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Förord 

Frågan ställdes nyligen av näringslivsrepresentanter som vi samarbetar med för att utbilda 

framtidens HR-personal: Hur hanterar ni Big Data, Artificiell Intelligens och Digitalt HR i 

utbildningen? Underförstått var förstås att detta är vad studenterna behöver för att kunna 

utöva sitt yrke i en allt mer digitaliserad tidsålder. Får de del av denna utveckling och dess 

tillämpning för att sedan kunna ta med sig kunskaperna ut i yrkeslivet? En viktig fråga! Jag 

tror emellertid att motivet bakom frågan var en egen osäkerhet och brist på kunskap i dessa 

frågor. Efter att ha sammanställt vad vi vet och rådande praxis om var HR-fältet befinner sig, 

har det visat sig att det verkligen är egen kunskap som ofta saknas i HR-avdelningarna, t o m 

i större företag och organisationer. Ändå är dessa frågor som alla talar om och trots detta 

förväntas HR-avdelningarna ”hantera” detta. Förhållandevis få vet ännu hur. ”Det är svårt att 

ta datadrivna beslut baserade på siffror om du inte också förstår vad dessa siffror betyder,” 

påpekar Gallupinstitutets Faith Gaines och Jake Herway (2019) i ett försök att beskriva vad 

HR måste kunna för att göra sitt jobb under den pågående fjärde industriella revolutionen. 

Brist på grundläggande förståelse för utvecklingen och dess möjligheter—dess omöjligheter 

inte att förglömma—har varit mitt eget motiv att producera denna text. Syftet har knappast 

varit att vara djuplodande och utförlig utöver vad som behövs för en grundläggande 

förståelse. Både bland HR-studenter och svenska HR-avdelningar förefaller behovet snarast 

vara just tillgången till en översyn.  

Jag har varit frikostig med referenser dels för att kunna basera texten i gällande 

forskning och praxis så långt detta är möjligt, men också för att ge läsaren en egen 

inkörsport till egna och kanske mer specifika och avancerade studier. Jag har sökt 

information och forskning på engelska, tyska och svenska i tillgängliga databaser och har 

konsekvent översatt alla citat som förekommer i texten i hopp om att texten skall bli än mer 
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tillgänglig. Inte alla som arbetar med HR har en universitetsutbildning, och inte alla med 

universitetsutbildning uppskattar tekniska och komplexa resonemang trots nuvarande krav 

på vetenskaplighet i alla utbildningar. Jag har därför vinnlagt mig om att göra texten 

berättande och så oteknisk som möjligt.  

Alltså, med hopp om att texten skall upplysa de som behöver upplysas och att det 

sunda förnuftet skall ges tillfälle att råda i en värld av teknologiska underverk där 

entusiasmen ofta övertygar men på bekostnad av verklighetens förutsättningar. 

 

Roland S Persson, professor 
 
Ekhagen, Jönköping 
10 augusti 2019 
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Vad är Artificiell Intelligens? 

En definition av det för närvarande kanske mest laddade begreppet i den globala 

samhällsutvecklingen—Artificiell intelligens (AI)—är en nödvändig utgångspunkt. En sådan 

definition är emellertid inte enkel att ge; inte om man tänker sig en absolut definition som 

alla är överens om. En utgångspunkt är begreppet intelligens i mera traditionell 

beteendevetenskaplig mening. Trots dess långa vetenskapliga historia saknas fortfarande en 

samsyn bland forskare om vad intelligens faktiskt är och hur den generellt bör definieras. Vi 

har alla en slags vardaglig förståelse för vad vi menar när vi använder begreppet, men en 

vetenskaplig förståelse är så pass komplex att trots ett århundrades forskning utbrister ändå 

Cambridge-professorn Nicholas Mackintosh (2011), att ”på en sådan väntar vi fortfarande” 

(s. 2). Definitioner och teorier finns det många varav några är mer accepterade och 

användbara än andra, men denna brist på samsyn och förståelse antyder också att om vi på 

en basis av vad vi faktiskt vet om mänsklig intelligens—och kanske framför allt vad vi inte 

vet—bör vi räkna med att en definition av artificiell intelligens knappast heller är enkel eller i 

något avseende absolut.  

Ett första problem på vägen mot en sådan definition är huruvida denna konstgjorda 

intelligens avser ett efterlikna människligt (eller biologiskt baserat) beteende eller ej. Skall 

den till exempel ha ”sunt förnuft” och skall den vara kreativ (se Shanahan, 2015)? Kreativitet 

är i vetenskaplig mening lika oprecist som det traditionella beteendevetenskapliga 

intelligensbegreppet. Det finns otaliga idéer om vad även kreativitet står för och 

universitetsbibliotekens hyllor dignar under den mängd forskning som sedan 1950-talet har 

bedrivits för att förstå och även tillämpa kreativa (och förstås också innovativa) beteenden. 

AI-forskare har delat upp fältet i olika delar. Medan termen Artificiella Intelligens 

beskriver alla typer av organiskt baserad intelligens i en generell mening, studeras under 
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detta begrepp både maskinlärning (Machine learning) och djupinlärning (Deep learning). En 

jämförelse med pedagogiska forskares ideér lärande i skolan ger en viss förståelse för vilka 

skillnaderna mellan de två AI-termerna är. Pedagoger talar gärna om ytinlärning: att bara 

memorera fakta som därefter mekaniskt kan rabblas upp dock inte nödvändigtvis med en 

förståelse för dessa fakta. Men man talar också om djupinlärning som snarare representerar 

en specifik förståelse av viss kunskap i sitt sammanhang och att man därför kan använda 

sådan kunskap kreativt och generativt (Marton, Hounsell & Entwistle, 1986).  

På liknande sätt syftar maskininlärning till att skapa en serie specifika instruktioner 

(algoritmer) på ett formellt programmeringsspråk som en dator kan förstå och utföra helt 

mekaniskt. Dessa instruktioner avser att på olika sätt lösa givna problem genom att utföra 

beräkningar och därigenom känna igen vissa mönster i ofta mycket stora datamängder. 

Algoritmerna är inte nödvändigtvis gjorda för att efterlikna mänskligt beteenden. De är 

specifika och i jämförelse förhållandevis ”ytliga”. De utför pragmatiska instruktioner men kan 

också lära sig under pågående process; dvs., de förändrar i någon mån sin egen 

programmering enligt givna instruktioner för att kunna utföra den specifika uppgift som de 

har blivit konstruerade för. 

Djupinlärning däremot syftar till att i slutänden fullständigt kunna efterlikna den 

mänskliga hjärnans alla komplexa funktioner och beteenden men också att vida överskrida 

dess kapacitet; ett mål som vi med nuvarande utveckling antas uppnå någon gång mellan år 

2025 och 2045 (Shanahan, 2015). Fullt utvecklad skall man inte längre kunna göra någon 

åtskillnad mellan människa och maskin när man kommunicerar och interagerar med den. Ett 

exempel på denna utveckling är Google Translate som de flesta nog har använt för att 

översätta till eller från olika språk i olika sammanhang. De första versionerna av denna 

funktion av funktionen förorsakade ofta ett gott skratt. De maskininlärningsalgoritmer som 
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då användes förstod sig inte på språkbruk och inte heller alltid på olika språks skiftande 

grammatiska regler. Algoritmerna fungerade enbart med hjälp av statistisk sannolikhet för 

vilka ord som vanligen följer på varandra, men översättningarna saknade helt känsla för 

sammanhang och idiomatik. År 2016 introducerade Google därför vad de kallade ”neural 

machine translation” som översätter hela meningar snarare än ord för ord. Algoritmerna var 

mer komplicerade och byggde på djupinlärningsprinciper. Deras sätt att fungera liknar i 

högre grad hur den mänskliga hjärnan bearbetar språk och översättningarna har därför 

också blivit avsevärt mycket bättre (Simonite, 2016). 

Artificiell intelligens är inte någon ny teknologisk företeelse. Tanken på ”tänkande 

maskiner” obesläktade med organiskt liv är uråldrig men maskinbaserad intelligens som 

specifikt forsknings- och utvecklingsfält tog sin början år 1956 (Crevier, 1993); ett årtal som 

beteendevetare vanligen också känner som starten på den ”kognitiva revolutionen” 

(Gardner, 1986). Detta språng i utvecklingen gjordes möjligt av att den moderna datorn 

började ta form. Den erbjöd beräknings- och simuleringsmöjligheter på ett sätt som tidigare 

aldrig hade varit möjliga. Forskare började studera hjärnans sätt att bearbeta information 

med hjälp av datorsimuleringar och började därmed skapa sig en förståelse för hur 

människans centrala nervsystem fungerade. Antagandet att den mänskliga hjärnan kan 

liknas vid en mekanisk dator—datormetaforen—har kritiserats därför att en dator som den 

fungerade ungefär till 1980 inte i alla avseenden motsvarade hur hjärnan faktiskt fungerar 

(Carello et al., & Shaw, 1984; Massaro, 1986). Undan för undan har man emellertid kommit 

närmare en lösning på denna problematik genom att överge enbart seriella processer och 

snarare övergå till parallella processer som tillåter informationsdistribution i ”neurala 

nätverk.” Man kände till principerna redan i början av 1950-talet (Hubel & Wiesel, 2005), 

men fältet stagnerade. Först under 1970-talet tog utvecklingen ny fart i och med 
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konnektionismen vars forskare helt baserade sin förståelse av hjärnans funktioner på neurala 

nätverksprinciper (McClelland, Rumelhart & The PDP Research Group, 1986; Rumelhart, 

McClelland & The PDP Research Group, 1986). Nyligen skapade forskare i Kalifornien en 

djupinlärningsalgoritm som lärde sig att lösa Rubiks kub på runt en sekund. Hur enastående 

detta är förstår man om man också vet att för att lösa Rubiks pussel, som bara har en enda 

lösning nämligen att alla delar med samma färg skall hamna på samma sida, behöver man 

kunna laborera med 1018 möjliga kombinationer och lära sig precis i vilken ordning dessa 

måste komma samt hur de skall kombineras för att kunna beskriva denna enda lösning 

(Agostinelli, McAleer, Shmakov & Baldi, 2019). Världsrekordet för att lösa en 3x3x3 kub 

enligt World Cube Association hålls för närvarande av Yusheng Du från Kina som gjorde det 

på 3,47 sekunder. Imponerande nog! AI-algoritmerna var dock betydligt snabbare. Redan 

tidiga djuplärande algoritmer lärde sig emellertid att spela schack och 1997 besegrade IBM:s 

Deep Thought schackmästaren Gary Kasparov, som innan nederlaget dessutom ganska 

övermodigt hade hävdat att ett datorprogram som spelar schack bättre än honom skulle 

aldrig kunna konstrueras (Martel, 2004). Han hade fel! 

 Det gick att skapa algoritmer för maskinlärande i ett relativt tidigt skede av 

utvecklingen. Man konstruerade expertsystem som kunde tolka, predicera, diagnosticera, 

skapa design, planera, övervaka, lösa vissa problem, instruera och även övervaka processer 

(Hayes-Roth, Waterman, & Lenat 1983). Men för att bättre kunna simulera hjärnans 

komplexitet och för att generera de algoritmer som kan hantera djupinlärning krävdes nya 

tekniska lösningar. Man började därför bygga systemen med utgångspunkt från biologiska 

förlagor. Detta hade blivit möjligt genom upptäckten av konnektionistiska principer 

(Aizenberg, Aizenberg, & Vandewalle, 2000). Resultatet har blivit att datormetaforen 

återigen har aktualiserats och arbetet med att ”förmänskliga” AI pågår oförtrutet.  
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Hur skall man alltså lämpligen definiera Artificiell intelligens? Precis som i psykologi 

har begreppet intelligens—trots sin omfattande teoretiska litteratur—snarast kommit att 

användas som ett praktiskt begrepp, som de flesta i någon mån kan relatera till. Begreppet 

beskriver i stort en medfödd och adaptiv förmåga som kan driva olika processer, lösa 

problem och fatta beslut relativt självständigt. För levande organismer tjänar denna förmåga 

alltid på ett eller annat sätt artens överlevnad (se t ex Ceci, 1996). För maskinintelligens blir 

förståelsen av denna förmåga betydligt mer komplex. Vilket syfte har nämligen AI? När det 

gäller maskininlärning och relativt ytliga processer är det knappast tänkbart att denna typ av 

intelligens skulle ha en ”självbevarelsedrift” trots att den kan både lära och i någon mån ta 

beslut i enlighet med given programmering. Å andra sidan är det en öppen fråga hur det blir 

när vi uppnår en artificiell superinterintelligens—technological singularity—genom 

djupinlärande komplexa algoritmer vars syfte de facto är att efterlikna och vida överskrida 

vad någon biologisk intelligens representerar i fråga om kognitiv kapacitet. Detta har 

föranlett flera forskare att höja ett varnande finger (Bostrom, 2014). Vad händer om denna 

superintelligens på eget bevåg utvecklar en överlevnadsinstinkt och av någon oförutsägbar 

anledning börjar se mänskligheten som ett hot mot sin egen överlevnad? Kanske har Wang 

(2007) därför en poäng när han föreslår att istället för att tala om mänsklig intelligens, 

maskinell intelligens och andra aspekter av intelligens, borde vi snarare tala om abstrakt 

intelligens som ett sammanfattande begrepp utan avseende på var denna intelligens finns 

eller hur den har uppkommit. Han definierar därför intelligens som förmågan att överföra 

abstrakt perceptuell, kognitiv, instruktiv och reflekterad information till självständigt 

beteende. 

Man kunde alltså i någon mån konstruera och använda AI redan innan World Wide 

Web kom till stånd och Internet blev en del av varje medborgares vardagstillvaro. Men med 
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webben och Internet på 1990-talet kom också den potentiella tillgången till enorma 

mängder digitaliserade data, som har kommit att få en stor betydelse för hur också AI sedan 

dess har utvecklats och använts. Datamängderna är nu så stora att våra egna mänskliga 

begränsningar i kapacitet och tid inte längre räcker till för att hantera och än mindre 

analysera sådana mängder. För detta behövs artificiell intelligens och en utveckling som 

innebär ett ökande behov av system som fungerar mera komplext och också relativt 

självständigt. 

 

Från begränsade urval till ”Big Data” 

Precis som hjärnan behöver information utifrån till våra fem vanligaste sinnen: syn, hörsel, 

doft, smak och känsel för att förstå omvärlden och kunna reagera på lämpligt sätt i olika 

situationer, behöver även AI information för att kunna göra tillförlitliga beräkningar, se 

eventuella mönster och ta vissa lämpliga beslut på grundval av den analys som har gjorts av 

tillgängliga data. Om man är ute efter att förstå generella principer som är giltiga även 

bortom en lokal miljö har forskare sedan länge ansett att ju större ett urval är desto mer 

tillförlitligt blir också utfallet av studien eftersom mängden data också blir större. Men innan 

IT-revolutionen tog fart i början på 1990-talet var det som då betraktades som ”stora urval” 

blygsamma i jämförelse med de urval som finns att tillgå nu (Tabell 1). Det antal individer 

som ingår i mer traditionella urvalsgrupper—även om de traditionellt sett anses stora—

representerar de nu snarast ”Little data”. Man kan naturligtvis fortfarande generera 

användbara Little Data att arbeta med på ett tillfredställande sätt, men mängden går inte 

ens att jämföra med de oerhörda mängder data som cyberspace har gjort tillgängligt. Dessa 

genereras varje gång vi ”surfar” eller använder Internet och Internetbaserade funktioner och 

media (se Tabell 2). Tabellen nedan ger exempel på i vilka sammanhang vi lämnar ifrån oss  
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Tabell 1. Urvalsstandard för normering av psykometriska test (Stiftelsen för tillämpad 
psykologi, 2001). 
_______________________________________________________________________ 
 

• Litet urval    150 deltagare 
• Acceptabelt urval   150 - 300 deltagare 
• Tillräckligt urval   300 – 600 deltagare 
• Stort urval    600 – 1000 deltagare 
• Mycket stort urval   > 1000 deltagare 

_______________________________________________________________________ 
 
 

Tabell 2. Några exempel på datakällor via Internet som ger upphov till Big Data (Hutchinson, 
2019; Kemper, 2019; Marr, 2018; Tozzi, 2017) 
________________________________________________________________________ 
 
Amazon   Kunder gör 600 köp per sekund 
Facebook   Har 2 270 000 000 användare och fem nya profiler skapas varje  

sekund 
Instagram   Har 1 000 000 000 användare som tillsammans delar 95  

miljoner bilder och videoklipp varje dag 
Internet   Hela 4 388 000 000 av oss använder Internet dagligen 
LinkedIn   Har 260 miljoner användare 
MasterCard   Bearbetar 74 biljoner transaktioner per år 
Mobiltelefoni   Det finns 5 112 000 000 mobiltelefoner världen över 
SMS    Varje dag skickas 16 000 000 meddelanden 
Skype    förmedlar 154 200 samtal per minut 
Sociala media   Har 3 484 000 000 som använder sociala media aktivt 
Sökningar på Internet  Det görs 5 000 000 000 varje dag varav 77% med Google 
Tweets    Det skrivs 500 miljoner Tweets varje dag per 326 miljoner  

användare 
WhatsApp   Har 1 500 000 000 användare 
Youtube Har 1 900 000 000 användare och dessa tittar på 4 146 600 000 

videor varje dag  
_______________________________________________________________________ 
 
 

information—frivilligt och ibland ofrivilligt—för att skapa den globala datasfären; dvs den 

totala mängd data som existerar i någon form i olika typer av lagringsmedia. ”Big data” i 

motsats till ”Little data” kan definieras som allt det som vi nu kan göra storskaligt och som 
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inte låter sig göras med mindre datamängder; en storskalighet som gör det möjligt att 

generera nya insikter och skapa nya värden på ett sätt som förändrar marknader, 

organisationer och förhållandet mellan medborgare och regeringar (Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013).  

En enkel sökning med Google:s sökmotor genererar data om vad du söker och i 

någon mån var du befinner dig. Hur förhåller sig din sökning till andra som du har gjort och 

till sökningar som andra i din region brukar göra? Data består av vad du säger, väljer eller 

tycker; vilka sajter du besöker, vad du köper och—beroende på sammanhang—också vilken 

personlig information du lämnar ifrån dig medvetet eller ibland dessvärre omedvetet. De 

nätverk du ingår i eller skapar genom sociala media är också data liksom även hur du 

använder olika sökmotorer. Allt du gör på internet kan på olika sätt struktureras, kvantifieras 

och kan därmed bli till analyserbara data för olika ändamål. För att samla in denna 

information och sedan på olika sätt kunna erbjuda tjänster eller skapa marknader som 

bygger på den används webrobotar (eller i kortform en ”bot”).  Denna är en 

internetapplikation konstruerad av en serie algoritmer för att kunna göra automatiserade 

uppgifter som ofta är relativt enkla och repetitiva. En ”bot” utför uppgifterna mycket 

snabbare och effektivare än vad en människa någonsin skulle kunna göra. Dessvärre 

konstrueras även robotar med tvivelaktiga uppdrag för både oetisk och kriminell 

datainsamling (Durham & Melnick, 2008). De är dessutom många! År 2016 utsattes 94% av 

alla världens tillgängliga websajter för ”webattacker” av sådana robotar (Zeifman, 2017).  

Big Data kommer inte nödvändigtvis alltid från Internet. Sådana mängder data kan 

också vara offentliga registerdata som samlas in av olika myndigheter i samhället. Det kan 

röra sig om transportstatistik eller siffror som beskriver energianvändning eller sjukvård. 

Data kan också vara privata som försäljningssiffror, finansiella transaktioner, import- och 
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exportvolymer, priser samt mobilanvändning som alla genereras av stora företag och 

organisationer. Dessa data är snarast strategiska data, som ingen annan än företaget eller 

organisationen har tillgång till av uppenbara skäl (George, Haas & Pentland, 2014). 

Märk att alla dessa datamängder som genereras i och genom vår Internetanvändning 

inte ännu har kategoriserats eller strukturerats för olika tänkbara användningsområden. År 

2012 hade endast 3 - 5% av den totala datamängden strukturerats på ett sådant sätt att den 

kunde analyseras för olika ändamål på ett meningsfullt sätt. Av denna datamängd blev 

endast runt 0,5% verkligen analyserad och använd (Gandomi & Haider, 2014; Petrov, 2019). 

Denna halva procent utgör ändå stora datamängder i jämförelse med vad man hade att 

arbeta med för bara några decennier sedan. Det är lätt att förstå varför man ofta benämner 

sökandet efter värdefulla mönster i enorma mängder data som en slags gruvdrift—Data 

mining (Han, Kamber & Pei, 2012). Med ”värdefull” menas som regel mönster som på olika 

sätt kan exploateras strategiskt och/eller ekonomiskt, som förstås senare års Cambridge 

Analytica-skandal är ett skrämmande exempel på. Det brittiska företaget lyckades få tag på 

personliga data för 87 miljoner Facebook-användare som användes på olika tvivelaktiga sätt 

i politiska sammanhang för att påverka opinionen och vinna vissa fördelar för en part i en 

demokratisk process (t ex Doward & Cadwalladr, 2017; Rosenberg, Confessore & Cadwalldr, 

2018). 

 Hittills är det främst finanssektorn, tillverkningsindustrin, sjukvården, media- och 

underhållningsbranschen, detaljvaruhandeln, telekomföretagen, transportsektorn samt 

energiföretagen och geofysisk gruvdrift i olika former som är de större användarna av Big 

Data (Reinsel, Gantz, & Rydning, 2018). I den vetenskapliga världen är det för närvarande 

genetiker, biologer och partikelfysiker som dragit störst fördelar av att analysera Big Data 

(Kersting & Meyer, 2018). Psykologiska och samhällsvetenskapliga forskare—detta 



 15 

inkluderar också HR-forskare och praktiker—har inte i någon större omfattning tagit sig an 

utmaningen (Angrave, Charlwood, Kirkpatrick et al., 2016; Adjerid & Kelley, 2018; Harlow & 

Oswald, 2016). För samhällsvetenskaperna i stort har detta lett till att naturvetenskapliga 

forskare i vissa avseenden har lärt sig mer om människans kollektiva beteenden och deras 

ursprung och orsaker på ganska kort tid än vad traditionella beteendeforskare har lärt sig 

bara genom Little Data under flera decennier (se Persson, 2018; 2019a för översikter och 

referenser). 

Oavsett om vi har givit vårt tillstånd till att vår information kan användas eller ej av 

tredje part lämnar vi alltid efter oss i det närmaste outplånliga fotspår i Cybervärlden. Det är 

förenat med en ganska avsevärd ansträngning att försöka och det finns knappast några 

garantier för att man helt lyckas (se McIntosh, 2018). Vad som händer med dessa och de 

data vi tillför är föremål för många rättsliga, politiska och etiska funderingar och tvister om 

vem som äger informationen om oss och framför allt vem som har rätt att använda den och 

till vad. För att undvika rättsliga tvister kan ingen numera använda någon digital applikation 

eller funktion på Internet utan att först signera ett elektroniskt kontrakt som innebär att 

man accepterar vad företaget eller organisationen som ansvarar för den tjänst du tänker 

använda avser att använda dina data till. Detta redogörs alltid för i kontraktet men 

kontrakten är ofta långa och snårigt skrivna. Få läser igenom dem. Vi bara klickar ”jag 

accepterar,” ofta utan att förstå vad det är för rättigheter vi överlämnar och vilka 

skyldigheter vi förbinder oss till (Frischmann, 2019; Plaut & Bartlett, 2012). Google’s (2019) 

användarvillkor till exempel, lyder så här i urval:  

… När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via våra Tjänster ger du 
Google (och våra samarbetspartners) en global licens att använda, värdlagra, spara, återge, ändra, 
skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt 
innehåll fungerar bättre med våra Tjänster), kommunicera, publicera, framföra offentligt och 
distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, 
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marknadsföra och förbättra våra Tjänster, samt utveckla nya Tjänster. Denna licens fortsätter att gälla 
även om du upphör att använda våra Tjänster (exempelvis företagsuppgifter som du har lagt till i 
Google Maps) … Våra automatiserade system analyserar ditt innehåll (inklusive e-post) i syfte att förse 
dig med produktfunktioner som är relevanta för dig, till exempel anpassade sökresultat, anpassad 
reklam och identifiering av spam och skadlig programvara. Analysen sker när innehållet skickas, tas 
emot eller när det lagras. 

 

Utvecklingshastighet utan historiskt motstycke 

I början på 1990-talet tyckte många av oss som tillhörde den första generationen som ägde 

och kunde använda en personlig hemdator att en hårddisk med plats för 40 MB data var 

oerhört väl tilltagen. Jag skaffade mig själv en grå Olivetti med 40 MB hårddisk, med 

otymplig och lågupplöst tvåfärgsskärm och en i486DX mikroprocessor med en svindlande 

processkapacitet på 25 MHz. Detta ansågs vara en relativt kraftfull dator för sin tid. Den var 

dyr i inköp dessutom! Jag vill minnas att jag som nyantagen doktorand var tvungen att punga 

ut med runt 3000 brittiska pund år 1990. Det sved rejält i studentekonomin, men jag 

behövde den. Den fungerade sedan utomordentligt väl i två års tid, eller i alla fall tills dess 

att jag skulle bearbeta avancerade statistiska data. Datorn nästan kollapsade och tog tre 

timmar på sig att räkna igenom den faktoranalys som skulle ingå i doktorsavhandlingen. 

Skärmen svartnade och jag trodde att jag hade förlorat nästan tre års arbete i en enda 

datorkrasch. Jag tog en lång desperat promenad för att fundera på vad denna datorkollaps 

kunde leda till och hur jag skulle agera om jag faktiskt hade förlorat större delen av 

avhandlingen. Väl hemma igen hörde jag hur PC:n surrade till och fick oväntat liv igen. Bilden 

återvände och på skärmen fann jag alla de tabeller och diagram som jag ville ha och 

behövde. Vem behöver vänta tre timmar idag på sådana beräkningar? För övrigt 

dominerade fortfarande DOS i början på 1990-talet. Microsofts Windows hade knappast fått 

den världsdominans som operativsystemet har idag och Linux hade just utvecklats av en 

klurig finsk dataingenjör. Jag var tvungen att skriva in hela kommandon i mitt 
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statistikprogram för att kunna göra önskade beräkningar. Nu 30 år senare klickar jag bara på 

vald funktion i en överskådlig meny. Min Olivetti blev akterseglad redan efter ett par år. 

Fyrtio megabyte är numera inte ens en droppe i havet.  

Behovet av datalagring och processhastighet har ökat enormt under en relativt kort 

tid. Hastigheten med vilken tekniken har utvecklats dubblerades var artonde månad mellan 

åren 1975 och 2012 baserat på antalet komponenter per integrerad krets (Moore, 1965). 

Efter 2012 gick utvecklingen ännu snabbare men avstannade sedan något (Mack, 2011; 

Niccolai, 2015). Oxfords Luciano Floridi (2014) föredrar att definiera denna acceleration med 

antalet internetuppkopplade enheter per person istället. År 2003 ägde världens befolkning i 

genomsnitt 0,08 sådana enheter per person för att år 2013 ha ökat till 3,47. Han räknar med 

att ökningen fortsätter. År 2020 antas siffran ha stigit till 6,58. Med denna kontinuerliga 

ökning av antalet datorer, tillämpningar och digitaliserad information har man varit också 

tvungen att utöka begreppsvärlden för att kunna beskriver de ofantliga mängder data som 

man nu handskas med. ”Megabyte” räcker inte längre tull. Man har nu hunnit till 

”Yottabyte” (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Mått på datamängder uttryckta i ”byte” (= en enda enhet digital information). 
________________________________________________________________________ 
 

KB   Kilobyte   1000  
MB   Megabyte   10002 

GB   Gigabyte   10003 

TB   Terabyte   10004 

PB   Petabyte   10005  
EB   Exabyte   10006 

ZB   Zetabyte   10007 

YB   Yottabyte   10008 

________________________________________________________________________ 
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Ett exempel på vad sådana datamängder motsvarar är till exempel att allt mänskligt tal på 

alla kända språk i digitaliserad form skulle uppskattningsvis ta 42 zetabytes minnesutrymme i 

anspråk för lagring (Liberman, 2003), och vi genererar för närvarande data motsvarande 

ungefär 1030 byte varje dag (Marr, 2018). År 2025 räknar International Data Corporation med 

att världen kommer att ha ackumulerat en datamängd motsvarande 163 zettabyte; eller 

uttryckt som det utrymme som finns på en genomsnittlig DVD: en datamängd lagrad på en 

hög skivor lika hög som avståndet runt Jorden 222 gånger (Reinsel, Gantz & Rydning, 2018). 
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II. Diskuterade tillämpningar 
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Agilitet!  

En ny organisationskultur för IT-samhället 

Den pågående teknologiska anpassningen av HR-yrket innebär också i någon mån att 

innehållet i tidigare uppgifter förändras. En av huvuduppgifterna blir att i företaget eller 

organisationen vara den funktion som inför nya arbetssätt och utbildar de anställda under 

förändringsprocessen så att dessa kan få nödvändig kompetens samt att under denna 

utveckling införa och också ta det förhållandevis nya begreppet Agilitet på allvar (se Petry & 

Jäger, 2018). Begreppet och vad det representerar är ett direkt resultat av hur digital teknik 

gör det möjligt för allt fler på arbetsmarknaden att utföra sina uppgifter. Eller kanske snarare 

att det är ett arbetssätt som den nya teknologin har tvingat fram. I denna omdaning håller 

organisationer på att förvandlas från mer eller mindre hierarkiska och förbestämda 

förhållnings- och arbetssätt till mer självorganiserande arbetssätt. En organisation byggs nu i 

allt ökande grad med utgångspunkt från de anställda snarare än att placera dem i 

förutbestämda roller, avdelningar och konstellationer. Begreppet har kommit att kallas 

holokrati (helhetsstyrning). Att arbeta holokratiskt är att arbeta med och för sig själv; 

naturligtvis inom ramen för givna uppgifter och förutsättningar, men förståelsen av 

arbetsprocessen och hur denna gestaltar sig håller på att bli mycket mera individuell och 

framförallt självorganiserande i förhållande till vilka uppgifter som skall utföras (Perroulaz & 

Egli Jung, 2018). Drivkraften bakom utveckling av agilitet är som nästan alltid i huvudsak 

ekonomisk, men snarare än att motiven har direkta ekonomiska mål har motorn i 

utvecklingen varit att finna sätt att arbeta på som passar individen i en allt mera teknologisk 

omgivning (Denning, 2018). Sjutton datorexperter från olika länder gick samman år 2001 och 

skrev ett manifest för ”agil systemutveckling.” Detta manifest beskriver fyra huvudsakliga 

värderingar och därtill hörande tolv principer som enligt författarna bör gälla all 
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systemutveckling. De fyra värderingarna är dessa (alla tagna direkt från det offentliga 

manifestet (se https://agilemanifesto.org): 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
• Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 
Och de tolv medföljande principerna att arbete efter är de följande: 

I. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 
leverans av värdefull programvara. 

II. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 
utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

III. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 
månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.  

IV. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under 
hela projektet.  

V. Bygga alla projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd 
de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.  

VI. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 
förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet.  

VII. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  
VIII. Agila metoder verkar för hållbarhet. Sponsorer, utvecklare och användare 

skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.  
IX. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

agiliteten.  
X. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är av stor 

vikt.  
XI. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

XII. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt 
och justerar sitt beteende därefter.  

 
Man skulle kunna sammanfatta dessa tolv principer på följande sätt: Ha förtroende för att vi 

gör vårt jobb så snabbt och effektivt som möjligt utan att göra avkall på kvalitet och funktion 

och alltid i samarbete med kunden vars intresse vi alltid har i åtanke. Lita också på att vi 

själva vet hur vi bör arbeta för att nå ett givet mål.  

Med andra ord, istället för att arbetet är centralstyrt ovanifrån och administrativt 

strukturerat enligt givna arbetsmodeller blir arbetet målstyrt och vägen dit organiseras av de 

som skall utgöra uppgiften. Agil styrning är således inte egentligen en metod. Agilitet handlar 
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snarare om ett perspektiv på hur en arbetsplats bör fungera för att faktiskt kunna göra vad 

nutidens marknad behöver och kräver. Eftersom företag har olika inriktning med olika typer 

av kunder och de som skall producera och leverera en produkt eller tjänst också är olika 

sinsemellan finns egentligen ingen organisatorisk standardmodell att följa (Sherehiy, 

Karwowski & Layer, 2007; Tsourveloudis & Valavanis, 2002). Inte oväntat har det trots detta 

vuxit upp en affärsmässig konsultverksamhet som fokuserar på dessa frågor och som 

erbjuder både tekniska lösningar och utbildning i vad som kanske bäst beskrivs som olika 

metoder med vilka man kan implementera agilitet (för en svensk översikt se Francke & 

Nilsson, 2017). Man bör kanske ställa sig frågan om inte detta i någon mån går emot 

grundidén i det ursprungliga begreppet där självorganisering är grunden. Behöver man 

konsulthjälp för att självorganisera sig? Det är tänkbart att konsulter kan bidra med tips på 

sätt att arbeta, men en systemlösning för alla torde underminera agilitet. En god vän som 

har arbeta med agilitet i ett stort och globalt amerikanskt företag under några år uttryckte 

saken så här när vi nyligen diskuterade agil organisationskultur:  

Man måste plocka russinen ur kakan om man arbetar i enlighet med dessa principer, 
man måste finna de sätt att arbeta på som passar just mig och mitt team.  
 

Även om det växer upp en hel industri kring tips och förslag som saluförs så gäller ändå 

självorganiseringsprincipen. Frångås denna är det inte längre det är frågan om agilitet. 

 Organisationsprincipen har spritt sig även utanför IT-industrin och utgör en 

välkommen utmaning till Lean Management och New Public Management; båda synnerligen 

regelstyrda och rigida managementsystem som har dominerat kunskapsekonomin sedan 

början av 1990-talet och som har levererat varken förväntade resultat, gjort de anställda 

mera nöjda eller gjort arbetsmiljön för de anställda bättre. Tvärtom, båda systemen har varit 

hemsökta av problem (t ex Amabile, 1996; Hood & Dixon, 2015; Chandler, Barry & Clark, 
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2002; Longoni et al., 2013; Navarro et al., 2006; Persson, 2017a). Trots detta finns de ändå 

kvar och tycks i någon mån ha införlivats även i detta nya sätt att tänka om arbete och 

arbetsplats (se t ex VersionOne, 2019). Att de är så seglivade trots vetenskapliga bevis på 

graverande problem är emellertid enkelt att förstå. De erbjuder effektiv kontroll; ett som 

regel oemotståndligt attribut för de flesta ledarskap (se Persson, i tryck). Individer i ledande 

ställning förstår dessvärre inte alltid att allt för strikt och genomgripande kontroll 

undergräver både innovation och kreativitet.  De vill kanske väl men bristen på kunskap om 

hur individer i en organisation fungerar får motsatt effekt än den planerade. Ju mera kreativ 

de anställda är desto sämre mår de vanligen av en överdriven kontrollkultur (se Ivancevich & 

Duening, 2002; Lachner, 2012; Nauta & Ronner, 2016).  Detta har företrädare för IT-industrin 

sannolikt upplevt och har därför också kollektivt höjt rösten för förändrade arbetsformer. 

Begreppet Agilitet har blivit en populär trend. Enligt konsultföretaget VersionOne (2019) 

som följt utvecklingen internationellt i mer än ett decennium omfattande 

agilitetsprinciperna år 2018 ca 50% av alla företag och organisationer i Nordamerika, 28% i 

Europa, 10% i Asien, 5% i Sydamerika, 4% i Oceanien men endast 2% i Afrika. Storleken på de 

företag som anammar principerna varierar: 39% har fler än 1000 anställda, 18% omkring 

5000, 17% upp till 20 000 och 26% har en personalstyrka på fler än 20 000. IT-företag är ofta 

mindre till storleken och 32% av dessa med runt 100 anställda har också anammat Agilitet 

som organisationsprincip (se Tabell 4 för några exempel på företag som på ett eller annat 

sätt är ”agila”). Begreppet har kommit för att stanna.  Men frågan är om denna för de 

anställda ofta positiva utveckling inte också kommer att falla offer för ett överdrivet behov 

av kontroll, som i så fall otvivelaktigt kommer att underminera intentionerna med det agila 

manifestet. Överdriven kontroll leder alltid till att de anställda känner sig misstänkliggjorda 

och undan för undan tappar självförtroendet. Detta är knappast en god förutsättning för att 
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vara kreativ och att göra ett noggrant jobb i ett tidevarv där alla företag och organisationer 

gärna vill framställa sig som excellenta (Das & Teng, 1998; Dicition & Gee, 1999; Gagné & 

Deci, 2005; Hilton, Fein & Miller, 1993; Kunda, 2006; Medway & Jones, 2013). 

 

Tabell 4. Exempel på företag och organisationer som på olika sätt har implementerat Agility. 
 

Adidas 
Android 
Alcoholics Anonymous (AA) 
Amazon 
Apple 
AT & T 
Booking.Com 
Burning Man Festival 
Cisco 
DaimlerChrysler 
Disney 
Dyson 

Facebook 
General Motors 
Google 
IBM 
IKEA 
Merryll Lynch & Co. 
Microsoft 
Samsung 
Spotify 
Tesla 
Vattenfall 
Wikipedia 

 

 

Artificiell intelligens i organisationer 

Artificiell intelligens hör i hop med Big Data, men inte alla tillämpningar som Big Data har 

gjort möjliga behöver nödvändigtvis användas tillsammans med Big Data. Man kan använda 

smarta lösningar även på mindre mängder data. ”Smart” i sammanhanget betyder att man 

drar nytta av maskinintelligens utan att nödvändigtvis behöva vara en expert på AI och 

datasystem själv. AI konstrueras av experter som producerar och marknadsför redan färdiga 

systemlösningar för olika ändamål, eller konstruerar speciella system på beställning 

beroende på vilka behov man har och vad man är beredd att betala för dem (Strohmeier & 

Piazza, 2015). Det är denna förenklade möjlighet till tillämpning som har väckt intresset i HR-

kåren. Personalhantering i företag och organisationer blir i allt högre grad digital precis de 

marknader och verksamheter den ger sitt stöd till. Digital HR och e-HRM har dykt upp som 
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nya termer. De två begreppen är besläktade och förhåller sig till varandra precis som HR och 

HRM; det ena är mer socialt fokuserad medan det andra förlitar sig mer på affärsmässighet. 

Båda har emellertid samma mål att möjliggöra en organisations mål och syften genom 

anställd personal.  

Digital HR är ett samlingsbegrepp för strategier, processer och service, strukturer och 

IT samt mer omfattande webbaserade systemlösningar (Jäger & Petry, 2018). E-HRM har 

definierats mera pragmatiskt som ett sätt att implementera strategier, policyer och praxis 

som ett medvetet och alltid riktat stöd genom full användningen av webbaserade funktioner 

baserat på nätverkande och interaktion mellan anställda (Ruël, Bondarouk & Looise, 2004; 

Strohmeier, 2007). Det har visat sig att nya tekniska lösningar till exempel kan underlätta 

administration i största allmänhet samt minska organisationskostnader, förbättra 

kommunikationen i organisationen och förkorta handläggningstiden för HR-ärenden 

(Afacan-Finikli & Beyza-Bayarçelik, 2015; Eubanks, 2019; Olivas-Lujan, Ramirez & Zapata-

Cantu, 2007; Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). I Europa har en tredjedel av alla 

organisationer och företag implementerat digitalt baserad HR på litet olika sätt och i olika 

omfattning. Östra delarna av Europa är bättre på detta än vad Västeuropa är. I Sverige, 

Norge och Österrike hade år 2009 ca 80% av alla företag och organisationer anammat Digital 

HR i någon form medan motsvarande siffra i till exempel Tjeckien var 85% (Strohmeier & 

Kabst, 2009). Ett decennium senare är det bara 8% av organisationer och företag i Sverige 

som saknar någon som helst implementering medan det är 15% i Australien, 20% i Danmark, 

19% i Tyskland, 42% i Israel, 20% i Schweiz, 38% i Ryssland, 50% i Serbien, 40% i Ungern, 12% 

i Storbritannien och 15% i USA (Galanaki, Lazazzara & Parry, 2019).  

Märk att den nya teknologin kan innebära vissa förbättringar. Det finns aldrig 

garantier för att så blir fallet. Emma Parry vid Cranfield School of Management (2011) 
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jämförde 2777 företag i 12 olika länder för att ta reda på vilken effekt e-HR (eller e-HRM) 

verkligen hade fått i företagen. Hennes slutsats blev att den nya teknologin mycket väl kan 

öka ett företags värde genom att göra det mer strategiskt, men hon fann inga bevis för att 

företagen hade gjort ekonomiska vinningar för att de elektroniska systemen hade gjort viss 

personal överflödig. Allting blir inte nödvändigtvis som man önskar och planerar bara för att 

man implementerar ny teknologi. Teknologi får aldrig bli ett ändamål i sig själv (Alshibly, 

2014; Rüel, Bondarouk & Looise, 2004). Det finns alldeles uppenbarligen fördelar med den 

teknologi som nu finns till hands för olika ändamål, men det är samtidigt också alltför lätt att 

tillskriva dessa innovationer hela äran för alla påstådda förbättringar. Samspelet mellan 

människa och maskin är komplext. Det skulle kunna vara så att när viss teknologi underlättar 

vissa rutinmässiga moment fungerar också den fysisk personalen bättre i sina 

arbetsuppgifter. Detta får en direkt påverkan på den psykosociala miljön som hela 

organisationen drar nytta av utan att man därför kan peka på ny teknologi som enda orsaken 

(se Bondarouk, Harms & Lepak, 2017; Parry & Tyson, 2010). 

Big Data är inte ointressanta för HR-funktionerna i företagen heller. De finns de som 

entusiastiskt förespråkar en sådan utveckling och påpekar att den är oundviklig och bör 

därför påbörjas så snart som möjligt (Cheng & Chen, 2012; Long & Trott, 2003). För 

närvarande är det emellertid olika typer av maskinintelligens på en basis av Little Data som 

är i fokus. En ”bot” kan till exempel programmeras att gå igenom mängder av ansökningar 

till ett visst jobb mycket snabbare än vad ett antal HR-specialister tillsammans klarar av, 

likaså kan handläggningstider minskas med hjälp av maskinintelligens, som sker till exempel 

vid antagningen till högre utbildning. Detta prövas av svenska Universitets- och 

högskolerådet för antagningen av utländska studenter (UHR, 2018). Ett annat exempel är det 

amerikanska Taylor Universitet som sedan 2011 i stor utsträckning har förlitat sig på AI när 
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man antar studenter till utbildningarna med motiveringen att detta gör antagningsprocessen 

neutral. Systemet minskar, säger man, handläggarnas personliga värderingar som kan 

påverka processen och gör därför antagningsprocessen mer rättvis (Pangburn, 2019). Detta 

är ett problematiskt resonemang som inte riktigt stämmer med vad som är möjligt, men mer 

därom senare. Generellt sett skulle emellertid AI eventuellt kunna underlätta, effektivisera 

och möjligen också förbättra följande aspekter av HR-verksamheten litet beroende på 

organisationens storlek, inriktning och definitivt dess grundläggande värderingar (enligt 

Eubanks, 2019; Strohmeier & Piazza, 2015; Zang & Ye, 2015): 

• Rekrytering 

• Talent Management 

• Värdering av arbetsprestation (Performance management and assessment) 

• Lärande och kompetensutveckling 

• Administrativa uppgifter som arbetsplanering- och placering, löner och lönesättning, 

arbetsmiljö och attitydkartläggning samt allahanda typer av personalservice 

 

Rekrytering 

Eubanks (2019) ger några exempel på vilka fokus som olika kommersiellt gångbara AI-

baserade och HR-teknologiska lösningar med ett syfte att rekrytera ny talang kan ha: 

• Göra ett urval bland tänkbara kandidater och matcha dem på bästa möjliga sätt med 
tänkta arbetsuppgifter så rättvist och neutralt som möjligt 

• Utvärdering i så måtto att AI kan välja ut den eller de mest intressanta för en viss 
tjänst eller uppgift genom att analysera t ex examensuppsatser från universitet eller 
högskola 

• Välja ut lämpliga kandidater för vissa arbetsuppgifter genom datorbaserade tävlingar 
där AI lär sig hur de olika kandidaterna beter sig och fattar beslut 

• Skrivredskap som använder AI för att skapa neutrala jobbannonser 
• Strukturerade intervjuer för att komma bort ifrån den påverkan som en 

anställningsintervju alltid för med sig (hiring bias). 
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• AI som kan integrera olika databaser och informationskällor för att i ett mycket stort 
och varierat material sålla fram jobbkandidater av intresse för en viss position eller 
uppgift i företaget 

 

Man kan sammanfatta de olika systemen som smarta sätt att söka, sortera, välja samt också 

kunna ge förslag på vissa lösningar; kanske till och med sådana lösningar som HR-experterna 

själva inte alls hade tänkt på. För svenskt vidkommande har AI-tillämpningar främst vunnit 

vissa framgångar när det gäller att matcha sökande med lediga tjänster (Grylling, 2018) 

medan några som t ex Upplands-Bro kommun har gått ett steg längre genom att anlita den 

fysiska AI-roboten TENGAI för att intervjua sökande till kommunens olika tjänster (Upplands-

Bro kommun, 2019). Motivet bakom detta val är enligt kommundirektören Karl Öhlander 

(citerat av TNG, odaterat), att  

… med hjälp av digitaliseringens möjligheter och den allra senaste tekniken inom AI 
kommer Upplands-Bro kommun nu att pröva fördomsfria rekryteringar med hjälp av 
en robot … Jag hoppas att det kommer att leda till vi blir ännu bättre i vårt redan 
mycket framgångsrika rekryteringsarbete.  

 

Flera svenska företag marknadsför också AI-baserade rekryteringssystem1. Ett av 

dem erbjuder moduler som kan rekrytera blint, boka intervjuer, analysera jobb, välja och 

kategorisera arbetssökande samt integrera olika testresultat och kvalitetssäkra 

jobbannonser innan de görs offentliga. Ett annat likande företag marknadsför sitt system 

snarast som lättbegripligt och flexibelt. Det inkluderar rekryteringsfunktioner där AI 

strukturerar data, identifierar och rankar innehållet i CV med utgångspunkt från till exempel 

personliga egenskaper, tidigare erfarenhet och utbildning. Särskilt intressant är att ett av 

 
1 Jag har valt att inte namnge dessa svenska företag i texten. Det är emellertid enkelt att hitta ett flertal 
svenska konsulter på nätet genom att använda sökorden artificiell intelligens, rekryteringssystem, chatbot, AI-
konsulter och så vidare. 
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försäljningsargumenten är att systemet är ”demokratiskt.” Med detta menar man att 

rekrytering blir fri från personliga värderingar och åsikter.  

En av de större internationella aktörerna på denna marknad är inte oväntat LinkedIn 

(https://business.linkedin.com/sv-se), som med en kvarts miljard användare över hela 

världen har en enorm databas med uppgifter om medlemmarnas utbildning, erfarenhet, 

olika typer av jobb, typer av expertis, önskemål, uppgifter om fysiska arbetsplatser och så 

vidare (se Eubanks, 2019). All denna information är data av intresse för rekryterare som 

systematiskt letar talanger för att fylla sina respektive arbetsgivares behov. LinkedIns 

algoritmer tar hänsyn till hur utvalda kandidater tidigare har reagerat när andra rekryterare 

har kontaktat dem. Finns det ett mönster i deras beteende? Har kandidaten själv nyligen 

gjort specifika sökningar på Internet efter vissa typer av jobb? Finns det något överordnat 

mönster av tidigare beteenden på LinkedIn och Internet i allmänhet som skulle kunna ha 

betydelse för hur intressanta ett visst antal kandidater är för en viss arbetsgivare som köpt 

algoritmerna av LinkedIn? 

 Företag som erbjuder tjänster och produkter på området är alla affärsdrivande 

företag som marknadsför sina tjänster och satsar stort på att presentera sig själva som så 

attraktiva som möjligt för potentiella kunder. Med marknadsföringen följer emellertid att 

man framställer sig och sina tjänster så attraktiva som möjligt utan att nödvändigtvis ge 

sådan information öppet som gör att intressenter själva kan utvärdera vad de erbjuder på en 

saklig och så vetenskaplig grund som möjligt. Inget av de företag jag slumpvis valde för att ge 

exempel anger prislägen eller säger något kritiskt om sig själva på sina påkostade tjusiga 

hemsidor. Intresserade kunder måste kontakta företaget och diskutera vilka behov man har 

och vilka lösningar som kan erbjudas till vilken kostnad.  
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  Hur HR förhåller sig till AI, Big Data och dess möjliga tillämpningar gör därför 

information om vad marknadsföringen av tjänster som dessa inte informerar om av mycket 

stor vikt. Begränsningar och problemen rapporteras istället i en allt mer växande 

vetenskapligt baserad litteratur men sällan av de konsulter som säljer sina lösningar till 

hugade spekulanter. Detta är därför ämnet för denna översikts tredje och sista del.  

I skuggan av marknadsföringen av AI-baserade systemlösningar uppstår också en 

intressant paradox som borde få alla personalvetare att lägga pannan i djupa bekymrade 

veck. Ett av de oftast anförda argumenten för att man skall välja och inhandla tjänsterna är 

deras påstådda förmåga till smarta och neutrala handläggningsprocesser. Beskrivningen av 

varje tjänsts förträfflighet är emellertid enligt marknadsföringens lagar allt annat än neutralt 

och transparent presenterad. Ingen ljuger naturligtvis. De måste följa gällande lagar och 

uppge vad som är sant och korrekt, men ger de hela sanningen i den mån den är objektivt 

känd? Marknadsföringen av ett system som antas hjälpa företagen att kunna hantera vissa 

processer neutralt eller demokratiskt skapar en paradox värd att fundera på. Kan man med 

medveten påverkan i en viss riktning ändå trovärdigt och helt tillförlitligt sälja en tjänst som 

utlovar det rakt motsatta, nämligen ett påverkansfritt och neutralt system? Sannolikt inte, 

vilket innebär att kritiska överväganden baserade på egen vetenskaplig kunskap och 

förståelse är ovärderliga. Det finns anledning till att flera forskare i den pågående 

digitalisering ser att HR-avdelningarnas brist på egen kunskap är ett problem för hur HR 

utvecklas (Bell, Lee & Yeung, 2006; Bondarouk, & Ruël, 2009; Cutmore & Niggemann, 2018). 

 

Talent management och people analytics 

  Talent Management vars engelska begrepp vi har behållit även på svenska är liksom 

mycket annat ett barn av samhällets ekonomiska utveckling. Det strategiska tankesätt som 
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begreppet representerar har fått ett uppsving under den globala kunskapsekonomin vars 

utveckling har följt den digitala revolutionen. Detta betyder också att varken beprövad 

erfarenhet eller forskningstradition ännu har hunnit bli hävdvunnen eller gedigen. Företag, 

ideologer, visionärer och affärslivets representanter i jakt på nya marknader ser potential 

och prövar entusiastiskt på det nya. Vem vill bli sedd som gammalmodig och omodern? 

Ibland sker dessa entusiastiska satsningar med ett lyckat resultat som man gärna 

marknadsför men mera sannolikt är att det oftare sker med ett resultat som inte riktigt lever 

upp till vad man hoppats på och som man försöker tala tyst om. Talent Management tillhör 

den del av HR-fältets praxis som anar den digitala erans potential men som inte ännu riktigt 

har greppat hur man framgångsrikt kan nyttja AI i allmänhet och för talent management i 

synnerhet. Eubanks (2019) räknar dessutom in performance management, karriärplanering 

och personalförsörjningsfunktioner som delar av talent management, men är samtidigt noga 

med att påpeka att handhavandet av personal aldrig kan överlåtas helt till AI system. 

Vardagliga och rutinmässiga uppgifter som arbetsplanering och schemaläggning kan med 

fördel ges till maskinintelligens, men AI kan knappast ersätta mellanmänskliga processer som 

feedback, uppmuntran och diskussioner om karriärvägar inom företaget, påpekar Ben 

Eubanks och flera med honom eftertryckligen. Vårt personliga förhållande till de chefer vi 

har betyder mycket för hur vi trivs på jobbet (Bakker, 2011; Beck & Harter, 2015; Yasin-

Ghadi, Fernando & Caputi, 2013).  

Meningarna går emellertid isär. Merck & Company—det globala farmaceutiska 

företaget med ca 70 000 anställda över hela världen och med huvudkontor i amerikanska 

New Jersey—tycks ha tröttnat helt på traditionella HR-funktioner. Företagsledningen menar 

att dessa har blivit ”allt för sofistikerade och alldeles för avancerade och komplexa i alla sina 

funktioner” (Tolksdorf, Bednarczuk & O’Lear, 2018). År 2012 påbörjade man därför en 
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process för att komma tillrätta med denna ”onödiga komplexitet”. I motsats till vad Ben 

Eubanks (2019) och andra förespråkar avsåg Merck att digitalisera så många HR-funktioner 

som möjligt. De bestämde sig för att helhjärtat satsa på People Analytics. Liksom Jac Fitz-Enz 

(2010), en av de mera välrenommerade amerikanska HR-profilerna, såg de traditionella HR-

funktioner som en ofta onödig utgift för organisationen. HR måste effektiviseras och 

jämställas med alla övriga aspekter av affärsverksamheten och hanteras precis på samma 

sätt. Fitz-Enz påpekar hur man tidigare utvärderade sina anställdas insatser med allmänna 

uttryck som ”som förväntat, bra, under förväntan”, och hur dessa utvärderingar alltid 

möttes av en total oförståelse av styrelser och chefer utanför HR-avdelningen (s. xxi): 

 

…kan någon annan funktion i företaget styras och fungera på sådana oprecisa 
indikatorer? Lösningen var enkel. Vi i HR var tvungna att lära oss att kommunicera i 
kvantitativ och objektiva termer; använda siffror för att beskriva aktivitet och 
förändringar av olika typer av värde för företaget. 

 

Han lät sig därför övertygas om att allting är mätbart. Kan vi bara mäta någonting kan vi 

också arbeta på samma sätt som resten av företaget eller organisationen och kan enklare 

kommunicera med ledning och övriga chefer, resonerar han. 

CultureAmp (https://www.culturamp.com) är ett intressant företag i sammanhanget. 

Man resonerar precis på samma sätt. De är också ute efter att kvantifiera alla aspekter av 

företag och organisationer men med målet att skapa en helt ny typ av företagskultur. 

”Målet”, säger CultureAmp:s grundare Didier Elzinga är, ”att förvandla chefer till 

‘folknördar,’ som är fullkomligen besatta av att kvantifiera begreppen i en företagskultur 

som annars förblir allt för vaga och oprecisa” (citerad av Mims, 2015). 

Observera ett viktigt återkommande tema: Mätningar, oavsett av vad, antas alltid 

vara helt objektiva. Det är sant att man verkligen kan mäta allt, men är det alltid 
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meningsfullt att göra detta? Mätningen är aldrig bättre än instrumenten som mäter, och vad 

gäller instrument som på olika sätt kvantifierar mänskliga förmågor och karaktärer finns 

mycket att säga. Mer därom senare. Detta till trots har med framväxten av den globala 

kunskapsekonomin kvantifieringen av allt vunnit fäste och visar knappast några tendenser på 

att avta. Den gällande principen i affärsliv och förvaltning har blivit att ju mer man kan mäta 

desto bättre är det. Det som kan mätas kan också enkelt analyseras och numera bearbetas 

av artificiell intelligens. Därmed har också people analytics gjort sitt intåg i HR-yrket. People 

analytics, som Wall Street journalisten Christopher Sims (2015) noterar, ”handlar om att ge 

trovärdighet till den hittills mest förbisedda funktionen i ett företag, nämligen att kunna få 

ut det allra mesta av de där okontrollerbara anställda som gör att hela verksamheten 

fungerar. I modern företagsverksamhet har data blivit en slags valuta”. En mer formell 

definition av termen föreslås av HR-forskarna Janet Marler och John Boudreau (2017; s. 15): 

[HR analytics eller People/Talent Analytics] är en praxis möjliggjord av den 
informationsteknologi som använder beskrivande, visuella och statistiska analyser av 
data som har relevans för HR-processer, human kapitalet, organisationsprestation 
och externa ekonomiska riktvärden och normer för att kunna utvärdera affärsmässig 
framgång och möjliggöra datadrivna beslutsprocesser 

 

Värt att notera är att samma forskare också noterar, att medan People Analytics har blivit 

trendigt och populärt att använda, existerar också få högkvalitativa utvärderingar som har 

studerat huruvida denna digitala praxis verkligen lever upp till sitt marknadsförda rykte. 

Implementeringen av people analytics förefaller att drivas mer av ”institutionella faktorer” 

och deras entusiastiska ledare snarare än av mer rationella och ekonomiska bevis på att 

teknologin är värd investeringen i intjänad förtjänst. Kanske är John Sullivan, 

informationsdirektör vid brittiska Virgin Trains, en typisk representant i sammanhanget. Han 

ställer sig själv frågan varför AI är så viktigt och vad vi skall ha den till. Han svarar också på 
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sin egen fråga: ” … Om du är otålig (precis som jag är), och ofta tvingas göra repetitiva 

arbetsuppgifter på skrivbordsdatorn som tar alldeles för mycket tid i anspråk [Då behöver du 

AI-funktioner på jobbet]. Jag vill att datorn skall göra ett bättre jobb än vad den redan gör. 

Jag vill att den också skall förutse vilka behov jag har och sedan göra något åt det.” (citerad i 

Burgess, 2018; s. viii).  

Entusiasm är en sak men om den också kombineras med otålighet ökar 

sannolikheten att man tar ogenomtänkta beslut på ringa eller ingen kritisk grund alls. 

Tålamod är knappast den globala marknadens och dess representanters främsta dygd 

(Cadena, 2016; Drago, 2006). Entusiasmen är avsevärd på marknaden för den nya 

teknologin, och detsamma gäller både politiker och vissa arbets- och organisationsforskare 

som vurmar för den (Fink, 2017; Fink & Sturman, 2017; Mishra, Raghvendra-Lama & Pal, 

2016; Schrage et al., 2019; Shrivastava, Nagdev & Rajesh, 2018; Sveriges kommuner och 

landsting, 2017; Sullivan, 2014; Regeringskansliet, 2018). Denna entusiasm måste emellertid, 

förutom med tålamod, också kombineras med kunskap och förståelse. ”Inte förrän 

industrins ledare förstår sig på AI, åtminstone i enkla termer, och hur denna faktiskt kan ge 

ett gott stöd åt deras affärsverksamhet,” säger Andrew Burgess (2018) vid Loughborough-

universitet i England uppfordrande, ”kommer AI aldrig att kunna bli optimalt utnyttjad. De 

som är framsynta nog att ändå börja utnyttja AI-teknologier är också de som mest behöver 

lära sig vad dessa kan göra [och inte göra] och samtidigt förstå vad de behöver göra för att 

kunna implementera teknologin optimalt” (s. 2). 

Organisationer måste kunna försäkra sig om att man har rätt personer på rätt plats 

vid rätt tidpunkt, hävdar ett team indiska forskare (Mishra, Raghvendra-Lama & Pal, 2016), 

och sättet att åstadkomma detta menar de är Human Resource Predicitive Analytics (HRPA). 

Detta innebär att man nyttjar en organisations alla kvantifierbara data för att genom 
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intelligenta algoritmer finna exakt vad man behöver för personal och arbetsinsatser. Detta 

väcker frågan vad det är för typ av data som man vill använda för detta syfte. Målet för 

resonemanget är huvudsakligen ekonomiskt och mätdata fokuserar därför på t ex ett 

företags utgifter och inkomster, personalstyrkans dynamik och karaktär samt HR-

avdelningens egen funktion och budgetering (se Tabell 5 för exempel på föreslagna typer av 

mätdata). 

 

Tabell 5. Förslag på mätdata för att genom AI kunna predicera rätt person på rätt plats vid 
rätt tidpunkt för att upprätthålla ekonomiska målsättningar (enligt Fitz-Enz, 2010; Miller-
Merrell, 2012). 
 

 
Mätindikatorer 

Företagets inkomster 
• Företagets totala förtjänst under ett år 
• Förtegets förtjänster som ett resultat av investeringar 

Företagets utgifter 
• Lönekostnader för alla anställda under ett års tid 

Personaldynamik- och karaktär 
• Företagets totala personalomsättning per år 
• Antalet tänkbara sökande till ett visst jobb 
• Tidsåtgång att fylla lediga tjänster 
• Befordringsfrekvens under ett års tid 
• Antalet kvinnor i ledande ställning 
• Anställdas medelålder 
• Frånvarofrekvens 
• Nyanställdas kvalitet (utvärderat av närmsta chef 90 dagar efter anställningens 

början) 
HR-avdelningens funktion och budgetering 

• Förhållandet antalet anställda i HR och antalet andra anställda 
• HR-funktionens kostnad per anställd 
• Kostnad för utbildning och utveckling uttryckt som procent av den totala 

lönekostnaden 
• Total kostnad för utbildning och utveckling 
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I och med denna utveckling försvinner egentligen gränserna mellan talent 

management och performance management eftersom alla variabler vägs samman till ett 

dynamiskt system i förhållande till organisationens satta mål. Genom lämpliga algoritmer 

balanseras kontinuerligt varje anställds behov i förhållande till satta mål och kan evemtuellt 

ge HR-avdelningen en förståelse för vilka åtgärder som de behöver sätta in för sannolikt 

kunna nå ett visst mål. Av den anledningen har en av HR-cheferna på IBM—Diane Gherson—

sagt, att ”man kan numera knappast anställa någon därför att de har vissa förmågor. Man 

måste snarare anställa dem som har förmågan att kontinuerligt lära” (citerat i Schrage et al., 

2019). 

Förändringen av HR-funktionen i nutida företag och organisationer är snabb och 

dramatisk. Det ligger därför nära tillhands för de flesta mindre och medelstora HR-

avdelningar att anlita lämpliga konsulter som har denna expertis. Det är fortfarande sällsynt 

att specifik expertis i digitala och AI-system utgör en anställd del av HR-funktionen. Laurie 

Bassi, ekonom och HR-konsult (2012), menar att detta är ett problem. Att inte ha egen 

tillgång till denna expertis i organisationen är ofta detsamma som att överlämna alla viktiga 

HR-beslut och avväganden till andra funktioner i organisationen än just HR-avdelningen som 

sitter inne med förståelsen för hur de anställda fungerar och mår. Hon rekommenderar 

därför att varje HR-funktion, oavsett företag och storlek, bör utveckla sin egen kunskap om 

dessa frågor och inte nödvändigtvis alltid behöva söka konsulthjälp. Forskare på området 

håller med. Att HR-personal ofta saknar kunskaper och insikt i dessa frågor är en utmaning 

som måste tas på allvar (Cutmore & Niggemann, 2018). Ett utbildat och AI-orienterat people 

analytics-team i en HR-avdelning bör som David Green (2017) föreslår ha god näsa för 

affärer, avancerade kunskaper i statistik, kunna visualisera data, ha goda kunskaper i 
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psykologi, kreativt kunna kontextualisera och kommunicera resultaten av sitt arbete samt ha 

god tillgång till användbara data. 

 
 
Performance management 

Gränserna mellan talent management och performance management håller delvis på 

att suddas ut som ett resultat av den digitala utvecklingen litet beroende på hur stora delar 

av HR-funktionerna man är beredd att digitalisera och varför. Beslutet hur AI-baserade 

system skall implementeras blir inte bara en fråga om kostnad utan också en fråga om ideal 

och beteendevetenskapligt kunnande och förståelse. Det finns de företag och konsulter som 

förespråkar sådana system som en i det närmaste fullständig ersättning av HR-funktionens 

mer traditionella funktioner (t ex Angrave et al., 2016; Fitz-Enz, 2010; Miller-Merrell, 2012; 

Mishra, Raghvendra-Lama & Pal, 2016) och de som snarare ser AI-systemen som ett redskap 

för att kunna utföra uppgifterna enklare och bättre (t ex Bassi, 2012; Eubanks, 2019; Hurst, 

2014; Ross, Beath & Quadgraas, 2013). Alldeles oavsett de tekniska landvinningarna måste 

man först bestämma sig för hur man skall förstå det av amerikanska värderingar inspirerade 

begreppet ”performance management” (se t ex Duina, 2011; Stewart & Bennet, 1991). 

Herman Aguinis (2013), till exempel, definierar denna praxis som ”en kontinuerlig process 

som syftar till att identifiera, mäta och utveckla team och individer samt att justera dessa 

med organisationens strategiska mål” (s. 2). Detta blir ett problem i en organisation endast 

om implementeringen sker på ett ”dåligt sätt,” menar Aguinis, och med dåligt menar han att 

förtaget endast fokuserar på individen och dennas prestationer och olika typer av behov. 

Man bör istället fokusera både på individen och teamet i utvärderingen av prestationer i 

förhållande till målen.  
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Här slår organisationens värdegrund igenom tydligt. Skall man pragmatiskt lägga 

tonvikten vid att övervaka sina anställda och se till att de presterar på ett tillfredställande 

sätt i jämförelse med andra anställda och i förhållande till av företaget givna mål? För detta 

torde olika AI-system vara utmärkta förutsatt att man använder trovärdiga och tillförlitliga 

mätdata. Systemen kan göra arbetsgivaren uppmärksam på att vissa anställdas prestation 

inte lever upp till förväntade nivåer. Någonting behöver därför göras för eller rent av åt den 

svagpresterande anställde; en praxis som om den överdrivs kan upplevas som tämligen 

hotfull av de anställda (Culbert, 2010). Eller skall man snarare använda maskinintelligens 

som ett sätt att snarast informera sig och lägga tyngdpunkten på att finna sätt att motivera 

den anställde att alltid göra sitt bästa utan att kontroll och uppsatta mål blir viktigare än den 

anställde?  

Den legendariska fordonstillverkaren Daimler AG förefaller vara ett exempel på ett 

stort och globalt företag som har valt en mer humanistisk värdegrund för sina anställda. Man 

utvecklar både den digitala organisationen för sin affärsmässiga konkurrensförmåga och 

försöker samtidigt förhålla sig till de anställda på deras villkor. ”Vi vill å ena sidan bibehålla 

en hög processtandard och säkra kvaliteten på arbetsinsatserna, skriver Ursula 

Schwarzenbart, HR Direktör vid Daimler AG, ”men å andra sidan vill vi också—och till och 

med måste—lära oss att bemästra förvandlingen av organisationen till en som bygger på 

agilitet och nätverksprinciper” (Schwarzenbart & Grabmeier, 2018; s. 349). Agilitet, som 

bekant, är ett sätt att delvis ge kontrollen över arbetet och dess utförande tillbaka till de 

anställda. Detta har blivit en nödvändighet för att organisationer skall kunna leva vidare med 

digitalisering som bas för verksamheten. För Daimlers vidkommande har detta betytt att 

ledningen kommunicerar oftare med sina anställda, att det finns flera diskussionsfora och att 
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arbetet har blivit ett mycket påtagligt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare 

snarare än det tidigare ordergivandet utan samtal och diskussion (Tabell 6).  

 

Tabell 6. Digitaliseringsutvecklingen och performance management hos tyska Daimler AG 
(efter Schwarzenbart & Grabenmeier, 2018; s. 356). 
 

 Från Till 
Främjar prestation Årliga ledningsgivna krav - Både individuella och 

teambidrag bestäms i 
flytande cykler 

- Den enskilda medarbetaren 
kvalificerar sig genom sitt 
arbete till teamets prestation 

Prestationskrav över alla 
anställdas medelprestation 

- Inga kvoter eller 
beskrivningar av 
prestationsnormer finns kvar 

Ersättning bunden till 
individuell prestation  

- Ersättning och bonus är inte 
längre bundet till individen 

Utvecklar medarbetarna Chefer och andra utnämnda 
ledare driver verksamheten 
mot målen 

- Chefer och andra ledare 
aktiverar sina medarbetare 
dessa har blivit mer aktiva 
och driver delvis själva 
arbetet mot målen 

Årliga utvecklingssamtal - Ett flertal utvecklingssamtal 
per år 

 
 
Digitaliseringstillämpningarna ersätter således inte möten mellan ledning och anställda. Man 

har antagit en ledningspolicy som syftar till att bemyndiga de enskilda anställda och att få 

dessa att känna sig viktiga och uppskattade. HR-avdelningen kvantifierar olika typer av mått: 

specifika mått, grad av ambition, tidsaspekter och annat som de anser vara mätbart på ett 

meningsfullt sätt. Företaget har framför allt digitaliserat feedback och odlar medvetet en 

feedbackkultur. Förutom mer traditionell feedback vid medarbetarsamtalen har Daimler 

också utvecklat en app för spontan feedback medarbetarna emellan. Daimler AG är således 

mycket medvetna om tidens krav och möjligheter vad gäller digitalisering men har också valt 

att inte kompromissa med sina anställdas självbestämmande över arbetets villkor och 

utförande. Man har valt ett förhållandevis blygsamt—men dock väl avvägt—sätt att förhålla 
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sig till de möjligheter som den nya tekniken kan erbjuda. Det förefaller inte som att Daimlers 

HR-avdelning för närvarande nyttjar varken AI eller Big Data, men detta kan naturligtvis 

förändras i framtiden. Viktigare är alldeles uppenbarligen den agila arbetskulturen och med 

den ett personligare förhållningssätt till de anställda, vilket är helt i riktlinje med den 

ursprungliga tanken för en agil organisation. 

Detta sätt att arbeta på är en betydligt större revolution för organisationskulturer i 

kontinentala Europa än vad det är i Skandinavien. Centraleuropeiska länder, inklusive 

Tyskland, har som regel strikta hierarkiska organisationer med stora sociala avstånd mellan 

de olika anställdas och deras varierande status. I Skandinavien är detta avstånd betydligt 

kortare. Det är sällan problematiskt att få byta några ord även med de högsta cheferna om 

det finns anledning, tid och utrymme (t ex Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010; Kessler & 

Wong-Mingji, 2009). 

 

Lärande och kompetensutveckling 

Att använda digital teknologi för instruktion och lärande är inte så nytt som vi kanske 

tror. Redan innan den personliga datorn blev tillgänglig för allmänheten på 1990-talet 

sysslade bland andra den amerikanske psykologen John R. Anderson och hans team med 

intelligenta undervisningssystem på Carnegie Mellon-universitet i amerikanska Pittsburgh. 

”Kognitiv psykologi, artificiell intelligens och datorteknologi har avancerat så pass mycket”, 

skriver Andersson och några av hans kolleger år 1985, ”att det har blivit möjligt att bygga 

datorsystem som är lika effektiva att undervisa som intelligenta pedagoger” (Anderson, 

Boyle & Reiser, 1985; s. 456; se också Anderson, 1987; 1988). Reaktionen på detta 

påstående lät inte vänta på sig. Medan somliga hälsade nymodigheterna välkomna blev 

andra misstänksamma och anade att det finns problem som hamnat i skuggan av 
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entusiasmen. Det visade sig att i detta tidiga skede av IT-eran att interaktion mellan dator 

och människa inte alltid var så positiv som dessa forskare hade hoppats på. Somliga blev 

alienerade och till och med skrämda av datorer och den nya teknologin. Begreppet 

teknostress myntades, blev etablerat och kom att beskriva en viss uppgivenhet med den nya 

teknologin (Brod, 1984). Detta är inte utan motsvarighet tidigare i historien. Ludditernas 

uppror mot ny industriell teknologi under den första industrialismen inledning i norra 

England är väldokumenterat (t ex Sale, 1995). Allt nytt, oavsett vad, brukar ses med viss 

misstänksamhet av ett flertal. Man kan därför räkna med att reaktionen mot ny teknologi 

även under den fjärde industriella revolutionen där vi nu befinner oss, men också att denna 

med tiden kommer att åtminstone delvis övergå till vardagliga självklarheter (Floridi, 2014; 

Schwab, 2016). Det finns emellertid vissa aspekter av dessa negativa reaktioner mot ny 

teknologi som är viktiga att ta ad notam (Fisher, 1991; Hudiburg, 1990; Ray & Minch, 1990): 

1. Vi skräms som regel av alltför snabb utveckling 

2. Vi skräms också av allt som vi upplever fråntar oss det som vi förstår och uppfattar 

som typiskt mänskligt (dvs avhumanisering, se Haslam, 2006). 

3. Vi stressas rejält av strul när en dator eller annan digital utrustning inte fungerar som 

förväntat. 

Lösningen till många av de problem som kan uppstå är utbildning och erfarenhet samt att 

omställningar aldrig får gå för fort (Weil, Rosen & Wugalter, 1990), men en viktig del i dessa 

förändringsprocesser är att aldrig avlägsna de sociala aspekterna av arbete och inlärning. De 

allra flesta av oss har ett mycket djupt sittande behov av interaktion med andra människor. 

Att fullständigt avskaffa möten ansikte mot ansikte i jakt på effektivisering och ökande 

förtjänster lär förr eller senare få negativa konsekvenser inte bara för de anställda utan även 

för företagets ekonomi. Att avlägsna HR-personal i tron att AI-system gör ett lika bra jobb, 
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bara billigare, kommer att skapa arbetsmiljö- och hälsoproblem. Alltså måste en princip i 

införandet av digital service och kompetensutveckling i ett företag eller organisation vara att 

aldrig utesluta personlig mänsklig kontakt, samt att den som skall lära sig något inom ramen 

för sitt jobb också bör kunna skapa sin egen inlärningsupplevelse med utgångspunkt från 

tillgängliga digitala plattformar (Sharpe, Beetham & de Freitas, 2010). Förutom en social 

kontext måste det finnas valmöjligheter inte bara till vad utan också hur man lär sig 

(Dahmen & Geier, 2018).  

Mycket kan naturligtvis åstadkommas med digitalt lärande men lärande kan inte helt 

skiljas från mellanmänskliga interaktion. Teknologin blir bäst som ett formidabelt redskap; 

ett hjälpmedel som används och existerar i ett socialt sammanhang. Så förefaller t ex 

Daimler AGs HR-avdelning ha uppfattat den nya teknologin (Schwarzenbart & Grabmeier, 

2018) liksom även amerikanska Moneygram International (Eubanks, 2019) och franska 

CEGOS, som dessutom säljer sina utbildningslösningar och system globalt (se Dahmen & 

Geier, 2018). 

 Digitala läromedel har funnits i olika utföranden i flera decennier, men möjligheterna 

vad de kan göra har ökat betydligt. Det är först på senare tid som intelligenta system i vad 

som nu kallas en smart lärandemiljö i kompetensutvecklingssammanhang kan identifiera 

individuella utvecklingsbehov och därefter skräddarsy det lärande som behövs för varje 

enskild anställd (Eubanks, 2019; Koper, 2014). Villkoret för att en miljö för lärande skall 

definieras som smart är att minst följande kriterier uppfylls (Koper, 2014): 

 
• Att en eller flera digitala anordningar/apparater finns att tillgå i den fysiska 

lärandemiljön 
• Att dessa digitala anordningar/apparater är medvetna om studentens/elevens 

placering, sammanhang och kultur 
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• Att dessa digitala anordningar/apparater bidrar med lärande funktioner relevanta för 
platsen, sammanhanget och kulturen som till exempel (fördjupad) information, 
bedömningar, samarbete på distans med andra, olika typer av återkoppling och så 
vidare. 

• Att digitala anordningar/apparater övervakar studentens/elevens framsteg och 
förser ansvariga för utbildningen (som instruktörer, lärare eller andra) med lämpliga 
information och utbildningsprocessen 

 
 
Administrativa uppgifter 
 

Martin Grentzner och Ulrich Jänicke (2018), båda anställda av tyska Aconso AG som 

producerar och säljer digitala lösningar för HR-verksamheten, presenterar ett exempel på 

vad ett intelligent administrativt system kan åstadkomma på nästan ingen tid alls i 

jämförelse med de mer traditionella byråkratiska processerna som åtminstone i Tyskland tar 

ungefär två veckor i anspråk för att göra samma jobb. Att skriva ett rekommendationsbrev 

för en anställd som av olika anledningar avslutar sin anställning eller som önskar söka annan 

anställning är kanske inte någon arbetsgivares favoritsysselsättning. Jag behöver inte gå 

längre än till mig själv. När jag i början av min yrkesbana bad om rekommendationsbrev från 

mina arbetsgivare möttes jag alltid av en viss uppgivenhet, som varje gång slutade med att 

den aktuella chefen tittade vädjande på mig och bad att jag själv skulle formulera en 

rekommendation som denne efter genomläsning sedan skrev under. Så här i efterhand kan 

jag nog tycka att det var en aning förolämpande oavsett hur väl mina chefer uppskattade 

mig. Resultatet blev att jag lovade mig själv att aldrig göra detsamma för dem som önskar få 

ett rekommendationsbrev av mig. Det måste vara personligt och uppriktigt. Om jag inte 

känner personen tillräckligt eller har dåliga erfarenheter så väljer jag som regel att inte skriva 

något alls och förklarar varför. Oavsett vilket har jag upptäckt varför mina egna tidigare 

chefer suckade så tungt. Det tar både tid och eftertänksamhet att skriva en personlig 
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rekommendation. Skall man dessutom skriva på ett annat språk behöver kanske dokumentet 

översättas av någon. Hela processen tar tid. 

Administrationen av allt detta kan enkelt och mycket snabbt göras av lämpliga 

algoritmer under förutsättning av att den information som skall ingå i 

rekommendationsbrevet har kvantifierats och finns lagrat i det digitaliserade HR-systemet. 

På Aconsa AG förenklades denna process betydligt i och med att administrationen 

digitaliserades och gjordes smart—och som dessutom finns som en mobilapp tillgänglig för 

alla anställda (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Automatiseringen av HR-administrativa funktioner; exemplet rekommendations-
brev (efter Grentzner & Jänicke, 2018) 
 

 
 

Traditionell arbetsgång som innebär insamlande av 
data, dokument och förslag på formuleringar från 

olika delar av företaget 

  
Digitaliserad smart process som i huvudsak 

utnyttjar redan lagrade data och som 
automatiskt generar lämplig text i förhållande 

till innehållet i följande lagrade datakällor 
   

• Personliga uppgifter • Personliga uppgifter 
• Beskrivning av arbetsgivarens verksamhet • Företagsprofil (marknadsavdelningen) 
• Den anställdas arbetsuppgifter • Tjänstebeskrivning (HR) 
• Specifik utvärdering av arbetsuppgifterna • Specifika utvärderingsdata 

(Management) 
• Generell och sammanfattande 

utvärdering av personen som anställd 
• Generella utvärderingsdata 

(Management) 
• Utvärdering av ledaregenskaper och 

förmåga till initiativ 
• Ledaregenskaper och initiativ 

(Management) 
• Förklaring till varför den anställde lämnar 

sin tjänst 
• Förklaring enligt standardiserade 

formuleringar 
• Arbetsgivarens avslutande och 

försäkrande formulering 
• Slutformulering (AI-genererad) 

• Utskrift och underskrifter av relevanta 
chefer 

• Underskrifter (elektroniska, beroende 
på vad som är juridiskt acceptabelt i 
respektive land) 
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Detta sätt att generera ett rekommendationsbrev löser naturligtvis inte problemet 

med personlig eftertanke och formulering, men tiden som produktionen av dokumentet har 

förkortats avsevärt, och mottagande part lär knappast märka av graden av opersonlig 

standardisering. Kanske är just graden av standardisering och opersonligt engagemang en av 

orsakerna till att vissa anställda avslutar sin anställning. I en tid som präglas allt mer av agila 

organisationskulturer och beroendet av individuella högpresterande talanger så spelar också 

upplevelsen av det personliga och individuella en allt mer betydande roll (Ivancevich & 

Duening, 2002; Lachner, 2012). 

 Teknologi för administration är i någon mån den minst spektakulära användningen av 

digital HR men den är kanske också den som mest skulle kunna alienera anställda om de 

alltid upplever sig som siffror och kategorier, och sällan eller aldrig ges tillfälle att interagerar 

med de levande organiska varelser som står bakom nyttjandet av systemen. Det kommer 

aldrig att bli oviktigt att de som har ansvar för anställdas välmående, trivsel och optimala 

arbetsinsats inte objektifierar medarbetarna på ett sätt som gör att de känner sig fjärmade 

från organisationen socialt och personligen på grund upplevd likgiltighet, brist på förståelse 

och upplevelsen av att vara en opersonlig kategori. Detta tillstånd går under beteckningen 

mekanistisk avhumanisering och sätts bland annat i samband med just IT-baserade 

arbetsmiljöer (Haslam, 2006; Newlon, 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Begränsningar 

(… och antagligen en del besvikelser) 
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Teknologiska landvinningar med sunt förnuft? 

”Exploateringen av [Big] Data får en allt ökande betydelse för att vinna och behålla 

konkurrensfördelarna”, skriver Svenskt näringslivs policyansvarig för forsknings- och 

innovationspolitiska frågor Emil Görnerup och hans medarbetare (Odaterat) och 

understryker att; ”om företag inte implementerar denna utveckling riskerar de att bli 

överkörda av de företag som tar detta på största allvar” (s. 14). Entusiasm i all ära, men det 

finns också en osund hets i ett resonemang som detta. Jag tror inte att författarna till 

rapporten är medvetna om att denna hets är kulturbetingad och har ett i huvudsak 

amerikanskt ursprung. Tid är pengar, heter det som bekant, men detta är ett mycket 

amerikanskt sätt att förstå världen och hur den bör fungera. I länder och kulturer med ett 

konfucianskt kulturarv är man mer intresserad av harmoni, tålamod och uthållighet. ”Brist 

på tålamod även i småsaker kan förstöra en annars förträfflig plan”, lär Konfucius en gång ha 

sagt (t ex Chan, 2008; Yao, 2000). Världsekonomin är på gott och ont i huvudsak danad efter 

amerikansk förlaga. Tävling och ofta hets har blivit vardagsmat för de flesta av oss och på 

alla samhällets nivåer. Det är emellertid oroväckande att det också finns det en tävlan, om 

än inofficiell, om vilket team eller företag i världen som kommer att bli först med att ha 

kopierat den mänskliga hjärnans alla funktioner i ett enda system och därmed ha skapat 

världens första och fullständiga artificiella intelligens som dessutom vida överstiger vår 

biologiska kapacitet. Problemet med alla typer av tävling är alltid olika sorters fusk. De flesta 

håller sig till gällande normer och givna regler, men det kommer alltid att finnas en mindre 

grupp som är beredd att göra nästan vad som helst för att nå det som de själva uppfattar 

som framgång och inflytande (se Persson, i tryck, för en litteraturöversikt). Det är alltså inte 

målet för denna tävlan mot en fullständig AI som oroar utan tävlan i sig och hur den 

påverkar de individer som tävlar—och dessvärre redan har påverkat. Cathy O’Neil (2017), en 
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amerikanska matematiker som tröttnade på universitetslivet och istället började arbete med 

programmering för finansvärlden på amerikanska Wall Street efter en tid som professor på 

Harvard-universitetet. Hon medverkade till flera av de finansmarknadsalgoritmer som 

sedermera bidrog på ett betydande sätt till den stora globala finanskrisen av år 2008 (se 

Wallison, 2016). O’Neil lämnade verksamheten när hon insåg att obetänksamma algoritmer 

får groteska konsekvenser och att hon dessutom hade bidragit till problematiken. Enligt 

hennes uppfattning är det sätt som sådan maskinintelligens användes på att betraktas som 

”matematiska massförstörelsevapen”. Den som tävlar och vill vinna status mer än något 

annat är nämligen inte särskilt nogräknad när det gäller att följa regler eller 

säkerhetsprotokoll och har en benägenhet att ta risker som andra inte skulle ta (Bostrom, 

2014; Shanahan, 2015). Tävling är en evolutionär och enkom biologisk funktion som har 

distinkta sociala konsekvenser vilka som regel alltid sker på bekostnad av någonting och 

oftast på bekostnad av någon annan (Keddy, 2001). I en miljö som är planerad och 

konstruerad att vara prestationsorienterad; där man hela tiden jämförs med varandra och 

med givna normer blir kvalitet, noggrannhet, social sammanhållning och även kreativitet och 

problemlösning lidande (Persson, i tryck). Detta är dessvärre en vetenskaplig litteratur med 

lång och välrenommerad naturvetenskaplig tradition som många samhällsvetenskapliga 

forskare är relativt obekanta med. Den väletablerade forskningen om tävling och 

prestationskultur borde få HR-personal att tänka sig för innan man bestämmer sig för att 

man behöver en ”vinnare” i företaget och därför rekryterar någon som antingen säger sig 

leva upp till detta eller som har erhållit psykometriska testresultat som antyder att man är 

en vinnarskalle (Charness, Masclet & Villetal, 2014; Chiaburu, Muñoz & Gardner, 2013; 

Pierce et al., 2013; Robertson, 2012; Sahm, 2010).  
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Lärdomen av den forskning och erfarenhet som faktiskt finns är att, som det ibland 

heter, skynda långsamt och aldrig hetsa fram ett beslut. Att ta tid på sig att skaffa relevanta 

fakta, tänka igenom vad som faktiskt behövs och undvika att en prestigedriven 

tävlingshysteri tar överhanden bara därför att ”alla andra gör det.” En sådan väl genomtänkt 

återhållsamhet är viktigt för den framgång man faktiskt söker. Det gäller att inte förhindra 

sin egen potentiella framgång. Att undvika tävlingshets torde också vara billigare billigare i 

det långa loppet än att satsa allt för att komma först och möjligen mer eller mindre 

misslyckas. Den nutida ekonomiska verkligheten har felaktigt givit oss intrycket att tävling 

alltid är villkoret för god kvalitet och optimala prestationer. Motsatsen är som regel sann 

såvida det inte gäller olika gruppers bokstavliga överlevnad, erövring och fortplantning! 

Resonemanget om konkurrensens fördelar har sitt ursprung i makroekonomiska teorier som 

beskriver ekonomisk utveckling och finansmarknadens dynamik (t ex Nelson et al., 2018). Att 

se tävling som populationsbaserade mönster är inte så problematiskt som att implementera 

tävling på individuell nivå. Det finns också en allt trendigare aspekt av vikten av att hålla sig 

informerad och kritiskt avvägande för att kunna utvärdera både sina behov och vad som 

finns tillgängligt på den digitala konsultmarknaden nämligen evidensbasering. Detta är ett 

viktigt begrepp men det är inte givet att alla förstår vad det innebär och många av de som 

använder det tror ofta felaktigt att evidensbasering är en garanti för att det som är 

evidensbaserat alltid skall fungera och ge önskat utfall. 

 

Evidensbaserad digital HR? 

Att någonting är evidensbaserat betyder något förenklat att en viss tillämpad praxis 

har studerats systematiskt och noggrant på vetenskapliga grundvalar innan en viss praxis 

börjar tillämpas. Det finns ingen medicinsk eller social praxis i Sverige som tillåts med mindre 
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än att den först har bevisats ha tillräcklig evidens. Av denna anledning har politikerna 

beslutat om en särskild myndighet—Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering—som endast har till uppgift att göra oberoende utvärderingar av metoder och 

insatser inom alla svenska medicinska och sociala yrkesområden. Man har velat försäkra sig 

om att den vård vi får fungerar. Detta är föredömligt och betryggande men 

evidensbegreppet som sådant är ingalunda enkelt att tillämpa.  

Den vetenskapliga basen för all typ av management får dessvärre anses vara präglad 

av filosofiska ideal och kulturella värderingar i betydligt högre grad än vad gäller till exempel 

naturvetenskaplig forskning (Bailey, 1988; Lawler, 2007). Därför har röster höjts för att även 

evidensbasera HR-praxis (Allen, Bryant & Vardaman, 2010; Marler & Boudreau, 2017; van 

der Togt & Hedegaard-Rasmussen, 2017). Detta är ett utmärkt initiativ. God forskning är en 

god grund för att bättre kunna tillämpa en viss praxis och därmed kunna erhålla den effekt 

som man avser att få. Men bara för att någonting har evidens är inte detta en garanti att en 

viss praxis eller intervention alltid fungerar. Evidensen ökar sannolikheten för att någonting 

går att implementera som det var tänkt, men någon garanti att det fungerar till 100% finns 

aldrig och kommer aldrig att finnas.  

Det finns många sätt att förstå begreppet evidens på. Den förståelse som SBU 

representerar för medicinsk och social praxis i Sverige samt ytterligare en som har föreslagits 

i specialpedagogisk praxis presenteras nedan i Tabell 8. Jämförelsen mellan dessa två system 

visar att graden av evidens varierar och dessutom att inte ens den starkaste graden av 

evidens garanterar att en viss behandling alltid få en önskad effekt för de patienter som får 

den och inte heller att en viss undervisningspraxis alltid fungerar för alla elever i skolan. En 

undervisningsmetod som har en stark (statistisk) effekt har sannolikt en ”god” effekt på 

ungefär en fjärdedel av eleverna.  
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Tabell 8. Två olika system för evidensgradering 

Enligt Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering (2019) 

Enligt Mitchell (2007) baserat på  
statistisk effektstorlek (d) 

I. Hög tillförlitlighet (++++) 
II. Måttlig tillförlitlighet (+++) 
III. Låg tillförlitlighet (++) 
IV. Mycket låg tillförlitlighet (+) 

I. Stark effekt: 0,7-1,0 (en god effekt på 
minst 26% av individerna) 
II. Medeleffekt: 0,31-0,69 (en måttlig effekt 
på ca 12-25% av individerna) 
III. Svag effekt: 0,2-0,3 (en svag effekt på 
ungefär 8-11% av individerna) 

 

Anledningen till att inte ens den högsta graden av evidensbasering har en god effekt 

på många men långt ifrån på alla är vår individualitet. Vi är alla biologiskt tämligen lika 

varandra och har mycket gemensamt i alla avseenden, men enligt senare års genetiska 

forskning av hur mycket vi skiljer oss åt på molekylär nivå har det visat sig att det finns en 

varians på ca 12% beroende litet granna på hur man räknar (Witherspoon et al., 2007). 

Evidens skall förstås baseras på god och tillförlitlig forskning annars är inte längre begreppet 

trovärdigt. Alarmerande nog har forskningskvaliteten generellt sett sjunkit på sedan 

världsekonomin blev global, kunskapsbaserad och konkurrensdriven. Anledningen till denna 

allmänna försämring torde vara att även forskare nu omfattas av samma strikta och 

kontrollerade tävlingssystem som är marknadsekonomins ledstjärna framför andra (Hayek, 

2016). Att tävla om tillgängliga forskningsmedel och genom produktion av publicerad 

forskning i mängd är numera villkoret för en lyckosam akademisk karriär. Paradoxalt nog 

antas denna tävlingskultur främja god forskning som världen så väl behöver, men dessvärre 

har tävlingssystemet fått en motsatt effekt (Fanelli, 2012; Ioannidis, 2005; Moore et al., 

2017).  

Evidensbasering är emellertid i grunden något mycket positivt och är utan tvekan det 

bästa sättet vi har för att förstå orsak och verkan i en organisation, även vad gäller digital HR. 

Men dessvärre är grunden för evidensbaseringen aldrig bättre än det system som genererar 
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den. Den nya världsordning och dess globala system styrs numera i huvudsak av 

världsekonomiska och politiska intressen med ringa intresse för enskilda individer och det 

skyr som regel icke-standardiserade system som saknar mätbara kontroller. 

 

Neutral och demokratisk maskinintelligens? 

Det säljande argumentet för AI-implementation i HR är ofta att maskinintelligens 

eliminerar oönskad och subjektiv påverkan på ett resultat som nås på en basis av givna 

objektiva kriterier. Inget subjektivt tyckande skall få störa en bedömningsprocess. Detta låter 

bra och rättssäkert, men man glömmer gärna att en subjektiv påverkan aldrig går att 

undvika. Man kan bara flytta den från ett moment och till ett annat. De kriterier och val som 

algoritmerna programmeras att göra är i sig alltid subjektivt valda. Som matematikern Cathy 

O’Neil (2017) påpekade i finanskrisens efterspel: ”Jag oroade mig för separationen av 

tekniska modeller och verkliga människor, för att inte tala om de moraliska följder som 

denna separation skulle kunna få” (s. 48). Denna inbyggda subjektivitet kallas ibland för 

machine bias och är ett betydande problem i till exempel det amerikanska polisväsendet 

(Richardson, Schultz & Crawford, 2019). Andra forskare talar om hela diskriminerande 

system. AI-systemen är inte bättre än sina konstruktörer och vidarebefordrar därför de 

värderingar och orättvisor som dessa representerar som till exempel könsroller, etnicitet och 

valda livsstilar utan att de är medvetna om att detta sker (Myers, West & Crawford, 2019). 

Mera formellt kanske denna värderingsskevhet kan definieras som ”effekten av felaktiga 

antaganden … en problematik som beror på insamlandet eller användningen av data vilket 

får algoritmerna att dra felaktiga slutsatser antingen på grund av att en individ lägger sig i 

denna process eller i brist på tillräcklig mänsklig utvärdering av de data som används” (i fri 

översättning från Technopedia, odaterat). Med andra ord, det är inte nödvändigtvis det 
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tekniska som är ett problem. Teknologiska lösningar kan vara hur eleganta och sofistikerade 

som helst. Det är snarare de individer som konstruerar, programmerar eller tillämpar 

systemen genom att göra val, klassificera data samt ange kriterier för vilka data som är av 

särskild vikt för vissa uppgifter som gör även det smartaste system till ett diskriminerande 

problem beroende på hur det används (Corbett-Davis & Goel, 2018).  

I vårt tidevarv har det blivit sant att maskiner i någon mån styr våra mänskliga 

beteende, men det är lika sant att människan också styr maskinernas beteenden, och ofta 

utan att vi är medvetna om att om att vi gör det. Detta lär fortsätta, åtminstone tills dess att 

det existerar en fullfjädrad artificiell superintelligens (Brockman, 2011; Rahwan, Cebrian, 

Obradovic et al., 2019). De system vi har för närvarande är aldrig bättre än de som 

konstruerar och använder dem. Kanske förändras detta något i framtiden men att 

värderingar och påverkan gör sig påminda även i smarta system som antas vara ”neutrala”; 

detta har vi ännu inte övervunnit. Neutralitet (och ibland demokrati) som säljargument för 

system som dessa väger därför tämligen lätt, och är knappast anledning nog att för dyra 

pengar köpa och sedan implementera system som dessa i en organisation om det är just 

opartiskhet som man finner så attraktivt. Systemen kan ha stora fördelar på andra sätt men 

neutrala är de aldrig. 

 

AI-rekrytering genom karaktärsprofiler 

Det finns anledning i detta sammanhang att också påtala en försiktighet vid 

anställning om man avser att använda AI-system för att rekrytera någon eller kanske matcha 

redan anställda personer med vissa team eller arbetsuppgifter på grundval av olika 

personlighetsvariabler. Det smarta systemet är effektivt och tidsbesparande och kommer i 

slutändan fram till olika tänkbara förslag som HR-personalen sedan kan hantera. Problemet 
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med just denna grund för rekrytering är emellertid att den vetenskapliga grunden för 

indelning av individers karaktär i antingen traits eller states har allvarliga brister. Den är inte 

längre så ”vetenskaplig” som dess förespråkare gärna gör gällande. Ett trait är fundamentet i 

all psykometrisk personlighetstestning och representerar en aspekt (av flera) som på ett 

generellt sätt karaktäriserar en viss person på ett relativt konsekvent sätt över en längre 

tidsperiod. Ett trait genereras av vår inre medfödda disposition. State däremot är ett 

situationsbetingat och tillfälligt beteende. Vår situationsbetingade respons förorsakas 

emellertid av yttre snarare än inre faktorer (se t ex Mischel, 1993; för en översikt).  

Personlighetstester är relativt ökända för att inte starkt kunna predicera vissa 

önskade hos testade individer. Man kan aldrig garantera att en person som har blivit utvald 

på grund av ett eller flera personlighetsattribut kommer att leva upp till denna karaktär 

senare (t ex Costa & McCrae, 2006; Hampson & Goldberg, 2015; Helson & Soto, 2005; 

Hudson & Fraley, 2005; Murphy-Paul, 2005). Anledningen till detta är att psykometrisk teori 

inte har utvecklats i samma takt och riktning som den evolutionära och genetiska 

forskningen som tar hjälp av Big Data och AI för att se mönster i oerhört stora datamängder. 

Trait-teorier utgår förvisso från en genetisk basis för vissa beteenden men räknar paradoxalt 

nog inte med en av evolutionens grundpelare, nämligen det faktum att människan liksom 

alla andra biologiska varelser är adaptiv. För att kunna anpassa sig till miljön anpassar 

människan sig på olika sätt utan att nödvändigtvis vara medvetna om att så sker. Denna 

anpassning gäller även kognition och emotion. Somliga är bättre på miljöanpassning än 

andra, men adaption är alltid ett villkor för artens överlevnad på lång sikt. För psykometriska 

teoretiker är detta problematiskt eftersom definitionen av trait alldeles uppenbarligen är 

osann. Vi är inte alls så stabila till vår karaktär som Gordon Allport (1937) ursprungligen 

trodde och som psykometrisk forskning och arbets- och organisationspsykologisk praxis 
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fortsätter att hävda. Epigenetisk forskning har visat att våra gener inte alls passiviseras i och 

med att vi föds, som man först trodde. Tvärtom, somliga gener förblir i högsta grad aktiva 

under hela vårt livslopp. De slås av och på beroende på olika faktorer i vår omgivning för att 

vi bättre ska kunna anpassa oss till omständigheterna (se t ex Kegel, 2015; och se Persson, 

2017b; för en litteraturöversikt relevant för HR-personal).  

Att i ljuset av detta göra personlighetsattribut till kriterier för urval även om det sker 

med effektiv hjälp av ett AI-baserat system för people analytics kommer att skapa fler 

problem än vad tillämparna tror att det löser. Personerna blir naturligtvis sorterade, 

kategoriserade och i slutändan blir någon eller några utvalda enligt givna (subjektivt valda) 

kriterier, men hur sannolikt är det att man får en person med just den personlighet som man 

menar att man behöver i företaget och som kommer att förbli sådan under en längre tid? 

Även om personen i fråga till en början förefaller vara som man önskade, så är han eller hon, 

liksom alla andra, adaptiv. Förändras miljön förändras personen i fråga. En sådan förändring 

blir särskilt tydlig i positioner som innebär ledarskap. Ju högre status och ju större 

sammanhang desto tydligare blir också ökande sociopatiska och narcissistiska tendenser hos 

personen som går mot maktens och inflytandets höjder. Och alltid utan att han eller hon alls 

är medveten om den karaktärsomdaning som sker. Andra medarbetare däremot lär bli väl 

medvetna om detta vad tiden lider (Persson, 2019b). 
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Epilog 

Den pågående utvecklingen och dess möjliga teknologiska tillämpningar är i det närmaste 

spektakulära. Men dessvärre bygger denna utveckling ibland på antaganden som är antingen 

helt felaktiga eller i bästa fall dåligt underbyggda. Den tekniska utvecklingen och dess gyllene 

framtid har målats upp av hyllade visionärer, men ofta utan att dessa eller deras beundrare 

först har tänkt igenom vad slutresultatet möjligen skulle kunna bli för alla involverade. 

Lockelsen att se vad som över huvud taget är möjligt att åstadkomma går före sunt förnuft 

och allmän hänsyn. En viktig aspekt av detta är att visionerna om framtiden inte sällan 

åsidosätter det som vi redan säkert vet sedan årtionden tillbaka om hur människor fungerar 

individuellt, i grupp och i en organisation. Engelska statens anammande av New Public 

Management till exempel har pågått i årtionden för att systemet antogs göra staten effektiv 

och spara pengar. Den omfattande utredning som sedan gjordes av forskare från Oxford-

universitet visade att ingenting hade vunnits ekonomiskt (Hood & Dixon, 2015), som måtte 

ha varit en aning pinsamt för den engelska staten. En sådan stor satsning och ingenting 

egentligen vunnet. Man kan däremot ana att detta nollsummespel nog har kostat en hel del 

vad gäller de anställdas hälsa och trivsel. Detta har varit problemet i svensk sjukvård som 

numera lyder under samma system. Budgetarna kontrolleras mycket hårt men tycks aldrig 

räcka till ändå. Problemen blir fler och fler. Personalen flyr systemet och söker sig 

annorstädes. Oavsett hur kompetenta kan de är kan ingen göra det omöjliga (se Zaremba, 

2013). Samma öde har också drabbat inte bara Sveriges högre utbildning och forskning utan 

alla länders universitet och forskningsverksamhet drivna därtill av den globala 

kunskapsekonomin (Nocella, Best & McLaren2010; Nussbaum, 2010; Persson, 2017; Rider, 

Hasselberg & Waluszewski, 2013). Institutionaliserad hets och tävlingsmentalitet är båda 

orosmoln på potentialernas annars ganska blåa himmel (Bostrom, 2014; Persson & 
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Savulescu, 2012), och båda är mer eller mindre också en del av New Public Management. 

Mesta möjliga effekt för minsta möjliga kostnad genom ansvar och kontroll—ett populärt 

mantra som går hem hos alla som inte förstår hur individer faktiskt fungerar. Det är 

emellertid en ekvation som aldrig går ihop. 

I visionernas kölvatten kan ett prekärt problem för företagens HR-avdelningar 

uppstå, nämligen en krock mellan ledning och HR-avdelning och olika ideal om vad HR är och 

hur en HR-funktion bör fungera. Den ena representerar en mer antropocentrisk 

utgångspunkt där den anställde, dennes individualitet, vilja och egna behov väger tungt. Ett 

exempel på ett stort internationellt företag som tycks ha lyckats med denna typ av 

organisationskultur är tyska Daimler AG. Den andra utgångspunkten är i stort sett 

ekonocentrisk. Förtjänst och effektivitet är alltings mål och mening. De anställda ses mer 

eller mindre som investeringsbart, kontrollerbart och förutsägbart humankapital utan 

egentliga behov, vilja och individualitet—paradoxalt nog utom när det gäller höga 

chefspositioner (se Persson, 2014). Ett exempel på denna mycket pragmatiska 

organisationskultur är amerikanska Merck & Company som har som uttryckligt mål att 

ersätta HR-avdelningen med artificiell intelligens och istället göra HR-personal en till 

systemtekniker snarare än personalvetare (Cutmore & Niggemann, 2018).  

Båda kulturerna i en vinstsökande organisation har affärsmål som fokus, men de har 

mycket olika sätt att förstå sin verksamhet på och hur man bäst når uppsatta mål. En viktig 

aspekt är såldes hur man sätter företagets eller organisationens mål. Av tradition och 

påstådd nödvändighet sätts mål med marknaden och samhällets behov som utgångspunkt. 

HR-avdelningen och de anställda förutsätts sedan arbeta mot dessa mål. En god tanke 

förvisso men målbilden blir ett problem om den inte också står i samklang med vad som 

faktiskt är möjligt att utföra. Det amerikanska mantrat att ”ingenting är omöjligt” är som en 
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illusion om man också har för avsikt att ta hänsyn till de anställdas arbetstrivsel, välmående 

och hälsa. Richard S Lazarus och Susan Folkmans (1984) klassiska stressdefinition är väl värd 

att lägga på minnet: 

Psykologisk stress är förhållandet mellan individen och den omgivande miljön när 
denna uppfattas som för påfrestande och övergår den egna förmåga att hantera 
stressen vilket äventyrar hans eller hennes hälsa (s. 21). 

 

Det måste vara HR-avdelningens uppgift att inte bara verkställa givna affärsmål utan också 

att ge företagsledningen insiktsfulla råd om vad som kan åstadkommas med befintlig 

personalstyrka, individernas styrkor och svagheter, aktuella AI-system och hur tillgången till 

arbetskraft ser ut om fler skulle behöva anställas. Detta förefaller mig också vara en del av 

tanken i en agil organisationskultur, som nu är det trendigaste på marknaden sedan etiska 

och transformativa ledarskap var på allas läppar. Min observation är att den ekonocentriska 

företagskulturen ofta har svårt att acceptera ett sådant inflytande. Marknadspragmatiska 

företag förefaller ha en absolut tilltro till att mål och verksamhet alltid går att förena med 

hur individer fungerar. Just därför ” … måste organisationer kunna försäkra sig om att man 

har rätt personer på rätt plats vid rätt tidpunkt”, som ett team indiska forskare hävdar 

(Mishra, Raghvendra-Lama & Pal, 2016). För detta ändamål måste man implementera 

prediktiva AI-system. De kan allt och löser alla problem. Så förefaller de entusiastiska indiska 

forskarna resonera (och även andra med dem). 

Homo Sapiens är dock en varelse som är föränderlig och beter sig dessutom delvis 

både slumpmässigt och oförutsägbart. Ett AI-system på grundval av Big Data kan predicera 

beteendemönster i en mycket stor population. Denna tillämpning används redan i 

stadsplanering av stora städer och i många andra sammanhang där man har ett behov av att 

upptäcka och förstå makroperspektiv och sedan planera därefter (Batty, 2013; West, 2017). 
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Att förutsäga vilka som är talangfulla och för organisationen passande individer är inte 

avsikten med dessa system. De indiska forskarna är därför ute på ganska hal is; förmodligen 

utan att de själva inser det. Det låter betryggande att ha ett system som kan ge en försäkran 

om ett önskat utfall, men faktum är att en säker utgång inte alls kan garanteras; inte ens av 

det mest avancerade AI-system. Om prediktionsalgoritmerna dessutom bygger på 

personlighetsvariabler blir osäkerheten än större med tanke på att människan är 

kontinuerligt och omedvetet adaptiv. Det ger ett nyktert perspektiv på vad som är möjligt 

och omöjligt om man känner till hur genetiska forskare förstår begreppet ärftlighet 

(heritabilitet) och därmed individen i förhållande till populationen. Så här beskriver Robert 

Plomin, en välkänd beteendegenetiker vid London Institute of Psychiatry (1994, något 

parafraserad för bättre allmän förståelse) begreppet: 

… heritabilitet är en ungefärlig beräkning av genetisk effekt … vilken enbart beskriver 
proportioner som t ex individuella skillnader i en hel population men inte en enskild 
persons beteende. Begreppet beskriver aldrig något förutbestämt och absolut, 
endast vad som är sannolikt i en stor population (s. 43-44).  

 
 

Kanske har problemen med personlighetsurval baserade på individuella skillnader i 

någon mån nått även industrins generaler. Diane Gherson, en av HR-cheferna på IBM, har 

påpekat, att ”man numera knappast kan anställa någon därför att de har vissa förmågor. 

Man måste snarare anställa dem som har förmågan att kontinuerligt lära” (citerat i Schrage 

et al., 2019). Detta påpekande är emellertid att betrakta som ”ur askan och i elden”. Hon 

byter bara ut en omöjlighet mot en annan. Det livslånga lärandet är ytterligare ett modernt 

mantra i den globala kunskapsekonomin. Därför att teknologin och de därav beroende 

marknaderna förändras så snabbt måste också de anställda hela tiden vara redo att lära nytt 

och förändra sig för att kunna utföra nya uppgifter. Att lära är en livsnödvändighet och är en 
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del av människans förmåga till adaption. Men om lärande tvingas på någon och förändring 

sker för snabbt, då får de anställda problem. Lärande måste alltid ske på de anställdas 

villkor. Även detta får rimligen ses som en del av den agila organisationskulturen (Sharpe, 

Beetham & de Freitas, 2010). Den belgiska psykiatern Paul Verhaeghe (2014) påpekt att 

samhället under IT-revolutionens inflytande har förändrats så snabbt att enskilda individer i 

samhället inte alltid hinner med psykologiskt. Deras identitet hotas. Man bygger som bekant 

en identitet på erfarenheter och intryck i ett socialt sammanhang för att sedan kunna leva 

ett stabilt liv i ett sammanhang med vilket vi kan identifiera oss (se Leary & Price-Tangney, 

2003). Men med den hastighet som samhället utvecklas under 21 århundradet hinner vi inte 

längre med. Så snart vi har ”funnit vår plats” förändras denna och vi får börja om från början 

igen, göra nya erfarenheter och delvis kanske byta social kontext. Vi måste definitivt 

förändra vår yrkesidentitet allt oftare i den globala kunskapsekonomins tidevarv. Vissa 

tycker om förändring mer än andra och somliga har liten tolerans för förändring över huvud 

taget. I stort är det svårt för de flesta att oupphörligen förändras, särskilt om detta är ett 

krav. Förändring är enklare för den yngre generationen än den äldre, men ändå ställs 

numera kravet av det moderna samhället att alla medborgare alltid måste vara beredda på 

konstant förändring för att, som det ofta heter, kunna stå till marknadens förfogande.  

Arbetskraften skulle definitivt bli mer produktiv om utvecklingen alltid skedde på 

deras villkor snarare än tvärtom. Att få det så är måhända en utopi som inte helt går att 

förverkliga, men om HR skall kunna hantera de anställda och göra det bästa av sin uppgift 

måste man kunna hitta kompromisser som gör en för situationen optimal lösning möjlig i de 

paradoxala situationer som uppkommer när krav och kontroll går stick i stäv med individens 

behov och vilja. Att vara realist på faktamässiga grunder är definitivt bättre än att vara en 

sjövild visionär utan förankring i verkligheten. Vi behöver alla sunt förnuft men frågan är om 
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inte HR-personal behöver detta mer än de flesta andra för att kunna navigera mellan bevisad 

kunskap, imponerande visioner och mål, budgeterad verklighet och anställdas individuella 

välbefinnande och trivsel för bästa arbetsinsats. Digital HR, AI och Big Data kan erbjuda 

assistans, förenkling och ofta effektivitet men den kan aldrig ersätta mellanmänskliga 

kontakter och relationer. 
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