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1.  Vad säger forskningen om digitaliseringens organisatoriska 
konsekvenser?

2.  Hur bör då ledningsgrupper tänka?

Dagens två frågor 



•  Digital 
•  Kombinatorisk 
•  Exponentiell 
(Breshahan & Trajtenberg, 1995; Brynjolfsson & 
McAfee, 2014; Kshetri, 2014; Bello-Orgaz, Jung, 
& Camacho, 2015 Cöster & Westelius, 2016)  

Digitalisering - ? 



Vad säger forskningen?



Att ny teknik inte ÄR användbar, 
den BLIR användbar 

(Brynjolfsson et al, 1997; Suchman, Blomberg, 
Orr, & Trigg, 1999; Suchman, 2000)  

”Leading edge is bleading 
edge”  



Att ny teknik förändrar arbete 

(Bresnahan et al, 2000; Frey & 
Osborne, 2013; Heyman et al 2016)  

(Autor et al, 2003:) Beskrivning Exempel Grad av 
utbytbarhet 

Rutinmässiga Regelbaserade 
Repetitiva 
Processuella 

Redovisnings-
ekonomer 
Fabriksarbetare 

Helt utbytbara 

Abstrakta Abstrakt 
problemlösning 
Mental flexibilitet 

Vetenskapspersoner 
Jurister 
Chefer 
Läkare 

Komplimentära 

Manuella Kontextanpassning 
Mellanmänsklig 
interaktion 

Lastbilschaufförer 
Väktare 
Kabinpersonal 
Hemtjänstpersonal 
Servitörer 
Frisörer 
Städare 

Begränsat utbytbara 
eller helt utbytbara 

Jobb-polarisering 



Att digitalisering är en 
omvälvande förändringsprocess 

(Toulmin & Gustavsen, 1996; Weick & Quinn, 1999: Burnes, 
2004; 2014; Balogun, 2006; Cummings & Worley, 2009: 
Brynjolfsson & Andrew, 2014) 

Field theory 
Triggers 



Hur bör då ledningsgrupper 
tänka?



Identifiera ERA organiseringsformer 
och arbetssätt 

Cybernetisk styrning? 
Audit society 

(Brown & Duguid, 1992; Suchman, 1995; Power, 1999; Malm 
& Brown, 2008; Blakstad & Andersen, 2013; Bodin 
Danielsson et al, 2014; Ropo et al, 2015) 



Identifiera behovet av kompetenser – 
utgå från de anställdas erfarenheter 

(Brynjolfsson et al, 2000) 

Skill-biased technology 



Ta ansvar för utvecklingen! 

Den digitala jordbävningen 
The digital divide 
(Brynjolfsson et al, 2000; Florida, 2002; 
Brynjolfsson & Andrew, 2014; Bello-Orgaz et al, 
2015; Cöster & Westelius,2016) 



●  Tillsammans med Jernkontoret; Ansökan till KKS
●  Medverkande företag:
●  täcker lönekostnaderna för en doktorand som bedriver forskning på 80% av sin 

tid (/anställd/ på företaget). Forskningen fokuserar på aspekter av organisering/
ledningsdimensioner av digitalisering som är relevanta för företaget

●  utser och bekostar mentor för doktoranden på företaget
●  är en aktiv del av ett nätverk av företag där liknande forskning bedrivs; 

forskarskolan skapar möjligheter till kunskapsutbyte

●  MDH:
●  ansvarar för vetenskaplig kvalitet och administrativt genomförande
●  tillhandahåller kompetenta handledare och doktorandkurser
●  skapar möjligheter för kunskapsutbyte företag-näringsliv-akademi, även 

internationellt

Mer information: anette.hallin@mdh.se

Företagsforskarskola CoPro 



”Technology is not destiny. 
We shape our destiny.”
(Brynjolfsson & Andrew, 2014)

13 anette.hallin@mdh.se 


