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Abstrakt 
Denna studie var av explorativ karaktär. Syftet var att undersöka digitaliseringens effekter på 
det psykologiska kontraktet; ett forskningsfokus som tidigare inte har uppmärksammats i 
litteraturen. En kvalitativ design med utgångspunkt från teorin om sociala representationer 
valdes (Moscovici, 2000). Femton anställda (11 kvinnliga och fyra manliga) med varierande 
yrken i olika typer av organisationer deltog. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer 
och analyserades därefter med tematisk analys. Resultaten visade i korthet att digitaliseringen 
är representerat i det kollektiva medvetandet som positiv förväntan, social distansering, 
digitalisering som en förmedlande part i det psykologiska kontraktet och dess konsekvenser för 
ett socialt kontrakt. Dessa förståelser av den pågående digitaliseringsprocessen diskuteras 
avslutningsvis i rapporten. De har potentiell betydelse för hur olika organisationer och företag 
implementerar digital teknik.  

Nyckelord: Psykologi, Arbets- och organisationspsykologi, Det psykologiska kontraktet, 
Digitalisering, Sociala representationer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Introduktion 

I takt med samhällets utveckling är digitaliseringens framfart oundviklig och i mitten 

av denna framåtskridande (re)evolution står individen. Digitaliseringen transformerar 

traditionella arbetsmetoder, ersätter mänsklig arbetskraft och tvingar homo sapiens till 

förändring. Detta innebär en förvandling av samhället, hur människan arbetar, samt 

förhållandet i relationen mellan anställd och arbetsgivare (Digitaliseringskommissionen, 

2016). En sådan relation bygger på det psykologiska kontraktet som besår av outtalade 

normer, övertygelser, förväntningar och informella skyldigheter parterna emellan (Argyris, 

1960; Kraak, Russo & Jiménez, 2018; Rousseau, 1989).   

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det av vikt att organisationer tillvaratar 

digitaliseringens möjligheter (Brynjolfsson & McAfee, 2011), vilket ofta sker genom stora 

omställningar i verksamheten. Vid sådana omfattande organisationsförändringar negligeras 

ofta implicita förväntningar och överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda (van 

den Heuvel & Schalk, 2009). Därför är det av betydelse att förstå̊ förhållandet mellan individ 

och organisation, samt dess effekt på organisatoriskt beteende (Alcover, Rico, Turnley & 

Bolino, 2017), vilket indirekt kan påverka nyttorealiseringen av digitaliseringen. 

Omställningar inom organisationer sker allt mer forcerat i strävan efter att nå ökad 

effektivitet och produktivitet. Därmed är forskning gällande digitaliseringens inverkan på det 

psykologiska kontraktet synnerligen angeläget. Tidigare forskning har studerat relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare samt effekten av psykologiska kontraktsbrott. Dock 

saknas studier som fokuserar på relationen mellan digitalisering och det psykologiska 

kontraktet. Således avser denna studie att identifiera förväntningar på digitaliseringen genom 

relevanta sociala representationer och utreda dess eventuella effekter på känslor och attityder 

som relaterar till det psykologiska kontraktet.  
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Bakgrund 

Avsnittet innefattar en beskrivning av digitalisering, det psykologiska kontraktet, 

psykologiskt kontraktsbrott, samt social representationsteori som teoretiskt ramverk baserat 

på tidigare forskning.  

Digitalisering och effekter av digitalisering  

Forskningen är ense om att digitaliseringen är nutidens nya industriella revolution 

som har blivit möjlig genom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Likt tidigare 

disruptiva förändringar inom industrin har digitaliseringen påverkat samhället, hur vi lever, 

hur vi arbetar och hur vi kommunicerar genom implementering av flera olika teknologier i 

vardagslivet (Brynjolfsson & McAfee, 2011; Frey & Osborne, 2017; Pfaffinger, Reif, Spies 

& Berger, 2020). Förändringen till ett digitaliserat samhälle började i samband med 

persondatorernas etablering och rekonstruering av analog information till digital. 

Digitalisering handlar om förändringar i processer, organisationer och system, genom att 

implementera och använda digital teknik för att underlätta och främja ökad tillgänglighet 

(Digitaliseringskommissionen, 2016). Följaktligen har digitaliseringen skapat sitt eget 

ekosystem med outnyttjad potential till affärsmöjligheter (Brynjolfsson & Saunders, 2010; 

Jacobides, Cennanamo & Gawer, 2018; Kuusisto, 2017).  

Genom ökad användning av digitala verktyg såsom; mobila transaktioner, social-

media plattformar, internetklicks, avsiktlig och användar-genererat innehåll har ”Big Data” 

blivit en verklighet (George, Haas & Pentland, 2014). Big Data består av digital information 

och till skillnad från tidigare insamlad information kännetecknas Big Data av ”n=all”. 

Resultatet har blivit nya lärdomar som tidigare var begränsade till följd av mindre tillgänglig 

information (Cukier & Mayer-Schoenberger, 2013). Denna nya värdefulla resurs skapades 

främst via internet och är både drivande samt applicerbar på en mängd olika områden. 
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Algoritmiska tillämpningar på Big Data har redan resulterat i utveckling av artificiell 

intelligens (AI) (Brynjolfsson & McAfee, 2014; George et al., 2014).  

Förutsättningar för ekonomin och samhället har förändrats där även innovationens 

natur anses ha genomgått en digital transformation (Brynjolfsson & Saunders, 2010; Ciriello, 

Richter & Schwabe, 2018; Nambisan, Lyytinen, Majcherzak & Song, 2017). Digital 

transformation kan definieras som en ny produkt, process eller affärsmodell och kräver 

betydande omställningar i verksamheter (Ciriello et al., 2018; Kuusisto, 2017). Dessa 

omställningar berör nuvarande organisatoriska processer och anses avgörande för digital 

transformation. Verksamhetsomvandlingens syfte är och har varit att skapa 

konkurrensfördelar genom nya produkter eller affärsmodeller genom att sammanföra 

informationen via diverse digitala kanaler mellan anställda och organisationens kunder 

(Crittenden, Crittenden & Crittenden, 2019). Digitaliseringens uppskalningskostnad har varit 

låg till skillnad från de tidigare industriella revolutionerna, vilket har skapat omfattande 

ekonomiska förutsättningar. Av den anledningen har organisationer, regeringar och 

världsekonomin stora förväntningar på att digitalisering ska leda till en transformation. 

Slutgiltiga syftet med digital transformation är att generera nya produktiva och effektiva 

processer som är ekonomiskt värdeskapande (Brynjolfsson & McAfee, 2011; Brynjolfsson & 

Saunders, 2010).   

Digitaliseringens effekter kan observeras på tre olika nivåer: arbete, samhälle och 

individ. Den pågående digitaliseringen av ekonomin påverkar flera ekonomiska parametrar, 

främst antalet arbeten och kompetenser (Balsmeier & Woerter, 2019; Brynjolfsson & 

McAfee, 2011). Digitaliseringen har således påverkat nya sysselsättningar och vilka arbeten 

som kommer att försvinna, med både vinnare och förlorare i en mer datoriserad och 

automatiserad värld. Enligt Frey och Osborne (2017) uppskattas 47% av USA:s yrken vara i 

hög risk att försvinna de närmsta åren. Inom Europeiska Unionen (EU) har Goos, Manning 
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och Salomons (2009) funnit en ökad arbetspolarisation i 15 av 16 länder med en 

oproportionerlig skillnad av högavlönad- och lågavlönad anställning. Dessutom att den 

digitala tekniken i större utsträckning används i icke rutinbaserade arbeten på bekostnad av 

medelinkomsttagare. En del arbetstillfällen har redan blivit ersatta av teknologin, exempelvis 

banktjänstemän genom Bank-ID. Anledningen anses vara att kompetenser och institutioner 

inte hängt med i den snabba teknologiska utvecklingen, vilket även har resulterat i en 

stagnation av medianinkomsten (Brynjolfsson & McAfee, 2011). Däremot står mänskligheten 

inte inför en massarbetslöshet enlig Balsmeier och Woerter (2019). Istället har tekniken 

bidragit till ökade arbetstillfällen och nya yrken såsom programmering och dataanalys. 

Teknologiska framsteg har således bidragit till att världsekonomin vuxit men tillväxten har 

inte tillfallit alla. Enligt Brynjolfsson och McAfee (2011) kommer vinnarna att vara högt 

kompetenta individer, ”superstars” till skillnad från låg kompetenta och ”alla andra”. 

Dessutom att kapitalet har fått större andel av BNP i förhållande till arbetskraften under 

digitaliseringens era. Sammantaget har digitaliseringen även påverkat förutsättningar för det 

sociala kontraktet, vilket kan ses som ett samhällskontrakt mellan medborgare och staten som 

utvecklats över tid. Det sociala kontraktet har ingen vedertagen definition men avser 

relationen mellan individ och samhälle gällande rättigheter, skyldigheter samt åtagande för 

att tillvarata ömsesidiga värden och intressen parterna emellan (Digitaliseringskommissionen, 

2016).  

Digitaliseringen har också en kraftig inverkan på individen, både i arbetet som privat.  

Anledningen kan anses vara att tillvaron har blivit mer tillgänglig och förenklad, samtidigt 

har tekniken skapat nya utmaningar som organisationer och individen oförberett behöver 

hantera. Den digitala utvecklingen har förändrat och förbättrat arbetsmiljön för många 

anställda, men även skapat nya risker såsom kognitiv överbelastning, stress och andra 

psykologiska symtom (Stich, Tarafdar, Copper & Stacey, 2017). Dessutom har teknikens 
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intrång i individens vardag bidragit till stress, utmattning och otydliga roller på arbetsplatsen, 

som benämnts ”technostress” (Ayyagari, Grover, & Purvis, 2011). Individen upplever 

digitaliseringsångest när han eller hon reflekterar över digitaliserings konsekvenser på 

arbetsmarknaden och samhället i stort (Pfaffinger et al., 2020). Ångesten hos medarbetaren 

tycks komma i samband med att organisationer saknar infrastruktur och användarvänliga 

system (Constantinides, Henfridsson & Parker, 2018), samt genom att digitaliseringsoerfarna 

personer innehar viktiga beslutsfattande positioner (Pfaffinger et al., 2020). Dessutom har låg 

digital kompetens bland ledare en negativ effekt på deras mentala hälsa (Zeike, Bradbury, 

Lindert & Pfaff, 2019). Digitaliseringsångest uppstår även till följd av att individen upplever 

en förväntan från organisationen på att konstant vara tillgänglig i sitt arbete samt att snabbt 

förstå nya processer och ny teknologi (Pfaffinger et al., 2020). 

Anställningsrelationens psykologiska innebörd som benämns, det psykologiska 

kontraktet (Rousseau 1998), både påverkar och påverkas av digitaliseringen som en 

organisatorisk förändring. Relationen kan utgöra en affektiv reaktion beroende på om 

anställdas förväntningar införlivas eller inte (Conway & Briner, 2005; Liang, 2018; Morrison 

och Robinson 1997; Robinson, 1996), vilket kan leda till olika former av konsekvenser. Om 

en organisatorisk förändring som exempelvis digitalisering anses vara orättvis för 

medarbetaren tenderar effekten att bli kontraproduktivt beteende genom att bestraffa 

organisationen för felhandlandet (Skarlicki & Folger, 1997). Således har Salento (2016) 

föreslagit betydelsen av teknologiskt ackumulerad kapital och utvecklingen av anpassningar 

som är kompatibla med individens och samhällets behov. Därmed bör organisationer 

reflektera över om psykologiska kontraktsbrott bidragit till att endast 6% av implementerade 

digitala tekniker leder mot innovation (Digital Förvaltning Swedish Center for Digital 

Innovation, 2019).  
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Det psykologiska kontraktet  

Digitaliseringen har förändrat förutsättningar på ett flertal områden. Ett sådant 

område är den psykosociala arbetsmiljön där det psykologiska kontraktet är av betydelse. Det 

psykologiska kontraktet har beskrivits som ett inofficiellt band mellan anställd och 

arbetsgivare (Argyris, 1960), vilket grundas i social utbytesteori (Kraak et al., 2018). 

Relationen vilar på normen om ömsesidighet men också på individuella övertygelser rörande 

förväntningar och skyldigheter som finns mellan anställd och arbetsgivare, (Conway & 

Briner, 2005; Kraak et al., 2018; Rousseau, 1989; Rousseau, 1995). Kontraktet förbinds 

omedvetet av oskrivna regler och upprätthålls främst av hur väl arbetsgivaren uppfyller 

arbetstagarens outtalade förväntningar i form av skyldigheter (Conway & Briner, 2005; 

Robinson & Rousseau, 1994; Rousseau, 1995). Dessa normer och villkor är varken angivna 

eller förhandlade mellan parterna och kan vara svåra att förändra när det psykologiska 

kontraktet väl är satt (Rousseau, 1998; Rousseau, 2001). Den ömsesidiga relationen har 

därför en subjektiv och tvetydig natur (Robinson, 1996; Rousseau, 1989; Rousseau & 

Tijoriwala, 1998). Arbetstagarens förväntningar formas av organisationens skyldigheter 

såsom förmåner, utvecklingsmöjligheter och lön. I gengäld blir medarbetaren skyldig att vara 

plikttrogen, lojal och produktiv (Robinson & Rousseau, 1994; Rousseau, 1995; Rousseau, 

1989). Det psykologiska kontraktet fullbordas genom interaktiva förlopp som kännetecknas 

av sociala- och lärandeprocesser mellan arbetsgivare och anställd. Processerna innefattar 

samhälleliga övertygelser innefattande yrkesroll och subjektiva upplevelser om 

anställningsförhållandet (Dabos & Rousseau, 2004; De Vos, Buyens & Schalk, 2003; 

Rousseau, 2001; Thomas & Anderson, 1998).   

Ansvariga ur olika yrkeskategorier i den hierarkiska organisationsstrukturen står för 

både bildandet, fullbordandet och brottet i det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995, 

Rousseau, 1998; Rousseau & Greller, 1994). Av dessa anses medarbetarens närmsta chef 
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vara kontrakthavaren av det psykologiska kontraktet (Chen, Tsui, & Zhong, 2008; Coyle-

Shapiro & Shore, 2007; Dabos & Rousseau, 2004). Hur väl relationen hanteras genom 

interaktion mellan medarbetare och arbetsgivare, tenderar att påverka effekten av 

arbetstagarens arbetsprestation (Settoon, Bennett & Liden, 1996). Utbytesrelationen är 

framförallt beroende av hur väl arbetsgivaren uppfyller eller bryter kontraktets villkor 

(Payne, Culbertson, Lopez, Boswell & Barger 2015). Effekten kan påverka medarbetarens 

attityder, framtida förpliktelser, arbetsprestation, resultat och bibehållandet av personal (Bal, 

De Lange, Jansen, & Van Der Velde, 2008; De Cuyper, Rigotti, De Witte & Mohr, 2008; 

Payne et al., 2015; Zhao, Wayne, Glibkowski & Bravo 2007). 

Psykologiska kontraktsbrott  

Tidigare forskning har påvisat att om någon av parterna i relationen inte har uppfyllt 

sina skyldigheter, upplevs detta som ett psykologiskt kontraktsbrott (Liang, 2015; Morrison 

& Robinson 1997; Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994; Robinson & Rousseau, 1994; 

Rousseau, 1989; Rousseau, 1995; Zhao et al., 2007. Psykologiska kontraktsbrott har 

identifierats som en ogynnsam och destruktiv omständighet på arbetsplatsen (Zhao et al., 

2007). Dessa negativa känslor, attityder och beteenden uppkommer hos anställda när 

kontraktets villkor anses vara ouppfyllda (Conway & Briner, 2005; Morrison & Robinson, 

1997; Robinson, 1996). Känslor förknippade med psykologiska kontraktsbrott är oftast 

besvikelse och ilska (Morrison & Robinson, 1997). Psykologiska kontraktsbrott kan också 

leda till frustration, vilket i sin tur kan leda till uppkomsten av skadliga beteenden i arbetet 

och i synnerhet dysfunktionella beteendemönster (Liang, 2018). Dessa negativa känslor bidra 

till misstro och missnöje som sedermera kan påverka att anställningsförhållandet försvagas 

eller avslutas (Robinson, 1996). Negativa känslor som en följd av ett psykologiskt 

kontraktsbrott kan även leda till kontraproduktivt beteende (Bordia, Restubog, Bordia, & 

Tang, 2010; Ning & Zhaoyi, 2017; Turnley, Bolino, Lester & Bloodgood, 2003), samt 
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oetiska förfaranden likt olämpliga, omoraliska och olagliga handlingar (Hill et al., 2009; 

Nafei, 2015; Restubog et al., 2015). Psykologiska kontraktsbrott fungerar även som stressorer 

och inverkar på den psykosociala arbetsmiljön genom dess negativa effekter på anställdas 

välmående och mentala hälsa (Cantisano, Domínguez & García, 2007; Chambel & Oliveira-

Cruz, 2010; Reimann, 2016; Robbins, Ford & Tetrick, 2012). Förfarandet bidrar även till 

känslor av oro, ångest och stress (Turnley & Feldman, 1999). Av dessa anledningar äventyras 

utbytesrelationen i sin helhet, som både är navigerande för anställdas välbefinnande på 

arbetsplatsen som för arbetsrelationen till organisationen (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001). Därför kan förståelsen för psykologiska kontraktsbrott vara av betydelse i samband 

med digitaliseringens eftertraktade digitala transformation. 

Märkligt nog har psykologiska kontraktsbrott blivit mer kända som en norm, snarare 

än ovanliga företeelser (Robinson & Rousseau, 1994). Anledningen kan vara att omvälvande 

organisationsförändringar har blivit allt vanligare och medfört att anställda oftare upplever att 

förväntningar samt skyldigheter i samband med dessa processer inte blivit uppfyllda 

(Morrison & Robinson, 1997; Turnley & Feldman, 1998). Det psykologiska kontraktet 

präglar anställningsförhållandet mellan medarbetare och organisation, speciellt under 

forcerade och omvälvande förändringar, vilket påverkar den strategiska rollen för ”Human 

Resources” (HR) och personalhanteringsprocesserna (Sparrow & Cooper, 2003). Motstånd är 

vanligt förekommande i samband med organisationsförändringar såsom vid digitalisering. Av 

den anledningen är förståelse för det psykologiska kontraktets och dess effekter av betydelse 

(Rousseau 1998). Dock har tidigare forskning även påvisat att uppfyllandet av skyldigheter 

inom kontraktets ramar såväl kan öka medarbetarnas arbetsprestation som organisatoriskt 

medborgarskap, både kollegialt som mot arbetsgivaren (Turnley et al., 2003). Således blir 

arbetstagarna mer nöjda om organisationen lever upp till deras förväntningar, vilket kan leda 

till mer dedikerad personal (Restubog, Bordia, & Tang, 2006; Robinson & Rousseau, 1994).  
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Teoretiskt ramverk 

Social representationsteori är ett flexibelt konceptuellt ramverk som kan användas i 

olika kontexter för lättare förståelse av nya fenomen (Moscovici, 2000; Wagner et al., 1999). 

Teorin föreslår att när gruppmedlemmar möter nya fenomen producerar och delar de kunskap 

genom interaktion och kommunikation. Det är genom interaktion och kommunikation som 

meningsskapande kunskap om ett objekt utvecklas, exempelvis om digitalisering. Denna 

kunskap delas av ett kollektiv för organisering och orientering i den nya sociala kontexten. 

Sociala representationer förklaras som ett nätverk av tankar, föreställningar och koncept, 

vilka mer eller mindre sammanfogas och blir ett underlag för sunt förnuft (Moscovici, 2000; 

Wagner et al., 1999). Kollektivets kognitioner produceras och reproduceras av dess 

medlemmar samt konstituerar deras sociala verklighet. Dessutom stödjer sociala 

representationer institutionaliserade relationer och vidmakthåller den sociala ordningen 

(Moscovici, 2000; Wagner et al., 1999). Representationer kan också likställas med det 

antagandet som människor har om ett tema. Om digitaliseringen ses som ett tema blir temat 

en selektiv repetition av innehåll som har skapats av samhället och vidmakthålls också av 

samhället, vilket kan ses ur ett social konstruktionistiskt perspektiv (Braun & Clarke, 2006; 

Moscovici, 2000). Till exempel, om varje individ i en grupp ser digitaliseringen på sitt sätt 

kan detta betecknas som en illusion, men om gruppens individer delar samma tankar har 

kognitionerna med deras sociala verkligheten att göra. Resultatet blir en samlad kunskap som 

skapar sociala band mellan individer och följaktligen förenar samhälle, organisationer och 

grupper avseende deras gemensamma intressen (Höijer, 2011; Wagner et al., 1999). Dessa 

intressen kan exempelvis vara förväntningar i samband med digitalisering.  

Sociala representationer är alltid relaterade till sociala, kulturella eller symboliska 

objekt som representerar något (Höijer, 2011; Wagner et al., 1999). Processen kännetecknas 

av att ge definition till objekt, person eller händelser vars distinktion är delat i kollektivets 
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medvetande som följaktligen blir normativt (Moscovici, 2000). Därmed bidrar samtliga 

individer i samhället till en gemensam kunskap vilket överförs, utvecklas och sprids som 

representationer genom koder i socialt utbyte. Enligt Moscovici (2000) är sociala 

representationer utarbetade genom förankring och objektifiering men också som ett koncept 

för att förstå hur nya representationer skapas. Förankring är en process av klassificering vars 

syfte är att namnge och ge mening åt ett nytt fenomen genom individernas tidigare 

erfarenheter. Således kan detta innebära att exempelvis associera digitaliseringen till redan 

känt innehåll som leder till tolkningar och jämförelser med vad individen redan vet. Däremot 

förblir objekt som inte är klassificerade och namngivna okända. Följaktligen blir 

objektifieringen en process av redogörelsen om det okända så att det kan bli känt genom att 

transformera detta till något greppbart (Moscovici, 2000).  

Sociala representationer bör ses som ett specifikt sätt att förstå och kommunicera vad 

individer redan vet. Det är ett sätt att reproducera samhällets tankar, idéer och koncept för att 

presentera den sociala verkligheten (Moscovici, 2000). Med tanke på att digitaliseringen är 

en del av samhällets verklighet och att individer har förväntningar på dess innebörd, blir 

social representationsteori relevant som studiens teoretiska ramverk. Teorin kan användas för 

att förstå digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet samt dess 

meningsskapande för individens sociala verklighet.   

Studiens syfte 

Genomgången av litteraturen visade att digitaliseringens påverkan på det 

psykologiska kontraktet är ett område som enligt författarnas kännedom, inte har fått 

uppmärksamhet i tidigare forskning trots dess nutida relevans. Således var syftet med 

föreliggande studie att identifiera förväntningar på digitaliseringen genom relevanta sociala 

representationer och utreda dess eventuella effekter på känslor och attityder som relaterar till 

det psykologiska kontraktet. 
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Metod 

Metodval 

Studiens syfte gjorde att en kvalitativ ansats var mest lämplig till insamling av data 

genom semistrukturerade intervjuer. En sådan forskningsansats öppnade för dialog och 

följdfrågor samt innebar tillfälle för deltagarna att framföra sina åsikter (Lundh & Nilsson, 

2018; Smith, 2007). Till följd av att tidigare forskning saknades inom detta område, 

tillämpades ett explorativt angreppsätt (Stebbins, 2001). Även om dessa studier lätt utsätts för 

kritik gällande brister i urval, validitet och generaliserbarhet, förbiser många forskare att detta 

vanligtvis rättas till genom efterkommande forskning. 

Urval 

I studien användes ett snöbollsurval på grund av förändrade förutsättningar genom 

(Covid-19). Dessutom bidrog denna pandemi till att intervjuerna fick hållas digitalt. Således 

skapades en lista över tänkbara kandidater bland bekanta som använde digitala verktyg i 

arbetet och därför ansågs lämpliga för studien syfte. Första kontakten togs via mail, sms eller 

telefonsamtal vilket resulterade i N=15 deltagare. Under korrespondensen med deltagarna 

tillfrågades de även om kollegor som möjligen var intresserade av att delta i studien för att 

undvika urvalsbias (Bryman, 2018). En majoritet av deltagarna hade en tjänst inom offentlig 

sektor medan några deltagare var verksamma inom privat sektor. Fyra av deltagarna var män 

och 11 var kvinnor med ett åldersspann mellan 19–62 år (se Tabell 1). Deltagarnas 

tjänstgöringstid på nuvarande tjänst varierade mellan 5 månader till 12 år.  
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Tabell 1 

Deltagarlista  

Deltagare 

(N=15) 

Yrke Ålder Kön Organisation 

1 Föreståndare 49 Kvinna Kommun 

2 Verksamhetsutvecklare 51 Kvinna Myndighet 

3 Verksamhetsutvecklare 50 Man Myndighet 

4 Operativ inköpare 55 Kvinna Produktion 

5 Administratör    48 Kvinna Myndighet 

6 Administratör 36 Kvinna Myndighet 

7 Kommissarie 62 Man Myndighet 

8 Planeringssekreterare.  54 Kvinna Kommun 

9 Utesäljare.  33 Kvinna Produktion. 

10 Administratör/Rekryterare  49 Kvinna Myndighet 

11 Verksamhetsutvecklare  42 Man Myndighet 

12 Jurist  42 Kvinna Myndighet 

13 Supporttekniker 27 Kvinna Privat Sektor 

14 Elevassistent 19 Man Kommun 

15 Lärare Vuxenskola 28 Kvinna Kommun 

Konstruktion av intervjuinstrumentet  

Intervjufrågorna inspirerades av- och intervjustrukturen konstruerades med 

utgångspunkt från publicerad forskning om det psykologiska kontraktet och om 

digitaliseringen. För att undersöka sociala representationer om digitaliseringen utformades 

frågor som behandlade olika aspekter av digitalisering. Frågorna undersökte digitaliseringens 

betydelse och effekter, samt vad detta kan innebära för relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Frågor formulerades också för att undersöka individens känslor i samband med 

förväntningar på digitaliseringen. Initialt innehöll intervjumallen 36 frågor som testades 
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genom två pilotstudier. Pilotstudierna resulterade i revidering och exkludering av frågor som 

inte bidrog till ytterligare data för studiens syfte. Slutligen användes 27 frågor, exklusive 

följdfrågor (se Bilaga 1). Anledningen till uteslutning av frågor var till följd av att de gav 

likartade svar, att vissa frågor var slutna samt att några frågor var för otydliga. Tre frågor av 

27 var bakgrundsfrågor om ålder, tjänstgörningstitel och tjänstgöringstid i aktuell tjänst. 

Ordningsföljden på frågorna varierade beroende på respondentens svar som ibland innebar 

följdfrågor. Fler följdfrågor och ändringar antecknades av författarna för att eventuellt 

användas vid nästkommande intervjuer. Vid konstruktionen av frågorna tog författarna 

konsideration till den svenska kulturen som till stor del kännetecknas som feminin (Hofstede 

Insights, 2020). Ibland användes omvända frågor och en större mängds påföljdsfrågor med 

hänsynstagande till begreppet ”lagom”. Av den anledningen att svenskar tenderar att återge 

svar som inte är allt för uppmärksamhetsväckande.   

Administrering  

Respondenterna tillhandahölls inte med några frågor i förväg eftersom studien var 

avsedd att undersöka spontana och icke konstruerade svar (Persson, 2006). Under samtliga 

intervjuer deltog båda författare för att komplettera varandra och bidra med följdfrågor 

(Smith, 2007). Intervjumallen användes som vägledning och administrerades deltagarna 

Intervjuerna genomfördes via ”Microsoft Teams” eller via telefonsamtal och spelades in efter 

att respondenterna gett sitt medgivande. Enligt Bryman (2018) finns inte några större 

skillnader mellan att hålla intervjuer genom digitala kanaler gentemot fysiska intervjuer. 

Författarna valde att intervjua varandras bekanta för att minska partiskhet, till exempel som 

välvillighet. Dock förekom att bägge författare ställde eventuella följdfrågor samt antecknade 

noteringar under samtliga intervjuer. Intervjuerna varade mellan 26 minuter och 76 minuter. 

Genomsnittstiden för alla intervjuer var ca 40 minuter. Direkt efter intervjun transkriberades 

inspelat innehåll.  
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Forskningskvalitet 

För att nå god forskningskvalitet används begrepp som äkthet och tillförlitlighet 

(Bryman, 2018), tillika trovärdighet, reproduktivitet, passform, och kontextrealism (Persson, 

2006). I linje med att behålla äktheten i undersökningen (Bryman, 2018), har studien inte 

genererat några generella resultat. För att behålla en ontologisk autenticitet (Bryman, 2018) 

har författarna valt att endast hjälpa respondenterna med en förklaring till begreppet 

digitalisering (se Bilaga 1). Av den anledningen att begreppet kan upplevas som abstrakt och 

innebära olika subjektiva uppfattningar hos individer. Studien har i övrigt inte haft för avsikt 

att påverka den pedagogiska-, katalytiska- eller taktiska autenticiteten (Bryman 2018). I 

avseendet till subjektivit har författarna försökt vidmakthålla forskningsetik samt ansvar för 

tillförlitligheten och trovärdigheten i studien. I strävan efter att nå hög trovärdighet har varje 

respondent fått möjligheten att läsa igenom transkriptionen av sin intervju. Därmed har 

deltagarna erbjudits möjlighet att återkoppla eventuella missförstånd, tillägg, eller om något 

ur intervjusvaren skulle uteslutas. Sammanfattningsvis har tolkad data som beskrivits, försökt 

återskapa en trovärdig bild (Persson 2006). Studiens resultat har triangulerats med andra 

relevanta och tillgängliga forskningsresultat (Bryman, 2018; Persson 2006). Av den 

anledningen har studiens bakgrund en större mängd referenser. Tematisk analys användes för 

att analysera data samt för att underlätta reproduktivitetskriteriet (Braun & Clarke, 2006; 

Persson, 2006). Däremot har författarna avsett att understryka undantag av 

reproduktivitetskriteriet på grund av rådande pandemi (Persson, 2016).  

För att behålla kontextrealism (Persson, 2006), har författarna strävat efter att vara 

trogna bakgrundsinformationens subjektivitet under studien och valt att arbeta med 

subjektiviteten snarare än emot den. Dessutom har författarna tagit hänsyn till att fullständig 

objektivitet inte går att nå i samhälleliga studier gällande överförbarhet (Bryman, 2018). 

Följaktligen kan detta beskrivas som att ha ett neutralt förhållningssätt (Persson, 2006). 



 15 

Författarna har därmed handlat i god tro och inte genom medvetenhet tillåtit teoretisk 

inriktning att inverka på varken utförande eller resultat i studien. Ett sätt att hantera 

forskarens dogmatism är att vara medveten om den (Persson, 2018). 

Etiska hänsynstaganden 

Studien har genomförts i enlighet med forskningsetiska principer vilka innefattar 

frivillighet, konfidentialitet, integritet och anonymitet (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 

2018). Intervjudeltagarna har försetts med grundläggande information om studiens syfte inför 

intervjuerna (se Bilaga 2). Deltagarna informerades om att insamlat datamaterialet kan 

användas både i studien som framtida forskning och vetenskaplig artikel. Samtliga 

respondenter ombads att läsa igenom ett samtyckesformulär samt sekretessavtal för att under 

intervjun spela in deras medgivande (se Bilaga 3 och 4). Anledningen till detta var 

problematiken att få en fysisk underskrift av samtliga deltagare. Därmed fick deltagarna 

information gällande deras frivillighet, möjligheten till att avbryta sitt deltagande samt att all 

insamlat data hanteras med konfidentialitet och att deras medverkan förblir anonym. Samtliga 

transkriptioner var kodade och ingen förutom författarna själva hade tillgång till inspelat 

datamaterial. Därtill att varje respondents data inte gick att härledas till via namn eller annan 

personlig information på grund av kodningen. 

Analys 

För studiens syfte användes tematisk analys tillsammans med social 

representationsteori för att identifiera, analysera och rapportera återkommande teman i form 

av representationer. Enligt Braun och Clarke (2006) tillhandahåller tematiskt analys en 

teoretisk frihet, flexibelt samt ett användbart verktyg med potential att ge rik och detaljerat 

men samtidigt komplext data på individ och gruppnivå. För att få förståelse om människors 

erfarenheter i olika sammanhang behöver de berätta dessa antingen muntligt eller skriftligt 

(Lundh & Nilsson, 2018). Av den anledningen användes tematisk analys som metod både för 
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att avspegla individens verklighet som att urskilja ytan av den verkligheten när datamaterialet 

består av text som representationer (Braun & Clarke, 2006; Lundh & Nilsson, 2018; 

Moscovici, 2000). Sociala representationer och tematisk analys har en stark social 

konstruktionistisk koppling. Det konstruktionistiska perspektivet innebär att individens 

meningsskapande och erfarenheter är socialt producerade och fortsätter att reproduceras i 

sociokulturella sammanhang, samt i strukturella förhållanden. Således blir social 

representationsteori ett passande teoretiskt ramverk att utgå från, för att förstå värderingar, 

tankar och handlingar hos respondenten. Av den anledning att sociala representationer anses 

vara orienteringspunkter som delas av en grupp individer samt kan användas för att 

kommunicera och klassificera förståelsen av deras verklighet (Moscoivici, 2000). Enligt 

Braun och Clarke (2006) följer den tematiska analysprocessen i sex steg och har tillämpats i 

studien, vilket beskrivs nedan i respektive faser. 

Första fasen bestod av att lära känna datamaterialet genom att författarna aktivt läste 

transkriptionerna upprepade gånger för att finna innebörder och mönster inom sociala 

representationer. Fokus låg på att bli bekant med datamaterialet och skapa förståelse för de 

upplevelser som framkom genom intervjuerna. I denna fas diskuterade författarna 

datamaterialet för att placera detta i ett större sammanhang. Samtidigt fördes spontana 

anteckningar vid sidan om den transkriberade texten.  

Fas två innebar att transkriptionerna lästes ytterligare en gång av respektive författare, 

för att utforska och anteckna viktiga nyckelord ur materialet. Dessa utgjorde koder som sedan 

beskrevs och diskuterades närmare. Nyckelorden delades in i grupper beroende på om de 

tillhörde ämnet digitaliseringen eller det psykologiska kontraktet samt andra social 

representationer av relevans. Synonymer uteslöts efter närmare diskussion för att bilda en 

enhetlighet. Koder fastställdes efter ytterligare diskussion om nyckelordens betydelse som 

var baserade på frekvensen och dess relevans.  
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Under tredje fasen identifierades huvudteman, likaså underteman genom att 

sammanställa koderna i en ”mind-map”. Tillvägagångsättet innebar att diskutera relationerna 

mellan dessa koder som i sin tur blev kategoriserade i grupper. Vid samma tillfälle 

diskuterades även relationerna mellan huvudteman och underteman.   

Fjärde fasen innebar att granska identifierade teman som framkommit, vilket 

utgjordes som sociala representationer. Dessutom behövde författarna återgå till fas tre för att 

besluta om innehållet i datamaterialet var representativt för studiens syfte. Två kriterier som 

uppmärksammades var intern homogenitet och extern heterogenitet, för att utreda om data 

hängde samman på ett meningsfullt sätt eller om teman skiljdes åt från varandra (Braun & 

Clarkes, 2006). 

 Under femte fasen undersöktes varje tema ytterligare angående vilka uttalande ur 

datamaterialet som skulle användas. Några benämningar av teman fick ändras för att 

återspegla materialets innehåll och de mönster som hade identifierats, (se Tabell 2).  

Slutligen innebar den sjätte fasen att producera rapporten. Varje tema utgjordes av 

sociala representationer vilket stöttades av illustrativa textutdrag för att bidra till studiens 

syfte (Braun & Clarke, 2006; Lundh & Nilsson, 2018; Moscovici, 2000).    
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Tabell 2  

Sociala representationer som huvudteman och underteman 

Huvudteman Underteman 

Tema 1: Positiva förväntningar a) Attityder om digitaliseringen 

b) Förhoppningar och risker med övertro 

Tema 2: Social distansering a) Flexibel kommunikation 

b) Misstolkningar och missuppfattningar 

c) Tillgänglighet och avståndstagande 

d) Vikten av fysisk kontakt 

Tema 3: Digitaliseringen och det 

psykologiska kontraktet  

a) Teknikens inverkan på känslor och stress  

b) Skyldigheter och hälsoeffekter 

c) Effekter av bristande stöd och lyhördhet 

d) Effekter av upplevt stöd och lyhördhet 

Tema 4: Det sociala kontraktet a) Arbetspolarisation 

b) Bortrationalisering och segregering  

c) Förväntan och generationsskillnader  

d) Ovisshet och vikten av tydlighet 

Resultat 

Resultatdelen har indelats i huvudteman och underteman för att enklare redogöra 

olika uppfattningar som framkommit av intervjudeltagarna. Under varje huvudtema redovisas 

respondenternas sociala representationer. Dessa har kompletterats med citat för att 

exemplifiera deltagarnas sociala verklighet genom förankring eller objektifiering, i 

underman. 

Tema 1: Positiva förväntningar  

Ett huvudtema som framkommit i dataanalysen handlade om deltagarnas positiva 

förväntningar. Under det övergripande temat har följande underteman identifierats: Attityder 
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om digitaliseringen samt Förhoppningar och risker med övertro. Huvudtemats sociala 

representation kretsar kring förankring i individens förhoppningar om digitaliseringens 

effektivisering. Förhoppningarna förankras i tidigare erfarenheter om digitaliseringens 

förbättringar. Således har digitaliseringen objektifierats som underlättande och förenklande i 

arbetet och denna åsikt delades av alla deltagare, men flera aspekter ansågs ännu okända. 

Anledningen kan vara den snabba utvecklingen som förändrar digitaliseringens egenskaper 

och därmed upplevdes svår att klassificera. 

Attityder om digitaliseringen. Attityden bland deltagare gentemot digitalisering 

kännetecknades mestadels av positivitet, vilket uttrycktes med förväntningar och 

förhoppningar på vad digitaliseringen kan komma att innebära. Dessa bestod av 

representationer rörande att digitaliseringen fortsatt skulle underlätta samt förenkla och ge en 

ökad tillgänglighet i såväl arbetet som i samhället för individen. Enbart två deltagare 

uttryckte en blandad attityd gentemot digitaliseringen, vilket exemplifierades av deltagare 1 

“… på många sätt gör det mitt jobb lättare, medan på många sätt känner jag att det är svårt 

med nya saker”. Dock var upplevelsen bland majoriteten av deltagarna (13 av 15) att 

digitaliseringen ansågs vara en förbättring eftersom tekniken och digitala medel ansågs vara 

ett komplement i arbetet. Deltagare 4 beskrev:  

Där ser jag det bara positivt på hur mer digitaliserat det blir. Jag har ju under mina år i 

tjänsten sett att det blir enklare och enklare. Att man inte längre sköter saker med 

papper och penna utan sköter det genom datorn istället. 

Således framhölls digitaliseringen som en viktig del i arbetet. Positiv förväntan utgjorde en 

representation för samtliga deltagares inställning, på grund av att datorn underlättar och utgör 

en mening i deras sociala verklighet. Deltagare 7 förtydligade:  

... digitaliseringen underlättar mitt arbete otroligt mycket. Jag behöver liksom 

använda den digitala världen för att nå ut till alla de kontakter som jag har. Både med 

förändringar, utveckling och information osv. För mig är det superviktigt …jag ser 

bara positivt på det. 
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Även om digitaliseringen ansågs ha förenklat och underlättat arbetet hittills, framfördes också 

fortsatt förväntan på utveckling inom området. Tre av deltagarna tillskrev AI som en 

representation för nästa steg i utvecklingen, vilket deltagare 3 uttryckte genom sina 

förväntningar:  

…jag hoppas att den ska bli väldigt mycket mer användarvänlig och då tänker jag att 

AI kanske kan komma att stötta människan i större utsträckning. Att AI hjälper oss att 

förstå vad vi vill åstadkomma, utan att vi själva liksom behöver trycka på rätt knappar 

hela vägen.  

Även om digitaliseringen och AI framhölls vara önskvärt, gav en deltagare perspektivet att 

detta kanske leder till ett arbete som blir mindre stimulerande. Deltagare 13 beskrev “… det 

är lite läskigt att AI nästan kan tänka åt en och att man snart inte ens själv behöver tänka. 

Digitala medel ibland känns som de ligger långt före en själv och att man i framtiden kanske 

blir ostimulerad”. Delar av digitaliseringen ansågs fortfarande vara främmande och abstrakt 

som påverkar objektifieringen av digitalisering.  

Förhoppningar och risker med övertro. Deltagarna delade samsyn om att 

digitaliseringen har förändrat hur individer arbetar och hur arbetsuppgifter utförs. 

Förhoppningar som framfördes av samtliga respondenter var att digitaliseringen borde kunna 

skapa ännu mer stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i framtiden. Deltagare 10 

utryckte “Förhoppningsvis kan jag få utvecklas mer mot andra och nya arbetsuppgifter”. 

Förhoppningar utgjorde en social representation och antydde att samtliga deltagare önskade 

att få en mer kapabel teknik i framtiden som bridrar till personlig kompetensutveckling. 

Dessutom att digitaliseringen ska bidra till att vända den negativa avbefolkningstrenden som 

skett på landsbygden till följd av nya flexibla arbetssätt. Deltagare 10 tillade:  

Förhoppningen är väl att digital utveckling kan innebära att man kan sköta mycket av 

arbetena, inte bara från storstäder, utan även på och från mindre orter i landet i 

framtiden. Det ser jag som en förhoppning, att platser och byar som avfolkas mer och 

mer inte behöver göra det av anledningen att man inte hittar nya jobb.  
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Förhoppningar om digitaliseringens progression utgjorde en objektifiering av 

digitaliseringens omvälvande kraft. Å andra sidan påtalades en för hög tilltro till tekniken och 

avsaknad av beredskapsplaner vid tekniska störningar. Deltagare 2 beskrev:   

Det är väl att det kan vara en sårbarhet. Man förlitar sig allt för mycket på 

digitalisering och teknik. Att man inte har ett ”omfallstänk” som vi brukar säga. Att 

man inte har beredskap för när det stannar upp och inte funkar… vad gör man då?  

För hög tilltro till den effekt man tror att man ska få ut… Man har för stor tilltro helt 

enkelt och man har inte tänkt genom digitaliseringen ordentligt, dvs att man inte har 

en ”back up” plan.  

För höga förväntningar på digitala verktyg och att istället fortsatt använda vissa traditionella 

arbetsformer underströks av deltagare 7: 

Det finns en övertro...digitaliseringen i sig är inte lösningen på alla frågor, alla 

problem eller alla utmaningar vi har. Jag kan tycka att arbetsgivaren kan ha för stora 

förväntningar på digitala verktyg och att detta tar bort arbetsformer som faktiskt 

måste finnas kvar, som fysiska möten t. ex. Att man övervärderar vissa delar, att det 

inte finns någon realism med dessa förväntningar, ibland.  

Oavsett om förväntningarna var realistiska eller inte återkom social representation som 

förhoppningar på att tekniken borde förändra och underlätta individers- samt organisationers 

arbete. Därmed kan representationen förstås som att deltagarna har önskemål om att tillskriva 

digitalisering nya egenskaper. 

Tema 2: Social distansering 

En annan övergripande representation var temat social distansering som handlar om 

sociala aspekter av digitalisering. Inom detta huvudtema har fyra underteman gått att urskilja 

som innefattar effekter av digitalisering, vilka benämns som: Flexibel kommunikation, 

Misstolkningar och missuppfattningar, Tillgänglighet och avståndstagande, samt Vikten av 

fysisk kontakt. Den sociala representationen baseras på deltagarnas tidigare erfarenheter om 

att arbetet är en social aktivitet där kollegor umgås fysiskt. Sammanfattningsvis har umgänge 
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på arbetsplatsen förändrats till följd av att digitaliseringen har givit en ny mening och 

funktion gällande arbetets egenskaper. Närmare bestämt att arbetet kan utföras utanför 

arbetsplatsen. Mobiliteten har skapat nya oväntade effekter för kommunikationen, relationer 

och tillgängligheten vilket objektifierades som avstånd bland deltagarna.  

Flexibel kommunikation. Respondenterna var överens om att digitaliseringen har 

skapat nya kommunikationsmöjligheter såväl privat som i arbetet. Användandet och 

tillgången till teknik, samt nyttjandet av dess funktioner har bidragit till att distansera 

anställda från varandra. Tekniken har medfört en flexibilitet som bedömdes inverka både på 

individers effektivitet samt vart arbetet utförs. Deltagare 3 beskrev detta som “… en möjlig 

förståelse för ökad flexibilitet t ex av att man inte alltid behöver mötas fysiskt utan använda 

såna här digitala mötesrum istället ”. Deltagare 6 tillade “Jag tror att det mer kommer bli att 

man arbetar hemifrån…”. Medarbetarens val avseende distansarbete ansågs kunna inverka på 

produktiviteten. Deltagare 13 exemplifierade “…Vissa kanske trivs med att jobba hemifrån 

och blir mer produktiva eller inte…. För min egen del måste jag vara på en arbetsplats för att 

jobba och kunna fokusera bättre…”. 

 Nästintill alla deltagare (14 av 15) framhöll möjligheten att kommunicera över 

distans som digitaliseringens stora fördel, vilket beskrevs av deltagare 2 som “Underlättande. 

Ett möjliggörande att sitta kollegor emellan över hela landet. Man behöver inte ha fysiska 

möten…”. Den positiva aspekten av vad digitalisering kan innebära för distansarbete 

förtydligades även av deltagare 9 “… det är lättare att stanna hemma med hjälp av digitala 

medel och man får i princip tillgång till hela världen. Alla möts på avstånd…”. Denna 

flexibla form av interaktion framhölls som positiv av deltagare 13 “Det blir lättare att 

kommunicera ”world wide”… Jag tror att folk kommer att använda det digitala istället för det 

fysiska när det gäller sånt”. Sammanfattningsvis indikerade respondenternas svar på att 



 23 

digital kommunikation objektifieras genom mobilitet och frigörande. Dock har vissa 

utmaningar med flexibel kommunikation identifierats.  

Misstolkningar och missuppfattningar. Flera av deltagarna (10 av 15) påpekade 

också negativa aspekter med distanserad kommunikation genom digitala verktyg på kontoret. 

Deltagare 13 beskrev:  

Det är lite på gott och ont, när man ändå sitter på samma kontor. … att man ändå bara 

skickar iväg ett mail, istället för att faktiskt möta personen som ändå inte är så långt 

bort. Jag tror också att det kan bli mycket fel med digital kommunikation… Mycket 

missuppfattningar och så, om man inte förtydligar det man faktiskt vill förmedla.  

Tvetydiga tolkningar av kommunikation via digitala medel nämndes av åtta respondenter 

som en negativ aspekt med digitaliseringen, eftersom anställda inte ses fysiskt i samma 

utsträckning för att kommunicera. Kroppsspråkets betydelse bedömdes därför vara relevant 

och tydliggjordes av två respondenter. Deltagare 5 uttryckte “…det kan bli misstolkningar 

om man skriver istället för att ta det i ett personligt möte … då uppfattar man inte varandras 

kroppsspråk”. Missförstånd och misstolkningar objektifierades i att digital kommunikation 

inte baseras på kroppsliga signaler. Deltagare 14 exemplifierade:  

…man ser bara det som skrivs. Det kan säga rätt olika saker och kan därför lätt 

misstolkas... alltså saker som skrivs kan missuppfattas och som man då inte kan 

bemöta på samma sätt som när man sitter ned och pratar med varandra.  

Sammanfattningsvis uttryckte respondenterna att missförstånd och missuppfattningar var 

påtagliga i samband med digital kommunikation, trots dess sammanförande egenskaper. 

Tillgänglighet och avståndstagande. Även om digitaliseringen sammanför 

människor på vidsträckt avstånd och såldes har ökat tillgängligheten, ansåg majoriteten av 

respondenterna (12 av 15) att detta samtidigt skapade distans vilket bedömdes ha en negativ 

effekt på relationer och välbefinnande. Deltagare 1 uttryckte “… jag ser att mycket av 

digitaliseringen gör att vi börjar ta avstånd från varandra, vilket är negativt … distans mellan 
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ledare och medarbetare är aldrig bra”. Denna reflektion indikerade på att den nya digitala 

formen av kontakt hade en negativ påverkan på relationen mellan medarbetare och chef. 

Effekten av distansen ansågs även leda till ett formellt band mellan parterna, vilket deltagare 

14 förtydligade “… det kanske inte blir lika personligt. Mer mailkontakt, istället för att 

faktiskt ses på ett möte. Detta kanske inte skapar samma relationer som det hade varit 

annars…”. Chefens ledarskap objektifierades i deltagarnas medvetande som distanserat 

ledarskap. Den ökade tillgängligheten i samband med digital kommunikation ansågs även 

vara en belastning, vilket deltagare 1 beskrev “Digitaliseringen medför också känslan av att 

man alltid är på jobbet. Den följer ju med hem oavsett om du vill eller inte”.  Kraven på 

tillgängligheten ansågs öka i takt med digital utvecklingen, vilket deltagare 2 tillade “Jag tror 

vi kommer att påverkas ganska mycket. Det kommer ställas ganska höga krav på 

tillgänglighet och jag tror att man tvingas att digitaliseras mer och mer…”. Under 

intervjuerna uttrycktes även en förväntan från medarbetare på att chefer ska vara mer 

tillgängliga. Deltagare 5 beskrev “…en chef ska ju alltid vara tillgänglig i alla lägen och det 

är klart att det förbättrar ju möjligheten genom tekniken…”. Denna objektifiering kan 

upplevas som motsägande den tidigare objektifieringen om att arbetsgivarens ledarskap är för 

distanserad.  

Den ökade tillgängligheten och tillgången till information ansågs även bidra till 

känslan av stress, vilket 11 deltagare nämnde. Deltagare 7 exemplifierade:   

Tack vare digitala verktyg är jag ju alltid tillgänglig... Arbetsgivaren kan alltid nå 

mig, via datorn eller via de olika systemen vi använder… Alltså i den här nya världen 

är man alltid tillgänglig, vilket i sig kan vara en stressfaktor… genom att alltid vara 

tillgänglig eller nås. Att få ett flöde av information som är svår att gallra om vad som 

är väsentligt och viktigt för mig... När jag har haft en semestervecka kan jag ha drygt 

150 mail …eller en massa möten inbokade som andra har bokat in åt mig, tack vare 

våra digitala verktyg. Detta är en stressfaktor eller kan innebära en stress för mig.  
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Tillgången till information och möjligheten att sprida den vidare ansågs samtidigt positivt 

genom tidseffektivisering av 14 respondenter. Deltagare 3 beskrev att digitaliseringen 

inneburit en “… ökad flexibilitet…men också att det finns stora effektivitetsvinster i 

samband med detta”. Nio av respondenter uttryckte att de kommunicerar mer kort och 

koncist genom digitala medel för att vara effektiva. Två av deltagarna påtalade detta som ett 

försök till att vara snabb i sin korrespondens, likaså att kunna hantera flera digitala medel 

samtidigt för att vara så tillgänglig som möjligt. Deltagare 5 konstaterade “… man hoppar 

över att ringa det där samtalet… Förr satt man och pratade i telefon hur länge som helst och 

nu hinner man knappt svara … alltså man skickar iväg ett meddelande istället, bara för att 

vara snabb”. Deltagare 1 exemplifierade:  

… det förväntas mer av en, att man ska vara tillgänglig och kunna ge snabba svar och 

arbeta snabbt. Samtidigt som det är fler och fler digitala verktyg som ska användas på 

sammagång och du förväntas kunna hantera dessa vid samma tillfälle. Du ska gärna 

vara uppkopplad på alla digitala kanaler parallellt, dvs att alltid vara tillgänglig och 

kunna ge svar. 

Kravet på att ständigt vara tillgänglig och effektiv i sitt arbete indikerade på en ökad stress 

bland deltagarna. Dessutom har ökad distanserad kommunikation förändrat hur anställda 

samtalar med varandra. Det skrivna ordet tappar sitt värde om ordet inte är kopplat till 

individens kroppsspråk. Detta kan jämföras med att digital kommunikation som social 

representation fortfarande är främmande för många individers sociala betingelser. Av den 

anledningen att flera deltagares ackulturationsprocess skedde i en annan tid och därmed inte 

är förankrade i tidigare erfarenheter. 

Vikten av fysisk kontakt. Digitaliseringen har medfört att fler personer kan mötas 

digitalt, vilket har bidragit till en ökning av antalet möten. Dock bedömdes denna digitala och 

distanserade kontakt påverka relationerna samt trivsel i arbetet. Deltagare 1 exemplifierade 

“…men med det sagt så behöver inte mängden kontakt betyda att man får eller att man har en 
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bättre relation tillvarandra. Jag personligen tycker att jobbet är roligare och mer motiverande 

när man har en fysisk kontakt med människor”. Deltagare 5 tillade “... jag känner att jag inte 

skulle trivas i att ha en helt digital arbetsplats”. Många respondenter (13 av 15) uttryckte en 

önskan om att människan inte får glömma de fysiska mötena, vilka ansågs bidra till 

relationsskapande och välbefinnande på arbetsplatsen. Deltagare 5 förtydligade “… jag är av 

den uppfattningen att dem här personliga mötena inte får glömmas bort… en konsekvens med 

digitalisering, är att möten inte blir så naturliga”. Den fysiska närvaron mellan anställda 

framhölls vara en betydande faktor eftersom människan är socialt beroende. Deltagare 1 

exemplifierade:  

… i organisationer är det viktigt med relationer … Jag upplever att man förstår 

varandra bättre när man är tillsammans, ser varandra och möts…Det blir sämre 

relation eftersom man ses mindre och träffas mindre. Det är viktigt att mötas och 

prata, genom fysiska träffar…att man inte förlorar de där mänskliga mötena där man 

kan läsa av blickar och kroppsspråk. Vi är trots allt sociala varelser!  

Distansen kollegor emellan bedömdes påverka den psykosociala arbetsmiljön, vilket 

deltagare 9 förtydligade “Detta leder till ”lack of human contact” som är väldigt farligt att 

förlora. Det är just det vi behöver för att må bra. Jag ser och tror att många fler kommer må 

dåligt psykiskt av det här…”. Varför social distansering hade ökat beskrevs av deltagare 13 

“…man kanske känner att man hellre tar saker digitalt än ”face to face” för att man inte vill 

eller vågar möta personen... Det kanske känns lättare och bekvämare än att ses fysiskt”. 

Distanseringen ansågs även påverka tilliten mellan relationerna på arbetsplatsen, vilket 

påtalades av deltagare 14 “… om man skapar en relation, en fysisk sådan så kanske man litar 

mer på varandra…”. Valet av kommunikationsform framfördes som en betydande faktor för 

dialogen mellan chef och medarbetare. Två respondenter betonade detta. Deltagare 5 

påpekade “... det är viktigt att man väljer dem tillfällen när man är digital eller när man 

faktiskt sitter ner och möts... ”. Deltagare 7 exemplifierade: 



 27 

Ibland är det fysiska mötet det allra, allra bästa sättet att jobba på. Där kan det finnas 

problem i avvägningen om det är bra att träffas fysiskt och jobba på det lite 

traditionella sättet… mot att digitalisera och träffas online istället. 

Kollegornas fysiska närvaro till varandra ansågs av 13 deltagare vara central för relationen 

och välbefinnandet hos anställda. Deltagare 1 beskrev: 

I min organisation är det väldigt viktigt att man tar pulsen på vad som händer i 

kontakten mellan människorna på arbetsplatsen. Om jag blir för digitaliserad kan jag 

inte ta den pulsen eller känna hur stämningen, motivation och humör är i arbetslaget. 

Närvaron av kollegor framhölls utgöra ett stöd och vara viktigt för att hantera känslan 

av frustration. Deltagare 7 uttryckte “När jag känner en stor frustration som påverkar mig 

negativt så brukar gå här ifrån. Jag lämnar mitt tjänsterum och försöker jag vara normal 

genom att prata med folk... ”. Kollegialt umgänge upplevdes även vara viktigt för 

psykosociala välmående. Deltagare 7 vidareutvecklade:  

…om distansen ökar, kommer det inte öka mitt välbefinnande, …för en del av det 

som är trevligt med att komma till jobbet, är att träffa sina arbetskamrater och lösa 

problem runt fikabordet. Om digitaliseringen innebär att de mötena försvinner så 

tycker jag att den har en negativ effekt...  

Digital kommunikation framhölls också ha en negativ inverkan på upplevelsen av chefens 

närvaro. Fysisk närvaro bedömdes vara viktigt vid relationsskapandet mellan dessa parter, 

vilket exemplifierades av deltagare 14:  

…en negativ påverkan är att man inte skapar det relationsbandet som man annars 

hade gjort om man hade pratat med varandra istället. T.ex. har jag inte haft så många 

personliga möten med min arbetsgivare där vi har suttit ned och pratat om sånt som 

händer framåt, eller sånt som har hänt. Det har mest varit att man fått ta del av 

informationen digitalt, vilket inte är så jättepositivt…. Jag tror man skapar ett band 

om man möts mer personligen.  

 Chefens närvaro bedömdes därtill påverka hur väl medarbetarna upplevde uppmuntran. 

Deltagare 5 beskrev “Ja att man känner att chefen inte är närvarande, att chefen kanske inte 
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kan ge den uppmuntran på ett hjärtligt sätt som man skulle behöva i vissa lägen… Det är 

kanske en sådan distans som kan bli oss emellan ”.  

Deltagarnas uppfattning indikerade på att relationen mellan chef och medarbetare inte 

har blivit bättre i samband med digitaliseringen, snarare tvärtom. Denna representation är 

förankrad i individers övertygelser om att relationer vidmakthålls genom fysisk närvaro. 

Distansen som digitaliseringen har skapat objektifierades som onaturlig och främmande till 

följd av tidigare sociokulturell socialisering.  

Tema 3: Digitaliseringen och det psykologiska kontraktet 

Ett annat huvudtema som framkom i datamaterialet handlade om digitaliseringen och 

det psykologiska kontraktet. Inom detta övergripande tema har det gått att urskilja fyra 

underteman som innefattar digitaliseringens effekter på känslor samt psykosocial arbetsmiljö, 

vilket betonades vara arbetsgivarens ansvar. Dessa underteman benämns som: Teknikens 

inverkan på känslor och stress, Skyldigheter och hälsoeffekter, Effekter av bristande stöd och 

lyhördhet samt Effekter av upplevt stöd och lyhördhet. Huvudtemat kan beskrivas utifrån 

sociala representationer genom att deltagarna har en förväntan på att arbetsgivaren ska 

tillhandahålla fungerande verktyg och stöd i arbetet. Detta baseras på individens tidigare 

erfarenheter om arbetsgivarens skyldigheter som blivit en självklarhet i deras 

verklighetsuppfattning. Samtidigt har digitala verktygets funktionalitet en betydande effekt 

på upplevda känslor som i sin tur kan påverka psykosocial arbetsmiljö. Deltagare 

objektifierade digitaliseringen som ett stöd i arbetet. Däremot upplevde deltagarna uteblivet 

stöd till följd av okunskap hos arbetsgivaren om hur medarbetaren påverkas av tekniken.  

Med andra ord har digitaliseringens känsloeffekter inte förankrats i arbetsgivarens sociala 

medvetande i tillräcklig utsträckning enligt deltagarnas uppfattningar Sammanfattningsvis 

har digitaliseringen blivit en tredje medlande part i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare som regleras av det psykologiska kontraktet. 



 29 

Teknikens inverkan på känslor och stress. Alla deltagare uttryckte att deras 

känslomässiga tillstånd påverkades beroende på hur väl tekniken fungerade på arbetsplatsen. 

Känslor som frustration och irritation var återkommande bland 13 av 15 respondenterna. Fem 

deltagare betonade att känslor hade en ”spill over” effekt som påverkade såväl arbetsklimat 

som arbetsprestation. Förutom dessa känslor upplevde respondenter stress men även en ilska 

och uppgivenhet. Orsaker bedömdes vara arbetsgivarens förväntningar på utvecklingen av 

digitala medel och effektivitet. Deltagare 1 beskrev: 

I och med digitalisering upplever jag både att jag är stressad, arg och uppgiven. Stress 

kommer ju i samband med ökade förväntningar på att man ska hänga med i den 

digitala utvecklingen. Och att man ska kunna utföra arbetssysslorna snabbare, ge 

snabbare information och svar samt samtidigt alltid vara tillgänglig…där känner jag 

ju också en känsla av uppgivenhet … det blir inte någon paus i arbetet och man 

känner att det bara sköljer över en som en våg. Man blir ju också stressad när 

tekniken inte fungerarar som den ska, ...så belastas man med att arbetsuppgifter 

hänger efter. Personligen blir jag då bara riktigt förbannad!  

Digitaliseringens framfart ansågs därmed bidra till ökade prestationskrav för medarbetaren. 

Deltagare 13 uttryckte “... ja självklart kan man bli stressad, med tanke på att mycket är 

digitalt och går väldigt fort… man känner att man inte riktigt håller tempot…och då kan man 

känna press”. Den upplevda stressen bidrog till frustration som i sin tur ansågs påverka såväl 

arbetsprestation som relationerna på arbetsplatsen. Deltagare 14 exemplifierade:  

Den frustrationen och stressen kan påverka mycket. Speciellt i ett socialt arbete, det 

kan vara de dagar när det inte fungerar och det kan påverka känslorna vilket påverkar 

hur man är mot kollegor eller i sitt arbete. Ett litet problem kan bli så stort!... Detta 

påverkar ju arbetsprestationen. 

Deltagare 7 betonade känslornas innebörd “…det kan ju innebär att man inte presterar så som 

man skulle kunna göra. Känslor styr ju i hög grad hur mycket man orkar, vilken energi man 

lägger ner i jobb osv”. Dessa negativa känslor ansågs även kunna spridas på olika sätt inom 

en organisation vilket beskrevs av deltagare 2 “… att jag blir irriterad, cynisk, man sprider 



 30 

negativa vibbar runtom sig. Man sprider dåliga ord om hur arbetsgivaren sköter detta. Att jag 

liksom inte kan vara tyst i hur jag känner”. Deltagarna framhöll även att arbetsgivaren 

behöver förstå känslornas påverkan i arbetet som konstaterades av deltagare 4 “Det här med 

känslor… det skulle man väl vilja ha ut bland arbetsgivarna. Att dom följer upp det här med 

hur anställda upplever sin vardag kring digitalisering… man måste ha ledare som värnar om 

sina anställda”. Data indikerade på en känslomässig anknytning mellan individen och digital 

teknik som påverkar arbetsprestation såväl som arbetsklimatet. Detta representerades i 

deltagarna medvetande som en förväntan på att arbetsgivaren ska förstå hur digitaliseringen 

påverkar deras välmående. Ansvaret objektifierades vara hos arbetsgivaren och inte hos 

medarbetaren själv som social representation.   

Skyldigheter och hälsoeffekter. Tvetydiga förväntningar och skyldigheter i samband 

med digitaliseringen bedömdes inverka på medarbetarens känslor. Deltagare 4 betonade 

“Jaa… Det är ju viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare känner sig säkra på vad som 

förväntas av båda parter. Om det är otydliga förväntningar kan det innebär att vissa kan bli 

arga eller beter sig olämpligt …”. I samband med ökade förväntningar på medarbetarens 

prestation ansågs arbetsgivaren utöva en större kontroll som påverkade arbetstagare 

känslomässigt. Deltagare 1 exemplifierade. “Digitaliseringen skapar större förväntningar än 

nödvändigt och används lättare som en kontrollfunktion och som kartläggning över 

individens arbetsutförande. Den kan upplevas negativt …Det bildas höga förväntningar, höga 

krav, där frustration och otillräcklighet är känslor jag förknippar med det”. Deltagare 4 

bekräftade detta synsätt “Jag tror att folk kommer känna sig mer övervakade. Ja det tror jag… 

Arbetsgivaren kan ju faktiskt kolla vad du gör. Speciellt om du jobbar vid en dator…. Den är 

väl kanske inte riktigt helt hundra kan jag tycka”. Flertal deltagare (12 av 15) förmedlade att 

kraven också hade ökat på grund av dessa förväntningar. Respondenterna betonade att detta 



 31 

kunde påverka deras mentala hälsa till följd av ökad mängd arbetsuppgifter och kontroll. 

Deltagare 15 exemplifierade:  

… ju mer krav eller insatt man är i digitala världen ju fler förväntningar tillkommer 

och det sätter press och stress på en att man ska prestera mer. Vilket påverkar den 

mentala hälsan…jag märker att den mentala hälsan, eller mentala kapaciteten hänger 

med men den går på högvarv. Den är väldigt mycket mer ansträngd… det är liksom 

en belastning i mitt huvud och det är en intensiv huvudvärk.  

Digitaliseringen bedömdes därmed bidra till ökade arbetsmiljöproblematik, vilket kunde 

skapa missnöje. Deltagare 1 exemplifierade “… medarbetarna får fysiska eller 

psykosomatiska åkommor, ont i ryggen, skuldror, nacken osv och blir oftare sjukanmälda. De 

känner sig odugliga, mår inte bra psykiskt och tycker jobbet är svårt. De blir missnöjda helt 

enkelt…”. Deltagare 2 tillade “Om inte stöd och förståelse finns från arbetsgivarens sida, 

skapas ju irritation och frustration, som genast blir ett arbetsmiljöproblem kan jag känna…”. 

Arbetsmiljön konstaterades vara chefens ansvar. Deltagare 4 betonade “… det är ju upp till 

ens chef att upptäcka det här i tid och göra en plan för det”. Även deltagare 10 underströk: 

Det vilar ett jätteansvar på arbetsgivaren att få med sig alla medarbetare så de kan 

känna sig trygga… men också att arbetsgivaren fångar upp samt känner sina 

medarbetare och kan möta var och en. Detta för att alla ska må så bra som möjligt 

genom digitalisering. De behöver se skillnaderna och olikheterna individerna emellan 

med digitala förändringar. 

Arbetsgivarens skyldighet att involvera arbetstagarna och ha ett medarbetarperspektiv samt 

följa upp anställdas digitala utveckling framhölls som viktigt. Deltagare 13 beskrev:  

...att arbetsgivaren kanske utgår från mig också, som anställd. Hur väl jag har koll och 

har förstått. Det ska liksom finnas en uppföljning … och inte tar för givet allting. Typ 

nu ska du bara kunna det här. Jag förväntar mig också att de ska vara väldigt lyhörda 

mot sina medarbetare och att vi ska få vara minst lika involverade i digitala 

förändringar som våra chefer. Det är ändå vi som ska använda de nya digitala 

systemen.  
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Ungefär hälften av deltagarna (7 av 15) uttryckte att deras skyldigheter gentemot 

arbetsgivaren var att sköta sitt arbete genom att vara intresserad och välvilligt inställda till 

nya digitala medel. Två respondenter exemplifierade medarbetarens skyldigheter. Deltagare 9 

beskrev “Man har ju vissa skyldigheter som medarbetare att sköta sitt arbete genom att lära 

sig de digitala medel som krävs och hur saker och ting fungerar”. Deltagare 11 tillade “I 

grunden är det att jag ska vara nyfiken och vara lojal mot arbetsgivaren, nyfiken på arbetet, 

instrument, verktyg och hålla mig uppdaterad…”. Sociala representationer förankrades hos 

deltagarna genom förväntan på att arbetsgivaren ska ta ansvar för individens hälsa. Dessa 

objektifierades hos deltagarna genom arbetsgivarens otillräckliga insikt och förståelse om 

känslomässiga utmaningar i en mer digital arbetsmiljö.   

Effekter av bristande stöd och lyhördhet. Samtliga deltagare framhöll en stor 

förväntan på stöd i samband med digitalisering. Nio av respondenterna påtalade att uteblivet 

stöd var på grund av tidsbrist. Deltagare 5 beskrev sin förväntan på arbetsgivaren med, “När 

man introducerar digitala verktyg bör man få tid att lära sig, att man får tid att vänja sig vid 

dem... Den skyldigheten har arbetsgivaren”. Fem deltagare påtalade att stödet ofta var digitalt 

och att de istället förespråkade fysiskt stöd. Avsaknaden av fysiskt stöd ansågs därtill skapa 

ett motstånd mot digitala medel. Deltagare 2 exemplifierade:  

…Jag behöver någon som guidar mig fysiskt, annars blir i alla fall min inställning att, 

nää jag orkar inte mer... Ibland kan jag bara känna att det blir ett motstånd när jag inte 

förstår själv eller får det stödet jag behöver.  

Flertalet deltagare (13 av 15) uttryckte av att arbetsgivaren borde vara lyhörd i 

samband med betydande förändringar och digitala processer, vilket deltagare 12 förtydligade 

“Jag känner ju att arbetsgivaren måste lyssna på det som jag ändå framför som är viktigt för 

mig, i den mån arbetsgivaren har utrymme att göra något åt det”. Dessutom beskrev samma 

deltagare konsekvensen av utebliven lyhördhet, “… Jag tror detta skulle leda till en mycket 

mer ökad stress och känsla av otillräcklighet och ohälsa helt klart! Arbetsgivaren måste ge 
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stöd och vara lyhörd i sådana här stora och betydande processer”. Dessutom bedömdes 

outvecklat stöd skapa frustration som i sin tur kunde påverka arbetsprestationen. Deltagare 7 

framhöll: 

Mina känslor är att det stödet inte är tillräckligt utvecklat. Det kan väcka en viss form 

av frustration hos mig …och en känsla av otillräcklighet kan nog sprida sig… Det 

innebär ju att man inte presterar så som man skulle kunna göra. Känslor styr ju 

väldigt mycket hur mycket man orkar, vilken energi man lägger ner i jobb.  

Tio av respondenterna påtalade också att om stödet och lyhördheten uteblev, skulle detta leda 

till minskat förtroende för arbetsgivaren. Denna konsekvens kunde leda till förändrade 

relationer och gruppdynamik men även att medarbetare går vidare till andra arbetsplatser. 

Deltagare 13 exemplifierade vad detta kunde innebära, “Anarki! Haha…nä men man tappar 

förtroende till sin arbetsgivare och chef…Det kan absolut bidra till dålig stämning på jobbet. 

Å attityder kan förändras mot sin chef, mot kollegor och förändra hela gruppdynamiken”. 

Medan deltagaren 6 uttryckte “… man kanske går vidare, söker sig till något annat ställe ... 

Det är väl den här frustration man känner, då går jag vidare liksom för att hitta någon 

annanstans där dem lyssnar på en”.  

Känslor som frustration och irritation var återkommande vid beskrivning av uteblivet 

stöd hos 13 av 15 respondenter. Deltagare 2 beskrev “Ja men då blir man frustrerad… 

irriterad och inte ens försöka använda verktyget. Eller t o m ha ett jätteaktivt motstånd 

initialt”. Uteblivet stöd påverkade även arbetsprestation och välbefinnande negativt. 

Deltagare 1 exemplifierade:  

… uteblir stödet, ja då blir man ju mindre motiverad och ju mindre motiverad blir 

desto svårare tycker man att det är. Då tycker man ju att arbetet inte är 

tillfredställande. Man blir ineffektiv och inte bra i sitt arbete… och det blir inte god 

kvalitet. 

Ett fungerande stöd i arbetet var en påtaglig förväntan hos deltagarna. Dock upplevdes brister 

i stödet destabilisera deras sociala verklighet. Således försökte deltagarna utvärdera stödets 
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funktion och dennes representant. Detta innebar ett objektifierande av vem som bar ansvaret 

för att tillhandahålla önskat stöd. Ansvaret som funktion bedömdes vara hos arbetsgivaren i 

deltagarnas sociala verklighetsuppfattning.    

Effekter av upplevt stöd och lyhördhet. Samtliga respondenter konstaterade att ett 

välutvecklat stöd samt en engagerad och lyhörd arbetsgivare kunde frambringa positiva 

effekter på medarbetarnas känslor och arbetsprestation. Fem deltagare betonade detta på ett 

beskrivande sätt. Deltagare 2 uttryckte “Det skulle bli oerhört positivt! Bara tanken får mig 

att känna lättnad. Bara att man lyssnar och engagerar sig skulle göra medarbetaren positiv. 

Det skulle upplevas som underlättande”. Deltagare 1 underströk “Får du stöd blir du ju alltid 

mer produktiv, vilket gör att du blir mer motiverad och positivt inställd till ditt arbete och 

således arbetar bättre och gör ett extra bra jobb”. Deltagare 4 påtalade “Ja givetvis är det så 

att man önskar att man hade en chef eller ledare som är lyhörd. Det är ju det optimala men 

det är ju tyvärr inte alltid så”. Deltagare 13 tillade. “Ja men då skulle jag ju bli glad och mitt 

förtroende skulle ju öka…att de lyssnar, man får ju mycket självförtroende av det”. 

Avslutningsvis framhöll deltagare 14 att detta var arbetsgivarens skyldighet “Jag kan väl 

tycka att det ändå är arbetsgivarens ansvar att ändå ha den här relationen att man ska kunna 

gå och prata med varandra”. Således betonade respondenterna att det upplevda stödet från 

arbetsgivare var avgörande för att frodas i digitaliseringens framfart. 

Upplevt stöd förankras i individers sociala representation om ett hälsosamt samhälle 

och kan klassificeras som essentiell för gruppens sammanhållning. Detta objektifierades som 

lyhördhet hos motparten. Därmed avsåg deltagarna att tillskriva en mening till 

digitaliseringens beroende av stöd, som välutvecklat och funktionellt.     

Tema 4: Det sociala kontraktet  

Det sista övergripande temat som framkommit handlade om individens arbetstrygghet 

och benämns som det sociala kontraktet. Inom detta huvudtema har det gått att urskilja fyra 
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underteman som innefattar förändringar av tjänster och arbetsuppgifter, generationsskillnader 

samt ovisshet i samband med digitalisering. Dessa fyra underteman benämns som: 

Arbetspolarisation, Bortrationalisering och segregering, Förväntan och generationsskillnader 

samt Ovisshet och vikten av tydlighet.  

Baserat på att deltagarnas erfarenheter är förankrade i existerande samhällets rättigheter och 

skyldigheter, framträder det sociala kontraktet i respondenternas medvetande som ett 

ömsesidigt åtagande. Social representation kan beskrivas och objektifieras genom att 

individer är beroende av samhället och vice versa. Denna symbiotiska relation vidmakthålls 

av nyttan och förtroendet parterna emellan och kan även liknas vid det psykologiska 

kontraktet fast på makronivå. Sammanfattningsvis kan det sociala kontraktet förändras i 

samband med omvälvande förändringar såsom digitalisering och nya representationer 

produceras i medborgarnas medvetande. 

Arbetspolarisation. Samtliga deltagare var överens om att digitalisering behövs. Den 

beskrevs som nödvändig för att nå effektivitet samt för att vara konkurrenskraftig på 

marknaden. Av den anledningen att digitaliseringens framväxt drivits av samhället, samtidigt 

som medarbetarna bidrar till framfarten genom deras välvilja att hela tiden vara i takt med 

hur världen förändras. Deltagare 15 påtalade “Vi lever i en tid där vi lever allt mer digitalt, 

även privat i vardagslivet. För att kunna leva i den samtiden behöver vi kunna spegla den i 

vår arbetsplats…”. Deltagare 3 framhöll begränsningar med denna avspegling “… jag skulle 

vilja säga såhär att behovet, eller önskemålet är mycket större än möjligheterna för 

genomförande. Vi utvecklas inte i samma takt som organisationen faktiskt behöver och som 

medarbetarna efterfrågar...”. Vidare beskrev deltagare 12 “Jag tror nog att samhället har 

ganska höga förväntningar på digitaliseringen idag och att man måste ligga i framkant för att 

vara en attraktiv arbetsgivare”. Respondenten förtydligade detta ytterligare:  

Jag tror nog att samhället har ganska höga förväntningar på digitaliseringen idag och 

att man måste ligga i framkant för att vara en attraktiv arbetsgivare... Det samhället vi 
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lever i idag, om man ser på hur barn växer upp och den kunskapen som de redan har, 

måste vi verkligen hänga med. De kommer inte att nöja sig med att jobba som vi gör 

nu. De kommer att ställa mycket högre krav på vad arbetsgivaren ska kunna erbjuda 

dem som medarbetare. De kommer inte att nöja sig med vad vi nöjer oss med idag 

och vad vi kanske har nöjt oss med för länge. Så det är viktigt att de tänker på det.  

Emellertid reflekterade åtta respondenter över vilka konsekvenserna kunde bli till 

följd av digitaliseringens framfart och vad detta kan innebära för både samhälle som individ. 

Deltagare 11 uttryckte “Spontant tror jag att flera kommer att gå arbetslösa. I alla fall det vi 

traditionellt arbetar med och identifierar som arbete. Där kommer det att bli en 

förändring…”. Deltagare 10 påtalade digitaliseringens inverkan på arbetstillfällen som en 

samhällsekonomisk påverkan, vilket organisationer behövde fundera över: 

Jag tror också att faran är att om vi tar bort de enklare arbeten i samhället, tar vi bort 

en funktion som detta ändå fyller för människan, för dem som inte har förmågan eller 

kapaciteten till något mer avancerat jobb. Men för just den individen är det kanske 

livsavgörande att få ha det här arbetet. Exempel som att man vill sätta 

robotgräsklippare istället för att använda personal som gör detta…Jag förstår ju vad 

det gör för effektiviteten… men vad innebär detta ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv? De som tidigare utförde den sysslan blir då av med sitt arbete och hamnar 

istället utanför arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis förmedlade en del av deltagarna att alla individer kanske inte kommer 

dra nytta av digitaliseringen, samt att flertalet anställda kommer att bli ersatta eller 

bortrationaliserade i samband med digitaliseringens effektivitetsvinster. Detta objektifierade 

som framtidsoro hos deltagarna.  

Bortrationalisering och segregering. Digitaliseringen har blivit en naturlig del i 

respondenternas vardag såväl som i andra i-länder. Tekniken har förändrat förutsättningar på 

flera områden likaså synsättet om vad som definierar ett arbete. Respondenterna förmedlade 

att digitaliseringen har förändrat arbetsmoment genom att bidra till en bortrationalisering av 

arbetsuppgifter. De nya digitala arbetsmetoderna är redan förankrade i deltagarnas 
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medvetande vilket medfört en svårighet att återgå till gamla arbetssätt. Deltagare 2 

konstaterade att “... digitaliseringen kan frigöra personal som idag sitter och räknar för hand 

eller något sådant tokigt”. Deltagare 10 tillade “Spontant tänker jag att man rationaliserar en 

process där man kanske har haft mycket pappersarbete och manuellt arbete i olika steg...”. 

Den samhälleliga utvecklingen beskrevs även av deltagare 11 som “… Den största 

förändringen är så klart olika arbetsmetoder som kommer att förändras, som kommer att 

friställa en allt större del av den tidigare och den nuvarande arbetsstyrkan…”. Dock har detta 

medfört en utmaning i att möta kraven som samhället ställer på utvecklare för att undvika 

segregation, vilket deltagare 3 tillade “...att dem kan möta olika former av samhällsgrupper, 

så att alla får ett användningsområde som är möjligt för dem. Så att det inte blir exklusivt 

bara för vissa grupper”. Oron över ökad segregering bland olika grupper exemplifierades av 

deltagare 7: 

Men jag har en farhåga om att vissa grupper som inte av olika anledningar följer med 

i utvecklingen kommer få en större distans till informationsinhämtning och viktiga 

uppgifter. …Jag tänker på äldre personer som kanske inte är uppvuxna i eller är 

bekanta med hur de digitala verktygen fungerar eller ser möjligheten och 

användningsområden. Andra grupper av folk som lider av psykisk ohälsa eller har 

andra levnadssätt om man uttrycker sig så …För dem som inte hanterar 

digitaliseringen på ett speciellt bra sätt eller har svårighet med det så kan ju grupperna 

separeras och det blir större skillnad i samhället. Det blir tydligare skillnad mellan 

olika gruppers kunskap och information. 

Dock beskrev många av deltagarna (13 av 15) utvecklingen med digitaliseringen som 

eftertraktad och att de önskade en fortsatt progression för att underlätta och förenkla arbetet, 

trots insikten om digitaliseringens baksida. Deltagare 10 exemplifierade ytterligare:  

… genom att man slipper enklare arbetsuppgifter och att arbetsgivaren då kanske kan 

se mig utföra mer utvecklande arbetsuppgifter, är positivt… en baksida av det här kan 

dock vara att man känner sig lite hotad... Hur trygg kommer min anställning att vara 

framöver? Kommer jag få behålla den?... eller finns det någon annan? Om det medför 
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att man inte behöver lika många anställda... innebär det då att jag är den som är sämst 

kvalificerad och därmed inte har en given plats i organisationen? Det tror jag kan 

skapa konflikter eller spänningar i en grupp. Där man kanske mer bevakar sina 

platser… Det tror jag kan vara en nackdel.  

Bland sex deltagare återfanns en förväntan på att digitaliseringen enbart kommer att förändra 

arbetssättet för anställda men inte antalet arbetstillfällen. Synsättet återfanns hos dessa 

deltagare oavsett om detta berörde effektivisering genom att digitalisera, eller genom att 

fortsatt implementera AI. Deltagare 8 uttryckte:  

…det är inte så som många säger att så fort det blir digitaliserat blir det inget kvar att 

göra… det blir precis lika mycket kvar att göra fast man jobbar på ett annat sätt och 

man får ju helt nya arbetsuppgifter.  

Denna åsikt stärktes ytterligare av deltagare 3 med “Absolut! Det är klart att arbetstillfällen 

som vi känner till dem idag kanske kommer att ersättas med AI, vilket kan innebära mycket 

bättre kvalitet och kapacitet också. Det finns alltid någonting annat som människan kan 

göra”. Digitaliseringens fördelar som exempelvis utveckling ansågs positivt men samtidigt 

återfanns en oro att medarbetaren bidrar till sin egen bortrationalisering. Deltagare 10 

exemplifierade:  

Fördelar kan vara att jag kanske kan komma bort från de här ganska så enkla och 

administrativa sysslorna, till att kanske få utveckla mig och få arbeta med mer 

avancerade arbetsuppgifter. Nackdelen å andra sidan så kan det ju också medföra att 

jag faktiskt är med och bortrationaliserar mig själv. Jag vet ju inte om de kunskaper 

och de erfarenheter jag har med mig räcker, fyller jag någon funktion när de här 

förändringarna är genomförda? Det vet jag ju inte. 

Ur ett organisationsperspektiv framkom en ytterligare farhåga att digitaliseringen kunde bidra 

till ett utanförskap samt att gruppera in arbetare efter kategorier. Deltagare 7 konstaterade 

“Risken är ju att medarbetare som inte lika lätt tar till sig ett digitalt verktyg…, hamnar lite 

efter både när det gäller att avancera i organisationen eller känna sig viktig i organisationen 

och kan således hamnar lite utanför”. Sammanfattningsvis uttryckte respondenterna en 
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förväntan på att digitaliseringen borde skapa nya arbetsuppgifter och vidareutveckling även 

om tidigare arbetsuppgifter blivit ersatta av digital teknik. Digitaliseringen objektifierades 

som oro i deltagarnas medvetande till följd av att flera aspekter ännu är okända om hur 

digitaliseringen kommer att påverka individen. Bortrationalisering berörde inte bara 

deltagarna som individer men också deras kompetenser.  

Förväntan och generationsskillnader. Många av deltagarna (12 av 15) berättade om 

upplevd förväntan från arbetsgivaren på att alla medarbetare ska ha samma digitala 

kompetens oavsett generation. Nio respondenter ansåg brytpunkten för tillhörande 

generation, yngre eller äldre, vara mellan 35–45 årsålder. Sju av dem påtalade att vissa 

medarbetare av den äldre generationen upplevde att de hade en annan startsträcka vid 

användandet av digitala medel. Deltagare 2 beskrev “I det stora hela upplever jag att 

förväntningarna är samma oavsett generation, fast det omöjligt bör vara så. Vi har olika 

startsträckor”. Deltagare 12 tillade “Arbetsgivaren anser nog inte att det spelar någon roll hur 

gammal man är, vilken generation man tillhör, detta ska man bara klara av. Det tror jag 

arbetsgivaren förväntar sig. De likställer alla…”. I tillägg framfördes även förväntningen på 

chefer att de ska förstå skillnader individer och generationer emellan. Deltagare 14 

förtydligade “...jag skulle säga att förväntningarna är så. Men jag tror också att medarbetarna 

förväntar sig att arbetsgivaren ska se de här skillnaderna mellan dom som individer. Vilket de 

inte gör.” Dock upplevde fyra respondenter en outtalad förväntan från arbetsgivaren om att 

yngre generationer ska vara mer digitalt kapabla på grund av deras uppväxt under 

digitaliseringens era. Deltagare 15 som tillhörde den yngre generationen uttryckte att denna 

förväntan kunde upplevas både positiv som negativ: 

Det ligger liksom en förväntan på att man som yngre kanske har mer kunnighet inom 

det här, när det enligt mig handlar mer om intresse. Man kan vara kunnig och man 

kan ha vuxit upp med digitala medel, som sociala media men det betyder inte att man 

som ung är mer kunnig i samband med digitalisering eller det tekniska… Jag tycker 
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väl kanske att fastän jag är ung behöver jag lära mig hur man använder 

digitaliseringen i lika stor utsträckning som äldre … 

En kontinuerlig observant arbetsgivare med förståelse för individuella skillnader ansågs 

betydelsefullt. Dessutom behövde arbetsgivaren vara medveten om hur de kommunicerar och 

tillhandahåller olika hjälpmedel till anställda. Deltagare 7 exemplifierade:   

Det är viktigt hur arbetsgivaren vänder sig till rätt grupp och hur detta inte bör 

generaliseras. Man måste acceptera att det tar olika tid för olika medarbetare att 

hantera dessa digitala hjälpmedel, att lära sig dessa och använda sig utav de.  

Arbetsgivaren bedömdes ha ansvar gällande olika generationers förväntningar på 

digitaliseringen, vilket exemplifierades av deltagare 8 “Där gäller det ju för chefer och för 

arbetsgivaren att fånga upp och känna sina medarbetare och möta var och en, så att alla kan 

må väl genom digitalisering.”. Respondenterna var överens om att det fanns en outtalad 

förväntan på medarbetarens digitala kompetens från arbetsgivaren. Emellertid var åsikterna 

delade bland deltagarna huruvida förväntningarna var desamma för alla generationer.  

Ovisshet och vikten av tydlighet. Deltagarna antydde en känsla av ovisshet med 

digitaliseringen, inte bara vad detta kommer att innebära för medarbetarens framtidsarbete 

men också hur digitaliseringen kommer att påverka relationerna på arbetsplatsen. 

Arbetsgivarens otydliga förväntningar och kommunikation framhölls vara en orsak på både 

individuell som holistisk nivå. Deltagare 1 påtalade vikten av “…vilket syfte den nya 

digitaliseringen har för mig, för mitt team, i vårt arbete och för organisationen som helhet, på 

alla nivåer …”. Arbetsgivarens otydlighet i samband med digitaliseringen ansågs även skapa 

en motsträvighet hos anställda. Deltagare 2 beskrev:  

… det handlar ju om att skapa en tydlighet av helheten även för en viss funktion och 

förmedla det här till oss som jobbar. Jag menar…om vi inte förstår det stora hela och 

inte ser effekten så kan det bildas motstånd. 
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Deltagarna framhöll även att arbetsgivaren borde ha realistiska ambitioner med 

digitaliseringen som ska var hållbar. Deltagare 1 tillade “… att det inte blir fler system än 

nödvändigt. Att man inte ska digitalisera, bara för att digitalisera, för att det är modernt och 

hippt. Att de ska vara medvetna om att detta kan skapa problem och ineffektivitet”. Deltagare 

12 förtydligade “Man får tänka sig för vad som är nödvändigt att digitalisera och vad man 

behöver digitalisera. Man behöver ju inte digitalisera ihjäl sig bara för att…”. 

Nio av respondenterna framförde att digitaliseringens målbild behövde vara tydlig för 

att inte skapa ovisshet. Deltagare 7 konstaterade “…att det tydliggörs hur de digitala medlen 

ska användas, när de ska användas och vinsterna med dem. Att man får en balanserad syn på 

vilka hjälpmedel det finns och vad dem innebär”. Dessutom efterfrågades att organisationer 

borde ha helhetsperspektivet och inkludera anställda i utvecklingen av digitala system. 

Deltagare 2 beskrev: 

...att arbetsgivaren har tänkt till och att de inte tillåtit IT eller digitaliseringen i sig 

styra de digitala verktygen och dess implementering. Utan att man faktisk satt sig ned 

och tänkt på medarbetarperspektivet och helhetsperspektivet. Vad ska man ha det till? 

Varför tar man fram det? Tar man hänsyn till att flera IT-system ska jacka in i 

varandra eller tänker man bara i rör. Man utvecklar och tycker att man varit så 

effektiv men inte tagit hänsyn till samtliga funktioners samverkan eller helheten. 

Istället har man bara tänkt på sitt eller på en funktion. Man bör ställa sig frågan, vad 

ska man ha alla system till och vad är syftet med dessa? Det saknar jag idag i 

relationen med min arbetsgivare.   

Arbetsgivaren ansågs behöva vara tydlig med informationen för att minska ovissheten som 

även bedömdes påverka medarbetarens produktivitet. Deltagare 4 exemplifierade “Har man 

en stor arbetsplats och 10% av personalen är osäkra på vad digitaliseringen kommer innebära 

eller beröra den enskilda medarbetaren, kommer ju detta störa produktiviteten…”. Dessutom 

ansågs otydlig information påverka relationerna på arbetsplatsen. Deltagare 13 tillade “Jag 

tror att om vi inte får en tydlig kommunikation mellan chef och medarbetade kan det påverka 
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gruppdynamiken”. Ledningsgruppen bedömdes ha en avgörande roll för att skapa tydlighet 

gällande förväntningarna som de har på anställda i samband med digital utveckling. 

Deltagare 4 framhöll “…förväntningarna från arbetsgivaren är inte klara och tydliga och 

sådana punkter skulle jag önska att man pratade mer om på ledningsnivå”. 

Sammanfattningsvis framträdde digitaliseringen även som en representation av ovisshet hos 

deltagarna. Anledningen tycktes vara svårigheter att klassificera digitaliseringens innehåll till 

följd av snabb utveckling. Om fenomenets egenskaper upplevs ständigt föränderlig blir den 

svår att objektifiera i individers medvetande. Således framhölls en förväntan hos deltagarna 

på att arbetsgivaren ska hjälpa till med att klassificera digitaliseringen genom ett tydligt 

syfte.   

Diskussion 

Studiens syfte var att identifiera förväntningar på digitaliseringen genom relevanta 

sociala representationer och utreda dess eventuella effekter på känslor och attityder som 

relaterar till det psykologiska kontraktet. Analysen av insamlat data indikerar på att 

deltagarnas sociala representationer kretsar kring fyra hierarkiska teman som identifierades 

genom tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Dessa huvudteman benämns som; a) Positiva 

förväntningar b) Social distansering c) Digitaliseringen och det psykologiska kontraktet d) 

Det sociala kontraktet. Studiens resultat visade att anställdas positiva förväntningar på 

digitaliseringen kännetecknas som sociala representationer om förenkling och underlättande i 

arbetet. Dessutom visade studien att digitaliseringen kan ha en inverkan på det psykologiska 

kontraktet genom känslors effekter, social distansering samt att digitaliseringen blir en 

förmedlande part i relationen mellan anställd och arbetsgivare. Studien visade 

representationer om ovisshet och oro gällande framtiden som negativa effekter på en 

samhällsnivå genom det sociala kontraktet. Representationerna är baserade på deltagarnas 

tidigare erfarenheter om digitaliseringens historiska underlättande i arbetet. Således har starka 
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förväntningar reproducerats gällande digitaliseringens möjligheter, i individers sociala 

medvetande, men samtidigt frambringat farhågor. Anledningen kan vara till följd av att 

människan inte vet vad digitaliseringen kommer att innebära för den sociala verkligenheten. 

Enligt tidigare forskning är förväntningar och uppfyllandet av arbetsgivarens 

skyldigheter fundamentala i det psykologiska kontraktet (Payne et al., 2015; Robinson & 

Rousseau, 1994; Rousseau, 1995). I studien framkom flera olika förväntningar som 

representationer. Förväntningar vilar på att arbetsgivaren ska förenkla och underlätta arbetet 

genom flera aspekter. Dessa aspekter innebär att arbetsgivaren anses vara ansvarig för att 

tillhandahålla stöd, inkludera medarbetare, vara lyhörd och ha förståelse för att känslor kan 

påverkas av digitalisering. Uppfyllandet av dessa förväntningar ansågs inverka positivt på 

den psykosociala arbetsmiljön men negativt vid oförverkligade. Anledning ansågs vara att 

arbetsgivaren är den part som vidmakthåller kontraktet vilket stärker tidigare forskning 

(Rousseau, 1995, Rousseau 1998; Rousseau & Greller, 1994). 

I samband med digitalisering har en oväntad distans mellan anställda på arbetsplatsen 

framhållits som i sin tur kan påverka välmående. Deltagarna nämnde en mer övervakad 

arbetsplats till följd av digital utveckling såsom AI. Såldes styrker detta tidigare forskning om 

att digitaliseringen har en påverkan på psykosocial arbetsmiljö (Constantinides et al., 2018; 

Pfaffinger et al., 2020; Stich et al., 2017; Zeike et al., 2019). Även om digitaliseringen 

sammanför människor i den digitala världen har ett ökat beroende av teknisks utveckling 

bidragit till att skapa social distansering på arbetsplatsen. Studien visade att anställdas känslor 

kan påverkas av teknikens funktionalitet, vilket bekräftar tidigare forskning (Ayyagari et al., 

2011). Av den anledningen antyder deltagarna att digitaliseringen är en förmedlade part i 

relationerna på arbetsplatsen. Dessutom visade resultatet att digitaliseringen kan ha en 

inverkan på det sociala kontraktet genom förändringar i förutsättningar för samhället och 

strukturella system (Balsmeier & Woerter, 2019; Brynjolfsson & McAfee, 2011; 
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Digitaliseringskommissionen, 2016). Det sociala kontraktet kan likställas med det 

psykologiska kontraktet, fast på makronivå och digitaliseringens omstrukturerande kraft 

påverkar båda kontrakten på likartade sätt. Följaktligen kan detta vara viktigt för det 

psykologiska kontraktets innebörd på arbetsplatser.  

Studien visade att digitaliseringen inte enbart innebär förbättringar. Digitaliseringen 

medför andra oförutsedda utmaningar, exempelvis ökad tillgänglighet, arbetsbörda, stress och 

ett beroende av digitala medel, vilket beror på att digitaliseringen förändrar processer, 

organisationer och system (Ayyagari et al., 2011; Digitaliseringskommissionen, 2016). 

Dessutom finns en utmaning i att anställda upplever social distans, samt saknar och önskar 

fysisk närvaro både av kollegor som chefer. Önskemålet om fysisk närvaro kan förklaras av 

att människan är social av sin natur. Socialdistansering ansågs även leda till misstolkningar 

och missuppfattningar, till följd av kort och formell digital kommunikation utan tillhörande 

kroppsspråk. Studien indikerade också på att individer önskar att arbetsgivaren är tydlig med 

sina förväntningar på arbetstagarens roll i samband med digitaliseringen för att skapa 

trygghet. Flera av deltagarna upplevde att stödet inte är tillräckligt utvecklad, samt 

avsaknaden och behovet av fysiskt stöd och vägledning i samband med digitalisering. 

Huruvida medarbetaren upplever stöd eller inte, är betydande för det psykologiska kontraktet 

eftersom detta upplevs som arbetsgivarens skyldighet att realisera (Conway & Briner, 2005; 

Kraak et al., 2018, Robinson & Rousseau, 1994; Rousseau, 1989; Rousseau, 1995). Av den 

anledningen borde det psykologiska kontraktet uppmärksammas i samband med digitala 

förändringar.  

Psykologiska kontraktsbrott kan påverka arbetsförhållande, arbetsprestation och 

välmående. Således blir känslorna och dess effekter centrala att förstå i samband med 

digitalisering (Cantisano et al., 2007; Chambel & Oliveira-Cruz, 2010; Maslach et al., 2001; 

Reimann, 2016; Robbins et al., 2012; Settoon et al., 1996). Digitalisering är bunden till 
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införandet av digital teknik. Hur väl tekniken och teknikens infrastruktur fungerar påverkar 

medarbetaren känslomässigt. Enligt studien är frustration, irritation och uppgivenhet 

associerade känslor till teknikens funktionalitet, vilket kan stärka tidigare forskning om dessa 

känslors inverkan på det psykologiska kontraktet (Liang, 2018). Det psykologiska kontraktet 

kan därmed vara betydande för hur väl en digitaliseringsprocess blir lyckad eller inte, 

eftersom psykologiska kontraktsbrott kan leda till missnöje, motstånd oetiskt, omoraliskt och 

kontraproduktivt beteende (Hill et at., 2009; Ning & Zhaoyi, 2017; Restubog et al., 2015; 

Rousseau, 1998). Dessutom borde digitaliseringsprocessen förknippas med omvälvande 

organisationsförändringar som kan omforma innehållet i det psykologiska kontraktet 

(Sparrow & Copper, 2003). Av den anledningen behöver HR utveckla sina 

personalhanteringsstrategier för att lyckas med digital transformation. 

Förutom att teknikens funktionalitet indirekt kan bidra till upplevda psykologiska 

kontraktsbrott, är det sociala kontraktet betydelsefullt, till följd av att den existerande oron 

och ovissheten bland deltagarna. Dessa känslor är förankrad i vad digital transformation 

kommer att innebära för arbetsmarknaden och samhället i stort, vilket benämns som 

digitaliseringsångest (Pffafinger et al., 2020). Känslorna som associeras med 

digitaliseringsångest är också betydande för det psykologiska kontraktet (Turnley & 

Feldman, 1999). 

Begränsningar och förslag på framtida forskning 

På grund av rådande världsläge (Covid-19) ändrades studiens ursprungliga plan. 

Författarna avsåg initialt att undersöka anställdas förväntningar och dess effekter i en specifik 

organisation under en pågående digitaliseringsprocess. Således har både operationalisering 

och forskningsdesign tvingats till förändring. Studien borde förknippas med den svenska 

kontexten och inom svenska arbetsförhållanden, eftersom både kultur och arbetsrätt skiljs åt 

mellan olika länder.  
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Social representationsteori är relevant för att undersöka förväntningar. Emellertid blir 

frågan om teorin är lika relevant för digitaliseringen. Av den anledningen att digitaliseringens 

snabba utveckling skapar representationer för individen istället för tvärtom. Valet av social 

representationsteori kan därmed ifrågasättas. Däremot anser författarna att teoribildningen 

som ramverk var nödvändigt i strävan efter att förstå representationer genom tillämpningen 

av teorins funktion som förankring och objektifiering. Anledningen var att författarna ansåg 

social representationsteori som användbart verktyg för att ta reda på vad deltagarna vet om 

digitaliseringen och hur sociokulturella och strukturella förhållanden präglar individens 

sociala verklighet. Antalet deltagare i urvalet var på en acceptabel nivå, dock är den äldre 

generationen samt kvinnor i förhållande till män mer representerad. Dessutom är offentligt 

anställda mer representerade än privat anställda. Framtida forskning borde således korrigera 

denna skevbarhet genom ett mer representativt urval.  

Till författarnas kännedom är detta den första studien om digitaliseringens effekter på 

det psykologiska kontraktet. Ambitionen med studiens undersökning var att påvisa ämnets 

betydelse. Studiens explorativa forskningskaraktär är beroende av framtida forskningsresultat 

och därmed bidrar inte studien med några generella slutsatser. Sammanfattningsvis behövs 

både kvalitativa som kvantitativa studier bedrivas för att validera studiens resultat. 

Kvalitativa ansatser kan ge en större tyngd i förståelsen för digitaliseringens inverkan både på 

förväntningar som på det psykologiska kontraktet. För att stärka tillförlitligheten borde 

framtida forskning undersöka huruvida förväntningar existerar mot digitaliseringen eller 

arbetsgivaren i tillhandahållandet av lösningar, eller om det är samverkan mellan dessa 

aktörer och i sådana fall på vilket sätt? Av den anledningen att uppfyllanden av förväntningar 

bidrar till ökad arbetsprestation och välbefinnande (Cantisano et al., 2007; Chambel & 

Oliveira-Cruz, 2010; Maslach et al., 2001; Restubog et al., 2006; Settoon et al., 1996; 

Turnley et al., 2003). Framtida forskning bör även undersöka om förenkling och 
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underlättande av arbetsuppgifter kommer att leda till större arbetspolarisation i strävan efter 

ökad effektivitet och produktivitet (Goos et al., 2009). Även social distansering borde 

studeras närmare som en effekt av digitalisering och hur detta kan påverka det psykologiska 

kontraktet samt arbetsprestation (Nafei, 2015; Ning & Zhaoyi, 2017; Restubog et al., 2006; 

Robinson & Rousseau, 1994). En fråga som bör ställas är om belastningen på äldre 

generationer är större i jämförelse med yngre, på grund av olika startsträckor i livet gällande 

digitalisering. Således har digitaliseringskommissionens rapport ställt ett antal viktiga frågor 

som bör besvaras för att undvika betydande inverkan på det psykologiska kontraktet inom 

svenska arbetsmarknaden (Digitaliseringskommissionen 2016, s. 155–156).  

Den traditionella anställningen har förändrats i samband med digitaliseringen och 

tekniken har bidragit till skapandet av gig ekonomi (Ciriello et al., 2018; Brynjolfsson & 

Saunders, 2010; Kuusisto, 2017). Resultatet har blivit mer kortvariga anställningar som 

kretsar kring utförande av tillfälliga tjänster, beroende på organisationers kortsiktiga behov. I 

denna kategori är konsulter på den svenska arbetsmarknaden ett intressant urval att undersöka 

gällande deras upplevelser om det psykologiska kontraktet.  

Sammanfattningsvis behöver det psykologiska kontraktet som teoribildning förändras 

och inkludera digitaliseringen som en tredje medlande part. Av den anledningen att 

digitaliseringen är ett eget ekosystem med nya förutsättningar såsom nya förväntningar och 

skyldigheter parterna emellan. Deltagarnas sociala representationer kännetecknas av att 

digitaliseringens utveckling går snabbt, närmare bestämt i exponentiell hastighet. Däremot är 

människans egen biologiska evolution mer linjär. Således behöver även grundläggande frågor 

ställas. Kommer människans biologiska kapacitet räcka för att möta framtidens krav på 

digital kompetens, eller kommer människor att vara helt beroende av AI:s framsteg? Vilket 

vidare formulerar en filosofisk fråga, varför är människan benägen att ersätta sig själv i 

arbetet? 
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Bilaga 1. Intervjufrågor  

Bakgrundsfrågor 

• Skulle du kunna nämna din 

o Befattning 

o Ålder 

o Tjänstgöringstid 

Frågor avseende digitaliseringen. 

• Hur skulle du definiera Digitaliseringen? 

Eftersom digitalisering är ett abstrakt begrepp och således saknar samstämmighet även 

bland forskare, tänkte vi berätta hur detta är beskrivet i vår studie. Digitalisering handlar 

om förändringarna i processer, organisationer och system, genom att införandet och 

användandet av digital teknik, för att underlätta och ge ökad tillgänglighet.  

• Hur tror du att samhället kommer att påverkas i framtiden av digitaliseringen? 

o Vad innebär det för arbete, organisationer och för dig tror du? 

• Vilka delar av din organisation har blivit mest digitala eller har blivit påverkad av 

digitaliseringen? Hur? 

• Hur skulle du beskriva dina kollegors attityder i gruppen gentemot digitaliseringen? 

• Hur skulle du beskriva din inställning till digitaliseringen? 

• Vad kan digitaliseringen innebära för relationerna på arbetsplatsen/arbetslaget, enligt 

dig? 

o Vad förväntar du dig att digitaliseringen ska betyda för relationerna? 

• Vad har digitaliseringen inneburit för effektiviteten på din arbetsplats? 

o Hur har en mer digital arbetsplats påverkat din produktivitet? 

o Hur kan digitaliseringen förändra ditt arbete? 
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• Huruvida är din organisationer redo att implementera ny digitalisering i verksamheten 

enligt din mening? 

• Hur skulle digitaliseringen kunna ha en negativ inverkan på dig: 

o Som individ? 

o Din yrkesroll? 

o Samt på organisationen i sin helhet? 

• Hur tjänar arbetsplatsens digitalisering din professionella utveckling? 

Frågor avseende psykologiska kontraktet. 

• Vilka skyldigheter anser du att du har gentemot arbetsgivaren och i gengäld, vilka 

skyldigheter har arbetsgivaren gentemot dig i samband med digital utveckling? 

• Hur upplever du arbetsgivarens förväntan på olika generationers digitala kompetens? 

o Följdfrågor kring känslor, relation och kontrakt 

• Vilket stöd skulle du önska från din arbetsgivare, för att kunna möta framtidens 

digitalisering? 

• Hur skulle du beskriva känslor du förknippar med det eventuella stöd du får av din 

chef gällande digitaliseringen? 

• Huruvida har digitaliseringen inverkat på din relation till arbetsgivaren idag? 

o Vad har du för förväntningar på relationen mellan dig och din arbetsgivare i 

samband med digitala förändringar? 

• Hur påverkar digitaliseringen tilliten mellan dig, organisationen och kollegor? 

• Hur skulle relationsutbytet kunna påverkas av digitaliseringen med din närmaste 

chef? 
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Frågor avseende digitaliseringen och psykologiska kontraktet 

• Hur ser du på kopplingen mellan digitaliseringen och välbefinnande på din 

arbetsplats? 

o Hur har digitaliseringen hittills bidragit till bättre eller sämre välbefinnande 

enligt dig? 

• Hur ser du på stress i förhållande till digitala verktyg? 

o Hur har det blivit så? 

• Vilka känslor förknippar du med digitaliseringen? 

• Enligt dig, hur påverkar dina känslor ditt arbete och ditt beteende på arbetsplatsen? 

• Kan du berätta om din senaste besvikelse på digitala verktyg? 

o Vad blev resultatet av din upplevelse? 

• Till din tillfredsställes, hur fungerar tekniken på din arbetsplats? 

o Vad upplever du när det inte gör det? 

• I samband med digitaliseringen, hur blir din mentala kapacitet ansträngd av digitala 

medel? 

• Vilka förhoppningar har du på digitaliseringen? 

o Vilka förväntningar har du på att detta förverkligas? 

o Om det inte gör det, vad skulle det innebära? 
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Bilaga 2. Informationsmail  

Hej!  

Vi är två studenter på Jönköpings Universitet, studerande Human Resources med inriktning psykologi. Nu 

är det dags att skriva examensarbete (C-uppsats). Vi önskar studera vilka upplevelser och förväntningar det 

finns bland anställda angående en mer digital vardag och vilka effekter detta kan ha. Därför behöver vi 

deltagare till en intervju på ca 30–45 minuter.  

Intervjun behöver spelas in och därefter kommer samtliga data att transkriberas i text för att användas i 

uppsatsen. Alla respondenters svar kommer att behandlas konfidentiellt och kan därmed inte härledas till 

enskilda personer.  

Väljer du att delta kommer du att få underteckna ett samtyckes avtal och sekretessavtal. Medverkan är 

självfallet frivilligt, men vi skulle vara väldigt tacksamma och glada om du vill delta! 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på följande:  

 

Alexander Eriksson 

XX@icloud.com 

0733-XXXXXX 

 

                    Mesud Koljic 

                    XX@student.ju.se 

                     0731-XXXXXX 

 
 

Med vänlig hälsning  
 
 
Alexander Eriksson & Mesud Koljic 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär  
 
Samtyckesformulär 
 
Studiens syfte innebär att undersöka förväntningar på digitaliseringen och dess effekter. Studien sker 

genom inspelning av intervju med varje deltagare. Inspelningarna kommer att transkriberas snarast möjligt 

efter intervjun och sedermera analyseras för att nå ett resultat och en slutsats.  

Efter att transkriberingen är genomförd sker en återkoppling till vardera av deltagarna gällande era 

individuella intervjuer, för att säkerställa att all insamlat data har uppfattats korrekt. Således ges varje 

respondent möjligheten att klargöra eventuella missförstånd och erhåller rätten att utesluta eventuella delar 

från att användas. Transkriberingen skickas per mail till angiven mailadress som ifylles nedan av dig som 

deltagare. Inspelningen samt uppgifter som framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt. 

Underlaget syftar till att användas till denna studie men kan komma att användas för fortsatt forskning 

inom ämnet och eventuell publicering av vetenskaplig artikel.  

Allt insamlat material förvaras så att obehöriga ej med uppsåt eller via olyckshändelse kan ta del av 

uppgifterna. Därav kommer mailadressen säkerställas innan sammanfattning av intervjuns transkribering 

sänds. Intervjudeltagare har när som helst rätt att avbryta sin medverkan i studien. 

 

Vid underskrift av detta formulär godkänner du som deltagare din medverkan i studien.  

 

Deltagare     Namnförtydligande  

 

 

 

Representant för studien     Namnförtydligande 

 

 

Deltagares email  

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Jag önskar ta del av studiens resultat     
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Bilaga 4. Sekretessavtal 

Sekretessavtal 
Härmed försäkrar vi, Ryan Eriksson och Mesud Koljic, att samtlig information som delges vid 

intervjutillfället av deltagarna, kommer att hanteras konfidentiellt. Varken identitet eller svar kommer 

att kunna härledas till respondenten eller organisationen. Inte heller kommer den framkomna 

informationen användas i något annat syfte än till den ovannämnda studien samt för eventuell vidare 

forskning i ämnet eller för publicering av vetenskaplig artikel. Vi två är de enda personerna som 

kommer att ta del av det inspelade materialet och vi kommer att transkribera detta utan att äventyra 

respondenternas säkerhet eller integritet.  

Ert deltagande är frivilligt och ni som respondenter äger rätten att inte besvara frågor, alternativt 

avböja eller avbryta intervjun när som helst om så önskas utan påföljder. Den information som 

framkommit, upp till den tidpunkten i intervjun, kommer då att raderas.  

 

 

 

Datum och ort     Datum och ort 

 

----------------------------    ------------------------------ 

 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

----------------------------------------   ----------------------------------- 

 

Underskrift     Underskrift 

 

-----------------------------------------   -----------------------------------

    

 

 

 

 


