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ledarskap

Trenderna inom human resources 
(HR) är många. På konferenser 
och forum diskuteras lagring, 

analys och användning av stora data-
mängder (big data), kriget om talang-
erna och flexibla arbetsplatser. En av 
de kanske tydligaste trenderna är ap-
par inom HR. 

Appar till våra smarta telefoner och 
surfplattor har länge varit en självklar-
het i privatlivet. De erbjuder oss under-
hållning, hjälper oss att kommunicera 
och att strukturera vår vardag. I Sve-
rige använder 60–70 procent av befolk-
ningen en smart telefon så genomslaget 
för appar är enormt. 

De senaste åren har apparna även 
nått arbetslivet och i synnerhet HR-om-
rådet. Detta syns i att många befintliga 
HR-system omarbetas till appar och ett 
snabbt växande utbud av nylanserade 
appar. Både stora drakar som Salesforce 
och CEB och mindre, mer nischade ak-
törer har nu lanserat appar inom HR-
området. Internkommunikation (yam-
mer.com), rekrytering (svenska http://
www.emperator.se/appen.php), e-ut-
bildning (svenska lurn.se), medarbetar-
undersökningar (http://www.morale.
me) och projektstyrning (http://www.
weekdone.com) är några av de använd-
ningsområden som appar erövrat. 

Fördelar och nackdelar
Fördelarna med appar, i förhållande 

till tidigare teknologier, är flera. Den 
antagligen största vinsten är mobilite-
ten, personalen är inte längre låsta vid 
sina skrivbord och datorer. Detta blir 
särskilt viktigt i dag då organisationer 
tenderar att bli allt mer geografiskt 
spridda. Mobiliteten blir även värde-
full vid förändringsinsatser. I dag pra-
tar man allt oftare om beteendeföränd-
ringar hos personalen. En checklista 
på datorn erbjuder sällan det stöd som 
krävs för beteendeförändring. Med 
appen i medarbetarens telefon finns 
stödet alltid nära till hands när det be-
hövs, vilket ger en mycket större möj-
lighet till beteendeförändring.

Appar erbjuder även funktioner som 
tidigare inte varit möjliga, särskilt med 
tanke på användarvänlighet. I stället 
för att logga in på datorn och öppna ett 
program så kan medarbetaren dra ett 
finger över skärmen på sin telefon och 
genast ha tillgång till appen med GPS, 
kamera med mera.

Självklart finns det också risker med 
användning av appar. Mobiliteten gör 
att det blir svårare för medarbetare att 
dra gränser mellan arbetsliv och pri-
vatliv, vilket är en vanlig orsak till 
stress. Därför är det ofta nödvändigt att 
från arbetsgivarens sida vara tydlig 
med förväntningar kring medarbetar-
nas tillgänglighet.

I och med mobiliteten finns en större 
del av organisationens tillgångar utan-

för kontoret, vilket ökar risken för in-
formationsläckage. Sekretess och infor-
mationssäkerhet blir då ännu viktigare.

Det är också nödvändigt att säker-
ställa tillgänglighet till material och 
verktyg till dem som inte har en smart 
telefon.

Fyra exempel
Här är fyra appar som visar på trenden 
med appar inom HR-områden: 

Appical (http://appical.net) är appen 
för den som arbetar med introduk-
tionsutbildning  för onboarding eller 
internutbildning på företaget. Appen 
är ett smidigt verktyg för att bygga 
upp engagerande kursmaterial med 
stort fokus på användarvänlighet. Det 
är lätt att skapa en kurs och efterhand 
redigera innehållet. Samtidigt finns 
det en mängd funktioner att använda 
sig av, både vad gäller frågor eller ut-
maningar till kursdeltagarna och sätt 
att få återkoppling från deltagarna. Ap-
pical har till och med stöd för så kall-
lad augmented reality, det vill säga att 
kursmaterialet kombineras med verk-
ligheten genom exempelvis kameran 
på deltagarens telefon. 

Stressappen (pbm.se). Stress på arbetet 
och stressrelaterad ohälsa är en av de 
största utmaningarna för HR-avdel-
ningar i dag. Här finns det möjligheter 

Appar inom HR-området  
kan vara värt att testa
Det blir allt vanligare att använda appar till smarta telefoner inom 
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till stora ekonomiska vinster. Stressap-
pen är ett program där deltagarna un-
der tre veckor får öva på färdigheter 
för att sänka sin stressnivå samt att 
öka förmågan att hantera stress i ar-
betet. Detta sker genom en kombina-
tion av korta workshops och ett app-
baserat stöd för beteendeförändring. 
Deltagarna får genom appen utföra 
uppgifter för att sänka sin stressnivå 
samt positiva nyckelbeteenden att öva 
på. Samtidigt kan deltagarna intera-
gera med varandra genom appen, då 
de kan ge varandra stöd och feedback 
på utförda nyckelbeteenden. I en grupp 
på cirka 20 personer som utvärderade 
programmet hade deltagarnas upple-
velse av stress på arbetet sjunkit med 
37 procent.

Impraise (http://impraise.com). Nyttan 
av medarbetarsamtal diskuteras ofta, 
i dag förespråkar många en mer aktiv 
kultur för coachning och feedback, 

vilket bland annat diskuterats här i 
Pharma Industry. Impraise försöker 
att underlätta just denna utveckling. 
Genom appen kan medarbetare skapa 
individuella utvecklingsmål eller välja 
färdigheter som de vill få återkoppling 
på. Kollegorna bjuds sedan in att ge 
feedback i realtid, ända ner på beteen-
denivå. Feedbacken ges i form av skatt-
ningar och kommentarer i ett väldigt 
enkelt användargränssnitt. Genom 
feedbacken från kollegorna kan med-
arbetaren få en bild av sina styrkor och 
utvecklingsområden samt stöd i sin 
personliga utveckling.

Berömutmaningen (http://www.be-
romutmaningen.se). Berömutmaning-
en är egentligen en kampanj som Adec-
co lanserade 2012 för att utmärksamma 
hur viktigt beröm var i arbetslivet och 
för få människor att ge mer beröm. Den 
tillhörande appen är en av mina per-
sonliga favoriter på grund av sin enga-
gerande uppbyggnad, även om effek-

ten på lång sikt är tveksam. Berömut-
maningen bygger på att deltagaren un-
der tio dagar får dagliga utmaningar 
kring att ge och ta emot beröm. På vä-
gen får man följa sin utveckling som 
”berömutmanare”. Appen kan närmast 
liknas vid ett spel där du passerar olika 
nivåer, vilket kanske förklarar att mer 
än 15 000 personer har använt appen. 

Avslutningsvis finns det i dag en 
uppsjö av användbara appar inom HR-
området och utbudet växer snabbt. Det 
finns stora vinster för HR-avdelningar 
och organisationer att göra genom att 
använda sig av dessa nya verktyg. 
Många leverantörer erbjuder gratis 
testperioder, så varför inte testa en app 
inom HR? 
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