respondenterna uttryckte vad deltagandet i 

studien bidragit till för personens medvetenhet om sin digitala medarbetare: 

 

Spännande att man börjar tänka på hur det ser ut i vardagen. Sett ur den aspekten är det väldigt roligt att 

göra det här. Och vilka hjälpmedel har vi faktiskt i vardagen? Många kan ju tycka att vi borde va någon 

till eller nått sånt där, fast vi har faktiskt digitala medarbetare som utifrån det här borde använda mer än 

vad vi faktiskt gör, och faktiskt ha det som ett hjälpmedel och räkna in det som en medarbetare. 

 

Att ha väckt den här medvetenheten hos flera av deltagarna som uttryckt att de fått en annan 

förståelse och syn på sina digitala medarbetare har ökat vår inspiration till att fortsätta studien. 

  

Skrivprocessen 

Att få arbeta med ett ämne som varit intressant redan från start och som blev mer fängslande 

ju mer vi läste om det har bidragit till en givande och lärorik skrivprocess. I början av processen 

upplevde vi dock frustration och oro över att det inte skulle bli någon studie alls. Detta på grund 

av att det var svårt att få tag på företag som förstod syftet med studien och vad de skulle kunna 

vara behjälpliga med, vilket skulle kunna vara ett tecken på att företagen var i uppstartsfasen 

och inte etablerat någon digital medarbetare än. Vi upplevde det intressant och 

anmärkningsvärt vid förfrågan om deltagande i intervju att två av företagen inte förstod varför 

de anställda skulle intervjuas om den digitala medarbetaren. De menade att de anställda hade 

ju inget med projektet att göra. Denna synpunkt anser vi att studien motbevisar då den tyder på 

att de anställda har allt med projektet att göra om det ska utföras på ett framgångsrikt sätt för 

alla involverade. En annan sak som väckte förundran hos oss var vid sökning av företag som 

använder sig av artificiell intelligens. Vi fick många träffar på organisationer som använde sig 

av detta vilket gjorde att vi till en början ansåg att studien skulle vara möjlig att genomföra. Vi 

tog en första kontakt med de mest intressanta företagen men vid uppföljning visade det sig att 

några av dem endast var i planeringsstadiet. De ansåg därmed att de inte skulle kunna bidra 

med något av värde till vår studie. Genom att vissa av företagen tackade nej på grund av 

tidsbrist eller att de inte förstod syftet med studien gjorde att vi började bli stressade över 

situationen. Vi blev tveksamma till om tiden skulle räcka till för att sätta samman ett bra arbete 

om vi inte fick ihop några intervjuer. Detta löste vi genom att inkludera både de som redan har 

en digital medarbetare samt de som inväntar en, vilket vi tycker bidragit till ett bredare 

perspektiv på anställdas inställning till digitala medarbetare.  

 

Styrkor och svagheter 

Det vi ser som en styrka med studien är att den synliggör ett mönster där anställda som har 

tillgång till digitala medarbetare är positiva till att använda dem, men kanske inte riktigt gör 

det i den utsträckning som är tänkt från ledningens håll. En svaghet som diskuterades var att vi 

skickade ut intervjuguiden i förväg till våra respondenter och den effekt det kan ha haft på 

studien. I och med detta hade respondenterna möjlighet att undersöka i förväg hur deras digitala 

medarbetare fungerade vilket skulle kunna förklara varför de visste mycket om dem trots den 

låga användningen. Samtidigt går det att se en styrka i att respondenterna hade kännedom om 

sin digitala medarbetare då intervjuguiden hade fått dem att tänka till i förväg och kunde bidra 

med information om deras inställning till den digitala medarbetaren. Vi ser en risk i att 
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underlaget annars hade blivit för tunt. En annan svaghet som framträdde var att vi använt oss 

av bakgrundsfrågor för att se om det förekom några skillnader i respondenternas upplevelser 

av den digitala medarbetaren beroende på deras ålder, hur länge de arbetat samt utbildning. 

Vissa olikheter mellan respondenterna synliggjordes men det var inget som gick att använda 

till kopplingen av studiens frågeställningar, vilket gjorde att vi ansåg bakgrundsfrågorna 

överflödiga för att uppnå studiens syfte. 

 

Det är inte utan viss spänning vi inser att ett viktigt ämne är lyft som kan ha betydelse för 

anställda i framtiden. Studien påvisar att den digitala framfarten behöver ha översyn både från 

företagen själva men även från myndigheter för att tekniken och människan ska kunna arbeta 

sida vid sida i harmoni. Genom att göra företagen medvetna om vilka konsekvenser det kan 

leda till om de inte ser till helheten går det möjligen att undvika den chock som Eric Trist 

(Trahair & Bruce 2012, s 62 f) upplevde när han blev medveten om de anställdas villkor inom 

industrin åren efter 1930-talets depression. Chocken ledde till att han fortsatte studera 

förhållandet mellan tekniken och människan vilket sedermera lade grunden till 

kolgruvestudien, där den sociotekniska skolan tog form. Eftersom digitaliseringen sägs vara 

det största som hänt mänskligheten sedan industrialiseringen (OECD 2019, s 32) är det hög tid 

för nya studier av anställdas arbetsvillkor när det kommer till digitala medarbetare. 

5.3 Implikationer för praktiken 

Vår förhoppning med studien är att den kan tillföra ny kunskap till ledningsgrupper samt HR-

avdelningar för att få med sig engagerad och motiverad personal i utvecklingen mot digitala 

medarbetare. Om organisationer ska lyckas få en helhet och ett sammanhang mellan människan 

och tekniken vill vi framhålla fem punkter som vi anser är viktiga att tillämpa för att nå dit. 

 

❖ Sociotekniska skolan – Tillgodose att de som ansvarar för projektet har kännedom om 

den sociotekniska skolan. Detta för att hänsyn ska tas till mänskliga, organisatoriska, 

sociala samt tekniska faktorer under hela processen. 

 

❖ KASAM – Säkerställ att de anställda har begriplighet inför kommande förändring 

genom att delge information kontinuerligt. Gör de anställda delaktiga i projektet och ta 

in deras åsikter samt låt dem vara med att ge feedback. Skapa en hanterbarhet i de nya 

systemen genom att låta de anställda arbeta i dessa under en prövotid så att tekniken är 

anpassad till arbetssituationen som råder på just den arbetsplatsen. Begriplighet och 

hanterbarhet resulterar i meningsfullhet vilket ger engagemang och kraft att utföra sitt 

arbete samt hantera relationer till kollegor. 

 

❖ Krav- kontroll och stödmodellen – För att minska upplevelsen av krav och öka känslan 

av kontroll i arbetet anser vi att det är av vikt att ledning och HR-avdelningar är 

medvetna om att anställda kan uppfatta kraven som de digitala medarbetarna för med 

sig på olika sätt. Vi anser att uppföljning är nödvändig före, under och efter 

implementering av den digitala medarbetaren. Detta för att säkerställa vilken form av 
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kompetensutveckling de anställda behöver. Det är även av vikt att undersöka hur de 

anställda upplever det sociala stödet från chefer och kollegor efter implementering.  

 

❖ Work-collegue balance - Om tanken med den digitala medarbetaren är att det ska 

frigöra tid för de anställda till andra arbetsuppgifter rekommenderar vi att en del av 

denna tid används till att öka personalens möjligheter att skapa goda relationer på 

arbetsplatsen samt öka sina kunskaper i den nya tekniken. Vi tror att ett sådant 

utnyttjande av tiden kan bidra till ett starkt arbetsgivarvarumärke vilket i förlängningen 

kan leda till lägre personalomsättning samt fler som ansöker om att få arbeta hos 

företaget. 

 

❖ Öka nyttjandet av den digitala medarbetaren - Är målet att ha ett högt nyttjande av 

digitala medarbetare kan det vara nödvändigt med ytterligare information och 

kompetensutveckling inom området både för ledning och personal. Detta stöds av 

Sanandaji och Fölster (2016, s 171) som menar att utbildningar behövs inom en 

verksamhet som är under digital utveckling för att minska personalens oro inför att bli 

uppsagda på grund av kompetensbrist. Sanandaji och Fölster (2016, s 8) menar vidare 

att ”I robotrevolutionens tid riskerar den som inte omfamnar förändring att snabbt 

passera bäst-före-datum”. Vi är av uppfattningen att detta inte enbart gäller för de 

anställda utan även kan appliceras på företaget. 

 

En påminnelse om Fölsters (2015, s 82) uttryck ”kombinationer av människor och datorer 

lyckas ofta bättre än vad den bästa människa eller bästa dator presterar på egen hand” känns 

adekvat. Detta menar vi ger stöd åt de projekt som ska utveckla digitala medarbetare att ta 

hänsyn till både tekniken och de anställda. 

5.3.1 Fortsatt forskning  

Studien är enligt vår mening långt ifrån fullständig när det kommer till förståelse för relationer 

mellan kollegor efter att de fått en digital medarbetare. Vi anser att fortsatt forskning behövs i 

ämnet för att följa hur de anställdas arbetsmiljö upplevs i takt med fler digitala medarbetare. 

Vi vill göra en kompletterande studie som utgår från ledningens håll för att utforska hur mycket 

organisationen använder sig av det sociotekniska perspektivet. Det vill säga vilken hänsyn de 

tar till samtliga delar där teknik, företagets tillväxt samt personalens utveckling ingår. Då vår 

studie visat sig vara tidigt ute när det kommer till digitala medarbetare och att medvetenheten 

om dem inte riktigt finns skulle vi även i framtiden vilja göra en uppföljande samt djupare 

studie hos de anställda där även observation skulle kunna ingå. Detta för att se om det skett 

någon förändring i personalens upplevelser eller användande av tekniken. 

 

Andra frågeställningar för fortsatt forskning skulle kunna vara när vissa respondenter beskrev 

den energi de fick av att hjälpa sina kunder eller kollegor. Vi ställde oss frågande till hur en 

digital medarbetare skulle kunna ge tillbaka samma energi. Den anställde kan få hjälp i sitt 

arbete av den digitala medarbetaren men inte känna att de kan återgälda detta på något sätt. Vi 

är av åsikten att någon form av tacksamhetsskuld och minskad energi kan uppstå när den 
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anställde enbart får hjälp av den digitala medarbetaren men inte upplever att denne kan ge 

samma hjälp tillbaka. Vi funderade även på ledarskapet som de senaste åren haft fokus på att 

skapa teamkänsla i en arbetsgrupp för att öka solidariteten till gruppen och till företagen. Vår 

frågeställning utgår från om ledarskapets förmåga till att bygga starka team behöver uppdateras 

i och med implementeringen av digitala medarbetare. Ska den digitala medarbetaren räknas in 

i teamet? Hur ska teamkänslan förvaltas med en digital medarbetare? Sammanfattningsvis är 

vår uppfattning att vi fått svar på de frågeställningar vi hade med oss in i studien samtidigt som 

det har uppstått flera frågeställningar som vi önskar svar på. Det skulle därför vara givande att 

fortsätta forska i utvecklingen kring digitala medarbetare och kollegorna runt omkring dem. 
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Intervjuguide 1.0 – En digital medarbetares påverkan på arbetsgruppers relationer 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Utbildning? 

Berätta kort om din bakgrund 

Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

Vilken är din arbetsroll? 

 

Den anställdes uppfattning av den digitala medarbetaren 

 

Kan du kort beskriva hur digitaliseringen på företaget utvecklats? 

(från information till genomförande) 

 

Har arbetsfördelningen påverkats av den digitala medarbetaren? 

(Följdfråga: Har uppgifter försvunnit / tillkommit?) 

 

Kan du berätta om den digitala medarbetaren medfört några förändringar mot 

tidigare? (Följdfråga: i organisationen, relationen med kollegor, kunder) 

 

Det sociala sammanhanget - Arbetet, individen och kollegorna 

 

Kan du beskriva hur din relation till kollegorna såg ut före den digitala 

medarbetaren? 

 

Är ni lika många kollegor efter att fått er digitala medarbetare? 

 

Har relationen mellan kollegorna påverkats av er digitala medarbetare? I sådana 

fall hur? 

 

Vilken betydelse har arbetskamraterna för din  trivsel på arbetet? 

 

Har du något konkret exempel på en situation där du anser att stöd från dina 

kollegor är viktigt? 

 

Har det upplevda stödet förändrats i och med den digitala medarbetaren? 

 

Kan du beskriva en situation då du känner att ditt arbete ger dig energi?  

 

Tycker du att din energi på arbetet påverkats av den digitala medarbetaren? I 

sådana fall hur? 

 

Det sociotekniska sammanhanget - Arbetet, individen och tekniken 

Bilaga 1 
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Hur använder du dig av den digitala medarbetaren i vardagen? 

 

Kan du beskriva något tillfälle när du hellre kommunicerar med den digitala 

medarbetaren än med kollegorna? 

 

Upplever du att kommunikationen mellan kollegorna oftast sker digitalt eller 

face-to face? Följdfråga: Hur känner du inför det? 

 

Har du något konkret exempel på hur eller om den “spontana/allmänna” 

kontakten i arbetsgruppen påverkats av den digitala medarbetaren? 

(Följdfråga: tänker du då på den digitala kollegan eller digitaliseringen i 

övrigt?) 

 

Kan du ge ett konkret exempel på en positiv upplevelse som din digitala 

medarbetare bidragit till, när det kommer till relationerna i arbetsgruppen? 

 

Kan du ge ett konkret exempel på om din digitala medarbetare bidragit till något 

negativt för relationerna i arbetsgruppen?    

 

Kan du beskriva vilken typ av uppgift du anser att människan eventuellt är  

bättre lämpad för än en digital medarbetare. 

 

Finns det uppgifter du anser att en digital medarbetare är bättre lämpad för än en 

mänsklig? 

 

Kan du ge exempel på vilken inverkan din digitala kollega haft på dig? 

 

Hur känner du inför framtiden rörande detta? 

 

Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp under intervjun. 

Stort TACK för din medverkan och för ditt stöd till arbetet med vår C-uppsats!  

Annica Asp & Jessica Einarsson 
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Intervjuguide 2.0 – I väntan på digital medarbetare 

 

 Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Utbildning? 

Berätta kort om din bakgrund 

Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

Vilken är din arbetsroll? 

 

Den anställdes uppfattning av en digital medarbetare 

Kan du kort beskriva hur digitaliseringen på företaget utvecklas? 

(från information till genomförande) 

 

Känner du dig delaktig i de beslut som tas i samband med utvecklingen av din 

digitala medarbetare? 

 

Upplever du att arbetsfördelningen kommer påverkas av den digitala 

medarbetaren? 

(Följdfråga:  Kommer arbetsuppgifter försvinna / tillkomma?)                            

  

Kan du berätta om digitaliseringen hittills medfört några förändringar mot        

tidigare? (Följdfråga: i organisationen, relationen med kollegor, kunder) 

 

Det sociala sammanhanget - Arbetet, individen och kollegorna 

Kan du beskriva hur din relation till kollegorna ser ut idag? 

 

Tror du att relationen kan komma att se annorlunda ut med en digital       

medarbetare? (Motivera svaret) 

 

Tror du att de digitala medarbetarna kommer att påverka antalet anställda på 

företaget (5-10 år)? 

 

Vilken betydelse har relationen till arbetskamraterna för din  trivsel på              

arbetet? 

 

Har du något konkret exempel på en situation där du anser att stöd från dina 

kollegor är viktigt? 

 

Tror du att det upplevda stödet kommer att förändras i samband med digitala 

medarbetare? 

 

Kan du beskriva en situation då du känner att ditt arbete ger dig energi?  
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Tycker du att din energi på arbetet påverkats av utvecklingen mot digitala 

medarbetare? I sådana fall hur? 

 

Det sociotekniska sammanhanget - Arbetet, individen och tekniken 

Nämn några fördelar du ser att den digitala medarbetaren skulle kunna medföra 

i vardagen? 

 

Nämn några nackdelar du ser att den digitala medarbetaren skulle kunna 

medföra i vardagen? 

 

Kan du beskriva något tillfälle då du hellre skulle kommunicera med den 

digitala medarbetaren än med kollegorna? 

 

Upplever du att kommunikationen mellan kollegorna idag oftast sker digitalt 

eller face-to face? Följdfråga: Hur känner du inför det? 

 

Har du något konkret exempel på “spontana/allmänna” reflektioner i 

arbetsgruppen angående den digitala medarbetaren? (Följdfråga: tänker du då 

på den digitala kollegan eller digitaliseringen i övrigt?) 

 

Kan du ge ett konkret exempel på om en digital medarbetare skulle kunna 

medföra något positivt till relationerna i arbetsgruppen?    

 

Kan du ge ett konkret exempel på om en digital medarbetare skulle kunna 

medföra något negativt för relationerna i arbetsgruppen?    

 

Kan du beskriva vilken typ av uppgift du anser att människan eventuellt är  

bättre lämpad för än en digital medarbetare. 

 

Finns det uppgifter du anser att en digital medarbetare är bättre lämpad för än en 

mänsklig? 

 

Kan du ge exempel på vilken inverkan du tror att din digitala kollega kommer 

att ha på dig? 

 

Hur känner du inför framtiden rörande detta? 

 

Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp under intervjun. 

Stort TACK för din medverkan och för ditt stöd till arbetet med vår C-uppsats!  

Annica Asp & Jessica Einarsson 

 


