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SAMMANFATTNING 

Teknisk utveckling har varit en drivande kraft för effektivisering av organisationer genom 

historien. I takt med denna effektivisering har även arbetssätt och krav på anställda förändrats 

vilket har lett till ett behov av att strukturerat hantera personalrelaterade frågor. Utifrån detta 

har human resources (HR) som organisatorisk funktion vuxit fram. Den tekniska utvecklingen 

fortsätter och idag används tekniska lösningar som verktyg för många av organisationens 

funktioner. Dock menar tidigare forskning att HR inte hänger med i denna utveckling vilket 

påverkar HR-funktionens roll i organisationen och är en utmaning idag och framöver. En 

uppmärksammad teknisk lösning idag, i form av en uppsättning teknikbaserade vertyg, 

aktiviteter och arbetssätt, som anses kunna hjälpa HR som funktion att ta nästa steg i 

utvecklingen är people analytics.  

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för people analytics i Sverige, vilka effekter som 

eftersträvas samt vilka möjligheter och utmaningar som finns för att uppnå dessa effekter. Detta 

grundar sig i att det finns ett behov av empiriskt grundad forskning i en svensk kontext eftersom 

det finns en avsaknad av detta idag. Genom tillämpning av en kvalitativ surveyundersökning 

av tolkande karaktär med semistrukturerade intervjuer framkommer ett empiriskt material som 

analyseras med hjälp av tidigare forskning och socioteknisk teori. Studien visar att people 

analytics är en uppsättning aktiviteter som är värdefulla för såväl organisationer som HR-

funktioner eftersom det möjliggör evidensbaserat strategiskt arbete, med data och statistik som 

grund, i personalrelaterade frågor. Genom att använda people analytics kan organisationer följa 

upp sitt personalrelaterade arbete på ett mer strukturerat sätt och HR som funktion har även fått 

ökad legitimitet i organisationen på grund av detta. Däremot finns det ett antal komplext 

sammanflätade faktorer som idag agerar hindrande för att people analytics ska nå sin fulla 

potential i svenska organisationer, dessa faktorer återfinns både i sociala och tekniska aspekter 

av arbetet med people analytics. Genom att skapa förståelse för varför dessa faktorer påverkar 

användandet och effekterna av people analytics bidrar denna studie med värdefulla insikter för 

både praktiker och akademiker. Dessa insikter handlar om hur arbetet med people analytics kan 

uppnå de långsiktiga mål och syften som finns både inom forskning och hos svenska 

organisationer. 

 

Nyckelord: People analytics, HR analytics, business intelligence, informatik, informations-

system, human resources, teknisk artefakt, socioteknisk teori 
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Författarna till denna uppsats har genom hela arbetsprocessen haft ett delat ansvar för 

uppsatsens alla delar. Det har varit en jämn arbetsfördelning och ett välfungerande samarbete 

genom hela processen. Alla beslut som tagits om uppsatsen både innehållsmässigt och 

strukturmässigt samt alla metodologiska val och genomförda intervjuer har författarna 

gemensamt ansvar för.  
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1 INLEDNING 
Detta avsnitt presenterar studiens undersökningsområde och dess omfång. Det ger en 

bakgrund till people analytics och vad som ska studeras, detta mynnar sedan ut i en 

problemformulering med argument till varför denna studie genomförs. Avsnittet avslutas med 

redogörelse för studiens syfte och frågeställningar, avgränsningar, vilka målgrupper den 

riktar sig till samt studiens förväntade kunskapsbidrag. 

 

1.1 Bakgrund  
Utveckling av arbetssätt i relation till den tekniska utvecklingen har skett i alla tider. I mitten 

av 1700-talet genomgick industrierna en omfattande förändring, ångmotorn uppfanns och den 

första industriella revolutionen satte igång. Med hjälp av ångmotorn ökade effektiviteten 

avsevärt vilket ledde till högre produktivitet och industrin växte snabbt. Ett halvt sekel senare, 

i början av 1800-talet, startade den andra industriella revolutionen. Med hjälp av elektriciteten 

kunde produktionen effektiviseras ytterligare och taylorismen, ett system för massproduktion, 

utvecklades. I slutet av 1900-talet utvecklades informationssystem och automation vilket 

revolutionerade industrin en tredje gång (Hermann, Pentek & Otto, 2016; Kang, Lee, Choi, 

Kim, Park, Son, Kim & Noh, 2016). Ända sedan första revolutionen till idag har de stora 

förändringarna i hur produktionen utvecklats berott på den tekniska utvecklingen. Både 

ångmotorn under första revolutionen och den elektroniska motorn under andra revolutionen är 

exempel på tekniker som av Brynjolfsson och Hitt (2000) beskrivs som generella teknologier. 

En generell teknologi har en sån omvälvande påverkan att den kan förändra hela industrier och 

sätt att arbeta, främst på grund av att den möjliggör utveckling av kompletterande tekniker.  

 

Idag är en viktig generell teknik informationsteknik (IT). Brynjolfsson och Hitt (2000) 

beskriver att det är genom denna som de kompletterande teknikerna datorer, internet och 

elektronisk kommunikation, som exempelvis email, har kunnat utvecklas. Dessa IT-verktyg 

har inte bara påverkat industrin utan även förändrat organisationer i alla branscher. 

Brynjolfsson och Hitt (2000) förklarar informationsteknikens påverkan utifrån att alla 

organisationer i grund och botten är informationsflöden. Med hjälp av tekniker som datorer, 

internet och elektronisk kommunikation kan därför dessa informationsflöden effektiviseras och 

kostnader för kommunikation, samordning och informationsflöden minska radikalt.  
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En tydlig röd tråd genom historien och i de tekniska innovationer som skett är att de utvecklats 

med syfte att effektivisera en organisation och detta är även aktuellt idag. Att kunna arbeta 

effektivt och evidensbaserat är enligt N’Cho (2017) en väsentlig del för organisationer idag. 

Detta på grund av att marknader karaktäriseras av globalisering, ökad konkurrens, ökat 

informationsflöde samt högre krav på styrning och förvaltning av organisationer för att vara 

konkurrenskraftiga. Enligt N’Cho (2017) är detta något som IT-stöd i form av 

informationssystem kan hjälpa organisationer med. En viktig tillgång som informationssystem 

kan bidra med är enligt N’Cho (2017) samt van den Heuvel och Bondarouk (2017) att hjälpa 

organisationer att fatta mer effektiva beslut, dels när det kommer till snabbhet men även 

korrekthet genom att utgå från fakta.  

 

I takt med att organisationer har utvecklats och arbetssätt förändrats har det även enligt Ulrich 

och Dulebohn (2015) uppkommit ett behov av att hantera personal på ett mer strukturerat sätt. 

Industrierna ville säkerställa ökad produktivitet och minskad personalomsättning och utifrån 

dessa utmaningar växte human resources (HR) som funktion fram i början av 1900-talet, i 

samband med taylorismen under den andra industriella revolutionen. I början av 1980-talet 

skedde dock ett avgörande skifte i hur organisationer såg på sin HR-funktion som en effekt av 

flertalet kontextuella och organisatoriska faktorer. Ulrich och Dulebohn (2015) beskriver att 

organisationer utmanades bland annat med globalisering och internationell konkurrens, nya 

lagar och regler gällande anställda samt ett skifte från ett industrisamhälle till ett 

kunskapssamhälle. Tidigare hade HR som funktion främst arbetat med enklare administrativa 

uppgifter men nu förväntades mer av funktionen och det efterfrågades kompetenser som kunde 

stötta strategiskt arbete. Strukturerade HR-processer implementerades och olika best practices 

utvecklades för att arbetet skulle bedrivas på ett professionellt och värdeskapande sätt.  

 

Efter detta skifte har HR fått en allt mer strategisk roll i organisationer (Ulrich & Dulebohn, 

2015). Idag är HR som funktion mer affärsdriven med HR-strategier formulerade för att vara i 

enlighet med organisationens övergripande strategier och mål. HR-funktionen är representerad 

i många ledningsgrupper och det blir en alltmer förekommande uppfattning att HR är en 

värdeskapande och nödvändig del av organisationen. Däremot har den ökade betydelsen av IT 

för organisationer lett till att HR-funktionens utveckling som strategisk funktion nu avstannat. 

Ulrich och Dulebohn (2015) menar detta eftersom HR inte anses hänga med i den ökade IT-

användningen på samma sätt som andra funktioner i organisationen.  
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Enligt en rapport från Deloitte (2017) är det enbart 16% av HR-avdelningar som tillämpar IT-

stöd för att fatta datadrivna beslut, trots att användandet av IT-stöd för just datadrivet 

beslutsfattande enligt N’Cho (2017) anses som nödvändigt för organisationer om de ska kunna 

vara konkurrenskraftiga idag. Enligt Dulebohn och Johnson (2013) började 

informationssystem för HR (HRIS) användas redan på 1960-talet, då var det i huvudsak för att 

stötta enklare administrativa processer som lönehantering och andra rutinmässiga uppgifter 

som låg i linje med den administrativa roll HR som funktion hade då. McIver, Lengnick-Hall 

och Lengnick-Hall (2018) samt van den Heuvel och Bondarouk (2017) menar dock att även 

om framväxten av HRIS började så tidigt som på 1960-talet, har systemen som verktyg inte 

utvecklats särskilt mycket trots det faktum att HR som funktion i många organisationer lämnat 

den rent administrativa rollen. Det är många organisationer som fortfarande enbart använder 

HRIS för enkla administrativa uppgifter. Detta sker samtidigt som andra funktioner inom 

organisationer, exempelvis ekonomiavdelningar och marknads-avdelningar, tillämpar IT-

verktyg i allt större utsträckning för flera syften. 

 

Ulrich och Dulebohn (2015) menar att en förklarande orsak till detta är den kompetens som 

finns hos HR-praktiker idag. Författarna beskriver att HR-praktikern generellt sett dras till HR-

arbetet på grund av mjuka värden som kopplas till exempelvis motivation och arbetsmiljö, inte 

på grund av ett intresse för IT och data. Den humanistiska och relationsorienterade 

inställningen som HR-funktionen traditionellt har haft dominerar fortfarande och det har enligt 

N’Cho (2017) lett till en generell uppfattning om att HR-funktionen inte är lika mottaglig för 

teknologiska förändringar som organisationens andra funktioner. N’Cho (2017) menar även att 

det bland HR-praktiker kan finnas ett motstånd mot IT och i många fall brister förståelse och 

insikt i hur tekniska artefakter, det vill säga IT-system, kan tillämpas för att ge HR-funktionen 

ytterligare legitimitet. Detta innebär enligt Angrave, Charlwood, Kirkpatrick, Lawrence och 

Stuart (2016) att det finns en kompetenslucka relaterad till hur HR ska kunna arbeta 

framgångsrikt med de tekniska artefakter som finns tillgängliga. Enligt N’Cho (2017) behöver 

HR-funktionen ta till sig tekniken och följa med den tekniska utvecklingen, det går inte längre 

att bortse från det faktum att kunskap om IT, tekniska artefakter och data samt hur de kan 

användas kommer att bli nödvändig för HR-funktionen framöver.  
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Ett uppmärksammat IT-baserat arbetssätt idag, som anses kunna hjälpa HR att arbeta mer 

effektivt och evidensbaserat, är people analytics1. People analytics beskrivs av McIver et al. 

(2018) som en uppsättning aktiviteter som med hjälp av informationssystem innebär att samla 

in, bearbeta och analysera interna och externa personalrelaterade data för att använda som stöd 

för beslut i personalfrågor. För organisationer finns det enligt Chamorro-Premuzic, Akhtar, 

Winsborough och Sherman (2017), Dulebohn och Johnson (2013), McIver et al. (2018) samt 

N’Cho (2017) många fördelar med att implementera people analytics. Förutom att det ökar 

HR-funktionens legitimitet finns möjligheter till ekonomiska besparingar, högre kvalitet på 

arbetet samt mer tidseffektiva processer. N’Cho (2017) nämner att för de flesta organisationer 

är personalen den största kostnaden och felbeslut inom detta område kan resultera i förödande, 

ekonomiska konsekvenser. Gal, Jensen och Stein (2017) menar att genom användning av 

people analytics kan organisationer överkomma utmaningen med subjektivitet och fördomar 

som grund för beslutsfattande i personalrelaterade frågor och istället bedriva beslutsfattande 

objektivt, rationellt och effektivt. Dessutom anses det enligt Chamorro-Premuzic et al. (2017), 

Dulebohn och Johnson (2013), McIver et al. (2018) samt N’Cho (2017) att användandet av 

people analytics och förmågan att fatta datadrivna beslut är av stor betydelse för HR-

funktionens utveckling och framtid.  

 

1.2 Problemformulering 
Trots att det finns en del kunskap om vad people analytics kan användas till i en organisation 

och höga förväntningar på det, är det fortfarande ett nytt och relativt outforskat område (Marler 

& Boudreau, 2017; van den Heuvel & Bondarouk, 2017). Det är en gemensam åsikt bland 

Angrave et al. (2016), Gal et al. (2017) Marler och Boudreau (2017) samt van den Heuvel och 

Bondarouk (2017) att det behöver bedrivas mer akademisk forskning inom people analytics. 

Detta härleds till främst tre argument och det är utifrån dessa argument denna studie har sin 

utgångspunkt: (1) Flera konkurrerande begrepp används vilket leder till förvirring kring vad 

som avses, (2) forskningen behöver bidra till att skapa ökad förståelse för detta nya, snabbt 

växande område och (3) den forskning som finns idag är i huvudsak teoretisk och saknar 

empirisk grund. 

                                                
 
1 People analytics är den benämning som används genomgående i denna uppsats. Det finns flera olika begrepp 
som beskriver denna uppsättning av aktiviteter och arbetssätt, valet av people analytics baseras på vad som kommit 
fram från tidigare forskning samt studiens empiriska material. En redogörelse för begreppen och dess innebörd 
presenteras i avsnitt 3.3 Beskrivning av people analytics samt diskuteras sedan tillsammans med empiriskt 
material i avsnitt 5 Diskussion.  
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Först och främst råder det förvirring gällande innebörden av people analytics. Det används ett 

flertal olika begrepp i de forskningsartiklar som behandlar ämnet; HR analytics, people 

analytics, workforce analytics, talent analytics, human resource analytics, human capital 

analytics. Enligt van den Heuvel och Bondarouk (2017) används ofta dessa begrepp synonymt 

men författarna anser att det finns skillnader. Tydlighet eftersöks även av Levenson och Fink 

(2017) som menar att begreppet idag är för omfattande och ofokuserat vilket de anser är ett 

huvudsakligt hinder till varför people analytics inte används på en högre strategisk nivå i 

organisationer. Denna oklarhet framträder även när en mer grundlig undersökning av 

begreppsdefinitioner genomförs i denna uppsats. Vi argumenterar därmed för att det behöver 

skapas en samlad bild som tydliggör både vad denna uppsättning av aktiviteter och arbetssätt 

innebär och vilket begrepp som står för den definitionen.  

 

Det andra argumentet handlar om att forskningen behöver bidra till att öka förståelsen för detta 

nya, snabbt växande område. Enligt Mohapatra och Sahu (2017) samt van den Heuvel och 

Bondarouk (2017) är people analytics en så kallad hype, detta på grund av det ökade intresset 

för datadrivet beslutsfattande inom andra organisationsfunktioner vilket även påverkar intresset 

att applicera det inom HR. En hype innebär enligt Dedehayir och Steinert (2016) att en teknik 

snabbt blir överdrivet positivt uppmärksammad utan att det egentligen finns tillräckliga bevis 

för att den kommer kunna leva upp till dessa förväntningar. Tursunbayeva, Di Lauro och 

Pagliari (2018) menar att mycket av den information och kunskap som finns gällande people 

analytics samt vilka IT-stöd som kan användas idag kommer från leverantörerna själva. Enligt 

Chamorro-Premuzic et al. (2017) är detta problematiskt, om det inte bedrivs vetenskaplig 

forskning gällande people analytics kan det leda till att organisationer investerar i det enbart 

baserat på leverantörernas påstådda fördelar. Forskare behöver därmed undersöka people 

analytics för att skapa en nyanserad bild. Detta kan hjälpa organisationer att ta beslut gällande 

people analytics baserat på vetenskapliga studier snarare än enbart lovord från vinstdrivande 

leverantörer.  

 

Det tredje argumentet innebär att den forskning som finns idag i huvudsak är teoretisk och 

saknar empirisk grund. Enligt Angrave et al. (2016) finns det en avsaknad av praktiska exempel 

på resultat och effekter av att arbeta med people analytics samt hur det används i organisationer, 

vilket försvårar att insikterna kan överföras till och användas i praktiken. Även Marler och 

Boudreau (2017) lyfter den empiriska avsaknaden i forskningen, de menar att endast fyra av 

deras totalt 60 granskade artiklar innehåller empiriska studier varav enbart en undersöker 
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kopplingen till organisationens övergripande resultat. Utan detta menar Angrave et al. (2016) 

att det blir svårt att som organisation vidta åtgärder och implementera people analytics med 

just den vetenskapliga basen som kunskapskälla snarare än leverantörers lovord. Vid 

genomgång av litteratur för denna studie är det dessutom ingen tidigare forskning som 

undersöker people analytics i den svenska kontexten. Utifrån detta argumenterar vi för behovet 

att empirisk forskning i svensk kontext behöver bedrivas. En studie av en svensk kontext är 

relevant eftersom det finns kontextuella aspekter som arbetsrättsliga regler och 

personuppgiftslagar som är unika för Sverige och som därmed kan ha en påverkan på 

möjligheter och utmaningar med people analytics i just Sverige.  

 

Med ovan nämnda argument som grund anser vi att det finns skäl för att öka kunskapen om 

people analytics. Det behöver bedrivas akademiska studier av people analytics med fokus på 

att bidra med empiriskt grundad kunskap. Det finns även en avsaknad av studier i den svenska 

kontexten vilket kan vara värdefullt om vetenskapliga insikter ska kunna appliceras 

framgångsrikt i svenska organisationer. Utifrån dessa tre huvudsakliga argument har studiens 

syfte utvecklats vilket fokuserar på vad studien eftersträvar att uppnå genom att empiriskt 

undersöka people analytics i en svensk kontext. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för people analytics, detta utifrån två 

huvudsakliga inriktningar. Den första handlar om att öka förståelsen för begreppet i sig genom 

att undersöka och tydliggöra innebörden av people analytics. Detta eftersom det råder 

oklarheter gällande begreppet i sig både kopplat till hur det definieras och hur det förhåller sig 

till liknande begrepp. Den andra inriktningen av syftet handlar om att skapa en djupare 

förståelse för arbetet med people analytics. Detta genom att undersöka vilka effekter svenska 

organisationer uppnått i arbetet med people analytics men även vilka effekter som eftersträvas 

samt vilka faktorer som påverkar arbetet med att uppnå dessa effekter. 

 

1.4 Frågeställningar 
Vad är people analytics? 

Vilka effekter eftersträvas och vilka effekter har uppnåtts i organisationer som arbetar med 

people analytics? 
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Vilka möjligheter och utmaningar för att uppnå önskvärda effekter av people analytics upplevs 

hos dem som arbetar med det? 

 

1.5 Avgränsning 
I denna studie har avgränsningar gjorts både relaterade till insamling av empiri och vilken 

tidigare forskning som tagits i beaktning. För att kunna besvara studiens frågeställningar 

avgränsades urvalet av intervjupersoner till individer som arbetar i organisationer inom privat 

sektor som har implementerat people analytics och arbetat med detta i minst sex månader. 

Diskussionen kring utmaningar och effekter skulle kunna skilja sig mellan privat och offentlig 

sektor på grund av vilka mål respektive sektor har med sitt övergripande arbete. Därav valde 

vi att fokusera på privat sektor eftersom vi anser att det finns skillnader mellan sektorerna som 

inte kan förbises men som på grund av denna studies omfattning inte hinner behandlas. 

 

I denna studie har vi även gjort teoretiska avgränsningar på så sätt att vi har valt att inte fokusera 

på implementeringsprocessen kopplat till people analytics, utan studiens huvudsakliga fokus 

är vilka effekter som eftersträvas genom att arbeta med det samt vad som påverkar att dessa 

effekter nås. Denna avgränsning tillsammans med att de deltagande organisationerna ska ha 

arbetat med people analytics under en period resulterade i att vi inte valde att kontakta de 

organisationer som planerar att börja arbeta med people analytics eller är i uppstarten av det.  

 

1.6 Målgrupp 
Resultatet av studien som presenteras i denna uppsats vänder sig till både praktiker i arbetslivet 

samt forskare i den akademiska världen. I arbetslivet vänder sig denna uppsats dels till 

organisationer som redan har implementerat people analytics men behöver nya insikter och 

förslag på hur arbetet med det kan bedrivas men också till organisationer som ska starta upp 

eller är i en inledande fas av arbetet med people analytics. De sistnämnda får ta del av vad 

tidiga användare i Sverige har lärt sig av people analytics och även få en fördjupad insikt i 

dessa lärdomar utifrån att vi presenterar en diskussion med en vetenskaplig lins. 

Förhoppningsvis kan praktiker dra nytta av dessa lärdomar för att ge sin egen organisation bra 

förutsättningar för att lyckas med people analytics. Uppsatsen kan därmed vara av värde både 

för personer som arbetar med people analytics samt chefer och ledningsgrupper, beroende på 

vem eller vilka som är involverade i arbetet med people analytics i respektive organisation. 
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För den akademiska världen är studiens bidrag dels förståelse för people analytics och dels i 

form av ett praktiskt förankrat perspektiv på people analytics grundat i empiri. Dessa bidrag är 

synliga genom konceptualiseringen av people analytics som begrepp samt genom den ökade 

nyanseringen studien bidrar med. Utöver detta presenteras det även ett antal områden där 

förslag för vidare forskning lyfts fram vilket är ett viktigt inslag för vidare studier (7.2 Förslag 

till fortsatt forskning). 

 

1.7 Förväntat kunskapsbidrag 
Utifrån denna studies syfte och frågeställningar eftersträvas kunskapsbidrag som i huvudsak är 

karaktäriserande kunskap, värdekunskap (normativ kunskap) samt förklaringskunskap 

(Goldkuhl, 2011).  

 

Genom att undersöka studiens första frågeställning, vad people analytics är, eftersträvas den 

karaktäriserande kunskapen som innebär att öka förståelse för vad något innebär. Det handlar 

enligt Goldkuhl (2011) om att klargöra egenskaper för en företeelse eller ett fenomen i sig samt 

hur denna förhåller sig till relaterade fenomen genom att särskilja dessa. Genom att undersöka 

people analytics som begrepp i förhållande till andra begrepp i tidigare forskning klargörs vilka 

egenskaper som tillfaller just begreppet people analytics och därmed vad det innebär vilket 

ökar förståelsen för begreppet i sig. 

 

Värdekunskapen, den normativa kunskapen, handlar om att bidra med vad som är det 

önskvärda (Goldkuhl, 2011). Genom studiens andra frågeställning där vi undersöker både vad 

intervjupersonernas upplever att de uppnått och framförallt vilka önskvärda effekter de strävar 

mot bidrar studien till kunskap om det önskvärda kopplat till people analytics, i form av mål 

och syfte med det.  

 

Med studiens tredje frågeställning eftersträvas så kallad förklaringskunskap som enligt 

Goldkuhl (2011) innebär att skapa förståelse för varför något är på ett visst sätt, att förklara 

orsak och påverkan. Genom att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som upplevs i 

arbetet med people analytics samt vad som faktiskt har uppnåtts kontra det som önskas uppnås 

kan en ökad förståelse för arbetet med people analytics ges. Frågeställningen undersöker 

således vad som påverkar uppfyllandet av önskvärda effekter och ger förklarande orsaker till 

varför dessa faktorer påverkar.  
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Redogörelse för studiens slutgiltiga kunskapsbidrag finns i avsnitt 6.2, där vi utifrån vår 

diskussion och våra slutsatser tydliggör och konkretiserar de kunskapsbidrag som denna studie 

resulterat i.  

 

1.8 Disposition 
Avsnitt 1 Inledning presenterar en bakgrund till området samt en kort historisk genomgång 

över hur teknisk utveckling kopplat till organisationer har sett ut fram till idag. I detta avsnitt 

redogörs det även för forskningsproblem och argument till varför people analytics är ett ämne 

som behöver studeras. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar som 

studien ämnar uppnå och besvara samt vilka som har nytta av studiens resultat och 

kunskapsbidrag. 

 

Avsnitt 2 Metod beskriver forskningsdesign och de metodologiska val som gjorts under denna 

studie. Avsnittet ger en övergripande bild över hela processen och de beslut som tagits längs 

vägen. I detta avsnitt redogörs det även för forskningsetiska aspekter, generaliserbarhet samt 

förs en diskussion gällande vald metod.  

 

Avsnitt 3 Litteraturgenomgång redogör för den litteratur som använts till denna studie. 

Innehållet i detta avsnitt avser att ge läsaren en helhetsbild av people analytics och sätta det i 

ett sammanhang baserat på tidigare forskning och teori. 

 

Avsnitt 4 Resultat sammanfattar det empiriska materialet som framkommit från intervjuerna 

som genomförts med studiens intervjupersoner. Avsnittet är uppdelat i fyra teman och 

behandlar intervjupersonernas upplevelser av people analytics. 

 

Avsnitt 5 Diskussion presenterar studiens diskussion vilken består av en analys av studiens 

empiriska material som ställs i relation till den tidigare forskning och teori som presenterades 

i avsnitt 3 Litteraturgenomgång.  

 

Avsnitt 6 Slutsatser och kunskapsbidrag presenterar studiens slutsatser utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. I detta avsnitt tydliggörs även studiens forskningsbidrag och den kunskap 

som studien bidragit med. 
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Avsnitt 7 Avslutande reflektioner innehåller en presentation av studiens praktiska 

implikationer samt förslag till fortsatt forskning.   
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2 METOD 
I detta avsnitt presenteras de metodval som gjorts under studiens genomförande, vilka har sin 

grund i problemformulering, syfte och frågeställningar som presenterades i avsnitt 1 Inledning. 

I början av avsnittet redogör vi för undersökningsstrategin och sedan presenteras 

forskningsdesign och tillvägagångssätt för studien. Denna metodologiska beskrivning avslutas 

sedan med en metoddiskussion som innebär en kritisk reflektion gällande de vägval som gjorts 

i studien. Denna diskussion är betydelsefull för läsaren att ha med sig vid läsning av resterande 

delar eftersom det ger en djupare förståelse för studien och dess resultat. 

 

2.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Vetenskapsfilosofi handlar om synen på kunskap och för forskning inom informatikfältet är 

det enligt Lee och Baskerville (2003), Myers (2013), Tsang (2013) och Walsham (1995) främst 

två vetenskapsfilosofiska inriktningar som är dominerande. Dessa är dels den positivistiska 

traditionen som innebär att verkligheten är objektiv och dels den interpretativa som ser på 

verkligheten som subjektiv och utan en enda sanning (Lee & Baskerville, 2003; Myers, 2013; 

Walsham, 1995). Bryman (2018) beskriver skillnaden som att den positivistiska traditionen 

strävar efter att förklara mänskligt beteende medan den interpretativa ämnar förstå det 

mänskliga beteendet.  

 

I denna studie tillämpar vi en kvalitativ forskningsmetod som beskrivs närmre under avsnitt 

2.4.1 Forskningsdesign. Nära kopplad till den kvalitativa metoden är den interpretativa 

traditionen. (Lee & Baskerville, 2003; Myers, 2013; Walsham, 1995). Vid forskning med 

denna tradition eftersträvar forskare enligt Tsang (2013) att förstå fenomen genom att samla in 

tankar och upplevelser via vanligtvis fallstudier och intervjuer. Lee och Baskerville (2003) 

beskriver att kunskap inom denna tradition skapas genom första och andra nivån av 

konstruktion. Den första nivån är de observerade människornas tolkningar av verkligheten 

medan den andra nivån är forskarens egen tolkning av första nivåns konstruktion. Det är denna 

andra nivå som är själva teoribildningen som leder till teoretisk generaliserbarhet. Målet med 

denna kunskap är inte att det ska betraktas som universella lagar, likt det som den positivistiska 

traditionen strävar efter, utan målet är istället att förstå teorier om fenomen som sedan kan 

tillämpas på andra fall inom liknande kontext.  
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Denna studie strävar efter att förstå people analytics genom att empiriskt undersöka detta med 

hjälp av att tolka de uppfattningar och erfarenheter personer som arbetar med det har. 

Kunskapsbidraget ämnar leda till insikter som kan appliceras i andra organisationer i Sverige 

som vill arbeta med people analytics eller redan gör det idag. Enligt Bryman (2018) kräver 

studiet av den sociala verkligheten, som är vanlig i samhällsvetenskaplig forskning, en annan 

logik jämfört med naturvetenskaplig forskning och ett interpretativt perspektiv är bättre lämpat 

för sådana studier. Utifrån dessa argument antas den interpretativa vetenskapsfilosofiska 

traditionen i denna studie. Detta val stärks ytterligare genom argument av Angrave et al. (2016) 

som menar att det finns en problematik gällande att majoriteten av den forskning som har 

bedrivits hittills inom people analytics utgår från positivismen, det förklarande synsättet, och 

det saknas forskning som bidrar till att skapa förståelse för people analytics vilket den 

interpretativa traditionen strävar efter. Angrave et al. (2016) menar att det positivistiska 

synsättet agerar exkluderande av kontextuella förklaringar som finns inom organisationer.  

 

Nära förknippat med vetenskapsfilosofiska synsätt finns även det som kallas ontologi eller 

ontologiska frågor. Ontologi handlar enligt Bryman (2018) om synen på den sociala 

verkligheten i termer av hur den förhåller sig till aktörerna inom den och det finns två 

huvudsakliga perspektiv på detta. Den första är objektivism som innebär att verkligheten och 

det sociala är objektiva och oberoende av individerna som befinner sig i den. Den andra 

ontologiska ståndpunkten, konstruktivistisk ontologi, innebär enligt Bryman (2018) att det 

sociala ständigt förändras på grund av de sociala aktörer som befinner sig i detta sociala 

sammanhang, med andra ord konstrueras den av de personer som befinner sig i den. 

Konstruktivismen är nära förknippad med det interpretativa synsättet enligt Bryman (2018), 

eftersom den innebär att verkligheten är subjektiv och inte har en absolut sanning. Eftersom 

det är upplevelser som undersöks i denna studie med syfte att skapa förståelse är det därmed 

konstruktivistisk ontologi vi utgår från i denna studie.  

 

2.2 Forskningsansats 
Forskningsansats förklaras av Bryman (2018) samt Patel och Davidson (2011) som vilken 

relation teori och empiri har till varandra. Teori beskrivs på följande sätt: 

 
En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en företeelse. Teorin 

uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att förklara och förutsäga företeelsen 

eller förstå innebörden av den (Patel & Davidson, 2011, s.22). 
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Empiri är enligt Patel och Davidson (2011) information om verkligheten vilket tillgängliggörs 

genom empiriinsamling. I denna studie redogörs det för tillvägagångssättet för 

empiriinsamlingen under 2.4 Studiens genomförande. När forskaren har ett interpretativt 

synsätt och en konstruktivistisk ontologisk ståndpunkt är det enligt Bryman (2018) en i 

huvudsak induktiv ansats som anses lämplig. Induktion innebär enligt Myers (2013) att bidra 

till teoribildning i motsats till deduktion som handlar om teoritestning och Bryman (2018) 

beskriver att empirin fungerar som en grund till teoribildningen i induktiva ansatser. Enligt 

Bryman (2018) kan dock ett induktivt tillvägagångssätt ofta ha influenser av en deduktiv 

ansats. Detta beskrivs av Bryman (2018) som en abduktiv ansats och innebär att forskaren utgår 

från empiri men att det även kan ske en växling mellan empiri och teori under studiens gång 

med syfte att kunna tolka människors upplevelse av den sociala verkligheten. Detta kan ta sig 

i uttryck genom att vissa empiriska fynd kan behöva stöttas av tidigare teorier för att kunna 

leda till värdefulla insikter.  

 

Eftersom vi i denna studie arbetat växelvis med empiri och teori har vi därmed antagit en 

abduktiv forskningsansats. Exempelvis genomfördes en grundlig litteraturgenomgång för 

konceptualisering av people analytics redan innan empiriinsamlingen. Denna 

konceptualisering har använts för att utforma en intervjuguide (Bilaga 1) baserat på tidigare 

forskning om just people analytics. Detta ansågs som nödvändigt för att kunna få så fylliga svar 

som möjligt av intervjupersonerna och därmed är ansatsen abduktiv eftersom den inom flera 

områden tagit hänsyn till tidigare forskning och teorier, som det redogörs för under avsnitt 3 

Litteraturgenomgång.  

 

2.3 Urval av litteratur till litteraturgenomgång 
Nedan presenteras tillvägagångssättet vid urval av litteratur och tidigare forskning och teori 

som det redogjorts för under avsnitt 3 Litteraturgenomgång. Eftersom vi hade olika 

tillvägagångssätt beroende på område har vi i detta avsnitt delat upp redogörelsen i två delar. 

Den första delen berör urval av litteratur för people analytics och den andra delen redogör för 

urval av litteratur för områden kopplat till HR och business intelligence (BI) eftersom båda 

dessa områden är relevanta för people analytics.  
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2.3.1 Urval av litteratur för people analytics  

Till denna studie gjordes en inledande litteraturgenomgång för att få en översikt av 

studieområdet people analytics. Enligt Bryman (2018) syftar en litteraturgenomgång till att 

möjliggöra för en heltäckande bedömning av det aktuella forskningsläget samt att den ofta 

ligger till grund för uppstart av en studie. Fördelar med en noggrann litteraturgenomgång är 

enligt Patel och Davidson (2011) att den fungerar som stöd för vad som är väsentligt inom 

området, visar vilka delar som redan studerats, ger studien ökad akademisk relevans samt kan 

hjälpa forskaren att göra en avgränsning. I denna studie bidrog en genomgång av existerande 

litteratur till att utveckla studiens forskningsfrågor och fanns som stöd för att utforma en studie 

som inte redan genomförts.  

 

För att samla information om studiens huvudbegrepp, people analytics, togs inspiration från 

det som Bryman (2018) benämner som systematisk litteraturgenomgång. En sådan typ av 

litteraturgranskning görs främst för att motverka att forskarens förförståelse får för stor 

betydelse och minskar även risken för att viktig information lämnas utanför studien. Detta kan 

ta sig uttryck i form av att forskaren enbart söker på begrepp som denne själv känner till. Inom 

ett så pass nytt och ibland diffust område som people analytics, där det som tidigare nämnt 

finns flera olika begrepp som kan tyckas beskriva samma fenomen, anser vi att det är av vikt 

att göra en grundlig genomgång, därmed ansågs en systematisk litteraturgenomgång relevant.  

 

De sökord som initialt användes i denna studie för att söka vetenskaplig litteratur i olika 

databaser var “people analytics” och “HR analytics”. I takt med att litteratur granskades 

framkom även andra begrepp relaterade till samma område, dessa var “human resource 

analytics”, “human capital analytics”, “workforce analytics” samt “talent analytics”. För att 

öka möjligheten att fånga in relevanta vetenskapliga artiklar som undersökt området valde vi 

att göra en sökning på samtliga begrepp i tre av de databaser som av institutionen för informatik 

vid Linköpings Universitet anses som mest passande för forskningsfältet informatik (Tabell 1).  
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Tabell 1.  

Databas och sökord för urval av litteratur för people analytics. 

Databas Sökord Antal artiklar 2013–2019 

Web of Science 

People analytics 

HR analytics 

Human resource analytics 

Human capital analytics 

Workforce analytics 

Talent analytics 

23 

29 

5 

9 

27 

2 

Scopus 

People analytics 

HR analytics 

Human resource analytics 

Human capital analytics 

Workforce analytics 

Talent analytics 

31 

45 

17 

9 

44 

5 

Science direct 

People analytics 

HR analytics 

Human resource analytics 

Human capital analytics 

Workforce analytics 

Talent analytics 

27 

39 

5 

9 

13 

12 

 

Eftersom forskningsområdet people analytics är relativt nytt och utvecklas snabbt ansågs det 

som viktigt att relevant och aktuell forskning var ett av urvalskriterierna för litteraturen. Det 

var tydligt att det från år 2013 och framåt kommit en våg av forskning som relaterar till people 

analytics, innan dess var det väldigt få artiklar som berörde ämnet. Därmed sattes tidsspann på 

2013–2019 som avgränsning så enbart de mest aktuella artiklarna inkluderades i urvalet. Vi har 

enbart inkluderat kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar eller konferensdokument för att 

säkerställa att det finns en vetenskaplig kvalitetsaspekt. Dessa artiklar används för avsnitten 1 

Inledning, 3.3 Beskrivning av people analytics, 3.4 Hur people analytics kan användas samt 

3.5 Påverkansfaktorer för people analytics.  
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2.3.2 Urval av övrig litteratur 

Synen på HRs roll inom organisationer (avsnitt 3.1) samt Business Intelligence (avsnitt 3.2) 

berör områden som är väl utforskade. Avsnitten har som syfte att öka sannolikheten att vi som 

författare och du som läsare har samma förståelse gällande dessa delar, som vi anser kan ses 

som grundläggande aspekter av people analytics. Vi anser även att dessa avsnitt ökar 

transparensen för vår förförståelse vilket skapar en större förståelse för vår diskussion och 

slutsats. Eftersom dessa nämnda avsnitt är inom områden som det bedrivits mycket forskning 

inom tidigare ansågs det som mest lämpligt att utgå från väl citerade, kvalitetsgranskade 

vetenskapliga artiklar och konferenser.  

 

2.4 Studiens genomförande 
För att ge ökad transparens följer i detta avsnitt en redogörelse för studiens genomförande 

från början till slut; vilken forskningsdesign och datainsamlingsmetod som tillämpats, 

beskrivning av urval och presentation av deltagare samt insamling och bearbetning av det 

empiriska materialet. Genomförandet är förankrat i tidigare beskrivna metodologiska val 

gällande vetenskapsfilosofisk ståndpunkt och forskningsansats.  

 

 
Figur 1. Överblick över studiens genomförande. 

 

2.4.1 Forskningsdesign 

När det kommer till forskningsansats finns det två huvudsakliga inriktningar, kvantitativ 

respektive kvalitativ metod (Bryman, 2018). Den kvantitativa metoden har kvantitativa och 

numeriska data i fokus för att möjliggöra för kvantitativa analyser, detta menar Myers (2013) 



Högren, Stenborg 
 

17 
 

grundar sig i naturvetenskapliga studier av positivistisk karaktär. Även om people analytics 

som arbetssätt eller arbetsmetod kan sägas vara kvantitativt eftersom det handlar om analys av 

data där fokus hamnar på siffror, likt den kvantitativa forskningsmetoden, är denna metod inte 

relevant i denna studie. I denna studie har vi tillämpat den kvalitativa forskningsmetoden som 

enligt Bryman (2018) handlar om att fånga in subjektiva upplevelser av verkligheten där fokus 

ligger på insamling och analys av ord snarare än siffror. Vi undersöker upplevelser hos de som 

arbetar med people analytics och vill skapa förståelse för hur det används i en 

organisationskontext. Hade studien varit av kvantitativ karaktär hade det syfte och de 

frågeställningar som vi eftersöker svar på i denna studie inte kunnat besvaras.  

 

Forskningsdesign innebär enligt Bryman (2018) ett ramverk för hur insamling och analys av 

data ska genomföras. En väl lämpad och vanligt förekommande forskningsdesign för kvalitativ 

forskning inom fältet informatik är enligt Goldkuhl (2019) och Myers (2013) det som kallas 

tolkande fallstudie, där det relevanta i fallstudien är vilken situation som undersöks och hur 

teknologiska lösningar används i organisationer. Myers (2013) menar att en fallstudie ämnar 

undersöka och beskriva situationen som undersöks, det vill säga fallet, med hjälp av empiriska 

data och människor som befinner sig i denna situation. Det finns ett antal kriterier för vad som 

definierar en fallstudie. Bryman (2018) beskriver att ett fall vanligtvis är en specifik plats i en 

specificerad kontext, exempelvis ett samhälle eller organisation, där forskarens fokus är att 

studera denna kontext. Den sociala kontexten eller enheten studeras djupgående och avgränsas 

enligt Goldkuhl (2019) till en social enhet där det ofta inte är helt tydligt var gränsen mellan 

det studerade fenomenet och dess kontext går.  

 

I denna studie finns ett antal aspekter enligt ovan nämnda kriterier som gör att den skulle kunna 

definieras som en fallstudie, bland annat att det som studeras är inbäddat i en organisation och 

att studien ämnar att med hjälp av empiriska data insamlade från individer som verkar i den 

aktuella kontexten förstå fenomenet. En fallstudie kan också anses vara en lämplig metod i 

avseende att studera hur teknologiska lösningar används och upplevs i en organisation. Myers 

(2013) menar att den sociala enheten nödvändigtvis inte behöver vara en organisation och att 

det empiriska materialet kan samlas in från ett flertal organisationer likt det som skett i denna 

studie. Däremot finns det ett antal aspekter i vår studie som gör att vi snarare klassificerar vår 

studie som det som Jansen (2010) benämner som en kvalitativ surveyundersökning, än som en 

fallstudie. Att denna studie klassas som en kvalitativ surveyundersökning och inte en fallstudie 

beror bland annat på att det inte är en avgränsad kontext i form av exempelvis en organisation 
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som studeras utan fler organisationer har deltagit i studien, dock inte i den utsträckning som är 

krav för en flerfallsstudie. För att uppnå kriteriet för en fallstudie bör undersökningen 

genomförts i en organisation, vilket med denna studies upplägg inte eftersträvades eftersom vi 

ville intervjua individer som i huvudsak arbetar med people analytics och antalet sådana 

individer i de organisationer som deltagit har varit mycket begränsat, i flera organsiationer är 

det enbart en person alternativt en liten grupp människor som arbetar med people analytics. För 

att få en bredare bild av people analytics ansåg vi därmed att fler organsiationer behövde delta 

än enbart en och därmed blev det snarare en kvalitativ surveyundersökning än en fallstudie. 

Ytterligare en aspekt gällande varför denna studie inte kan klassas som en fallstudie är att ingen 

metodtriangulering skett vilket rekommenderas av Goldkuhl (2019) vid genomförande av 

fallstudier. Metodtriangulering innebär enligt Bryman (2018) att forskaren använder sig av fler 

än en datainsamlingsmetod i studien och därmed samlar in mer än en typ av information. Detta 

kan ske genom exempelvis dokumentanalys eller observation, för att samla in ytterligare 

kvalitativa data att inkludera i analysen.  

 

I en studie av utforskande karaktär likt denna används kvalitativ surveyundersökning enligt 

Jansen (2010) för att upptäcka relevanta ämnen, dimensioner och aspekter av det som studeras 

samt förstå upplevelser hos de personer som deltar i studien. Dessa delar identifieras i huvudsak 

genom att gå igenom, koda och tolka information i form av exempelvis 

intervjutranskriberingar. Skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ surveyundersökning 

är därmed enligt Jansen (2010) samt Kvale och Brinkmann (2014) att i den kvantitativa 

undersökningen används insamlade data för att dra statistiska slutsatser, medan det i kvalitativa 

surveyundersökningar handlar om att upptäcka intressanta aspekter och dimensioner relaterade 

till det studerade fenomenet baserat på de kvalitativa data som framkommit genom intervjuer.  

 

2.4.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie var det i första hand det som Myers (2013) benämner som primärdata intressant, 

särskilt eftersom det finns begränsad tillgång till sekundärdata som täcker det 

forskningsområde som studien ämnar undersöka. Intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) samt Myers (2013) en av de mest använda datainsamlingsmetoderna inom kvalitativ, 

interpretativ forskning för insamling av primärdata. Intervjuer har även enligt Myers (2013) en 

naturlig koppling till den induktiva ansatsen eftersom kvalitativa intervjuer används för att 

upptäcka och identifiera hur intervjupersoner uppfattar ett fenomen. Enligt Myers (2013) är 

intervjuer en vanligt förekommande metod i kvalitativa studier och bra sätt att samla in 
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kvalitativa och därmed har intervjuer valts som datainsamlingsmetod i denna studie. Detta val 

baseras därmed på de tidigare beskrivna metodval som vetenskapsfilosofisk tradition samt 

forskningsdesign i form av kvalitativ surveyundersökning vi som tidigare beskrivet utgår från.  

 

När det kommer till intervjuer finns det enligt Myers (2013) tre olika typer som handlar om till 

vilken grad intervjun är strukturerad, dessa kategoriseras som strukturerad, ostrukturerad samt 

semistrukturerad. Strukturerade intervjuer används när forskaren eftersöker konsekventa svar 

och inte vill frångå den i förväg formulerade intervjuguiden. Ostrukturerade kan ses som 

motsatsen till strukturerade intervjuer och innebär att forskaren vill låta intervjupersonen tala 

helt fritt om området utan att ha vägledande frågor. Semistrukturerade intervjuer innebär enligt 

Bryman (2018) och Myers (2013) att forskaren har en intervjuguide att utgå ifrån för att 

säkerställa svar på studiens frågeställningar men att frågorna ska vara formulerade på ett sätt 

som främjar flexibilitet i intervjusituationen. Denna flexibilitet kan bland annat visa sig genom 

att intervjuaren har möjlighet att ändra ordningen på frågorna samt att nya följdfrågor kan 

ställas beroende på vilken information som framkommer. 

 

I denna studie tillämpades semistrukturerade intervjuer med individer som arbetar med people 

analytics. Studien är av utforskande karaktär där vi vill skapa förståelse för people analytics. 

Genom semistrukturerade intervjuer med stöd av intervjuguiden (Bilaga 1) kunde 

intervjupersonerna tillåtas prata fritt och dela med sig av sina kunskaper utan att sväva iväg 

från ämnet. Denna datainsamlingsmetod ansågs därmed som lämplig för att öka förståelsen för 

people analytics utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.4.3 Urval av deltagare 

Till denna studie har det som Bryman (2018) benämner som målstyrt urval tillämpats. Detta är 

ett strategiskt urval som är vanligt inom kvalitativ forskning där forskaren strävar efter att nå 

deltagare som är relevanta för de forskningsfrågor som studien ämnar besvara. Detta gjordes 

delvis genom att kontakta personer på det sociala nätverket LinkedIn där vi identifierade 

lämpliga personer utifrån deras yrkestitel. Utöver detta användes även ett så kallat 

snöbollsurval för att hitta ytterligare personer. Snöbollsurval beskrivs av Bryman (2018) som 

en typ av målstyrt urval som innebär att forskaren till att börja med identifierar en liten grupp 

personer som är relevanta för studiens forskningsfrågor. Dessa personer bidrar i sin tur med 

hjälp att hitta ytterligare personer som kan vara av relevans för studien. Ett snöbollsurval 

rekommenderas särskilt i studier där forskaren försöker nå nätverk av individer eller där det 
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kan vara svårt att hitta individer som kan bidra till att besvara studiens forskningsfrågor. I vårt 

fall passade ett snöbollsurval bra eftersom de flesta organisationer inte har öppen information 

gällande huruvida de arbetar med people analytics eller inte, vilket gjorde att 

rekommendationer ansågs som lämpligt för att hitta organisationer och individer som arbetar 

med detta. Därför kontaktades i början av processen en person i vårt nätverk som vi sedan 

tidigare visste var insatt i people analytics. Det visade sig att denna person är med i ett nätverk 

för yrkesverksamma som arbetar med people analytics och därmed kunde denne 

rekommendera lämpliga personer för oss att ta kontakt med.  

 

För att möjliggöra att forskningsfrågorna skulle kunna besvaras av urvalsgruppen formulerades 

ett antal kriterier för deltagande i studien (Tabell 2).  

 

Tabell 2.  
Urvalskriterier (UK) för deltagande i studien. 

Urvalskriterium Beskrivning av urvalskriterium 

UK1 
Organisationerna där studien genomförs ska ha ett 

etablerat arbete med people analytics. 

UK2 

Det ska ha gått en tidsperiod sedan införandet av people 

analytics, minst sex månader, för att organisationerna ska 

ha hunnit märka av eventuella effekter.  

UK3 

Till studien behövs minst en person per organisation, 

deltagarna ska individuellt eller tillsammans kunna ge 

heltäckande svar på frågorna i intervjuguiden 

UK4 Organisationerna ska vara verksamma inom privat sektor. 

 

En utmaning inom kvalitativ forskning är, enligt Bryman (2018), att bedöma hur många 

intervjuer som behövs för att uppnå någon form av mättnad. Myers (2013) menar att det inte 

finns ett optimalt antal intervjuer och att antalet intervjuer inte nödvändigtvis har någon 

betydelse för studiens kvalitet, istället är det av större vikt att forskarna får detaljerade och 

heltäckande svar på sina frågor. Genom det målstyrda urvalet identifierades sex personer i fyra 

olika organisationer som uppfyllde urvalskriterierna, bedömningen för om de uppfyllde dessa 

urvalskriterier gjordes via mailkontakt med varje deltagare efter den initiala kontakten via det 
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första informationsbrevet (Bilaga 2). Vi genomförde fyra djupintervjuer på cirka 90 minuter 

vardera vilket resulterade i totalt 100 sidor transkriberat empiriskt material, något vi bedömde 

som tillräckligt för att kunna bidra till att uppfylla studiens syfte samt besvara studiens 

frågeställningar.  

 

2.4.4 Beskrivning av deltagare 

Urvalet enligt ovan urvalskriterier resulterade i sex individer. De har samtliga en 

universitetsutbildning, inom ekonomi eller personalvetenskap, och minst tre års erfarenhet av 

att arbeta med people analytics i någon form. I tre av organisationerna intervjuades en person 

vardera medan det i den fjärde organisationen deltog tre personer i intervjun (Intervjuperson 4, 

5 och 6), eftersom de ansåg att de tre tillsammans skulle kunna besvara frågorna heltäckande. 

Intervjun på denna organisation genomfördes med alla tre intervjupersoner samtidigt, utefter 

intervjuguiden där de hjälptes åt att besvara frågorna.  

 

Samtliga intervjupersoner arbetar i organisationer som har arbetat med people analytics i minst 

ett år. Samtliga organisationer som dessa individer arbetar i kategoriseras som stora och har 

fler än 3000 anställda, tillhör privat sektor i Sverige och har även verksamhet internationellt. 

På grund av att det är relativt få organisationer i Sverige idag som har ett etablerat arbete med 

people analytics så kan inte en närmare beskrivning av organisationerna ges eftersom det skulle 

äventyra deltagarnas konfidentialitet enligt konfidentialitetskravet (se avsnitt 2.6 Etiska 

aspekter).  

 

2.4.5 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga 1) innehöll både en tematisk och dynamisk dimension efter 

rekommendation av Kvale och Brinkmann (2014). Den tematiska dimensionen har sin 

utgångspunkt i kunskapsbidraget och den dynamiska finns för att skapa en bekväm 

intervjusituation. Den tematiska dimensionen utgick från det syfte och frågeställningar studien 

har och det formulerades fyra övergripande teman. I strävan efter att kunna besvara studiens 

frågeställningar ställdes öppna frågor för att få svar från intervjupersonerna gällande vad 

people analytics innebär, på vilket sätt det används samt vad för värde de anser att det bidrar 

med. Den dynamiska dimensionen syns dels i frågornas formulering där vardagligt språk 

används och det subjektiva tyckandet har fokus. Den dynamiska dimensionen syns även i att 

intervjuguiden har ett inledande bakgrundstema som är till för att låta intervjupersonerna få 

redogöra för enklare saker såsom utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet.  
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2.4.6 Genomförande av intervjuer 

Inför genomförandet av intervjuerna bokades en tid med intervjupersonerna i god tid. Vi avsatte 

två timmar per intervju och information om studien och intervjutillfället skickades ut till 

deltagarna vid första kontakten (Bilaga 2) samt en vecka innan intervjun (Bilaga 3) för att 

klargöra förväntningar och ge dem möjlighet att förbereda sig om det fanns behov av det. Under 

ett intervjutillfälle finns det enligt Myers (2013) flera aspekter att ta hänsyn till som forskare. 

Dels att det behöver upplevas som en trygg situation för den som blir intervjuad, att det finns 

tillit till forskaren och studien som genomförs. Dessutom behöver det finnas gott om tid för 

intervjun så att intervjupersonen inte känner sig stressad utan får prata i sin egna takt och ha tid 

att tänka efter och reflektera. Som forskare behöver man även vara medveten om sin egna 

påverkan på situationen kopplat till att det finns risk för att forskaren vinklar intervjun eller 

tolkar information under tiden på ett felaktigt sätt. Dessa faktorer har vi tagit hänsyn till genom 

flera åtgärder. Platsen som intervjuerna genomfördes på bestämdes av intervjupersonerna med 

anledning av att det skulle vara en miljö som de kände sig bekväma i och som skulle kunna 

öka känslan av trygghet under intervjutillfället. Vi avsatte två timmar per intervjutillfälle och 

det var mer än nödvändigt för själva intervjuguiden och detta gjorde att vi kunde genomföra 

intervjuerna utan att känna tidspress. Aspekten kring vår egna roll under intervjusituationen 

hanterade vi genom att vi båda medverkade på samtliga intervjuer men att en av oss höll i 

intervjun. Den som inte höll i intervjun kontrollerade att alla frågor berördes, såg till att det var 

tillräckligt med tid och kunde även ställa kompletterande frågor om det var något som förbisågs 

av oss själva eller som vi upplevde som otydligt. Under intervjuerna tilläts intervjupersonerna 

prata fritt utifrån egna tankar och erfarenheter för att ge en så heltäckande bild som möjligt av 

deras upplevelser. Baserat på deras svar ställdes följdfrågor för att få ytterligare information.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att möjliggöra bearbetning och analys 

av det insamlade empiriska materialet. 

 

2.4.7 Bearbetning av insamlat material 

Vid bearbetning av den insamlade empirin gjordes en tematisk analys för att identifiera centrala 

teman i det transkriberade materialet bestående av cirka 100 sidor. Metoden vi använde för att 

genomföra tematiseringen var det som Kvale och Brinkman (2014) benämner som menings-

koncentrering. Meningskoncentreringen utfördes genom att vi var för sig gick igenom 

materialet och kodade samt kategoriserade uttalanden. Kodning är enligt Myers (2013) en 

vanlig och lämplig metod för att analysera en stor mängd text. Detta gjordes genom att vi satte 
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kodord i olika stycken av det transkriberade materialet med fokus på att hitta det väsentliga i 

texten kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Exempelvis användes kodorden ”låg 

datakvalitet” och ”bristande resurser” vid stycken där intervjupersonerna uttryckte svårigheter 

kopplade till detta. Dessa koncentrerades sedan in i kategorin ”utmaningar” som sedan 

utvecklades vidare till ett tema i resultatavsnittet. Vid den första genomgången av materialet 

framkom ett stort antal kodord, för att koncentrera samtliga till kategorier och slutligen teman 

gick vi sedan igenom materialet en gång till. Sedan gick vi tillsammans igenom materialet 

ytterligare en gång utifrån de kodningar och kategorier vi identifierat separat. Genom detta 

koncentrerades materialet ytterligare och resulterade i fyra övergripande teman som det 

redogörs för under avsnitt 4 Resultat. Dessa teman är: innebörden av people analytics, syfte 

och mål med att använda people analytics, upplevda effekter av people analytics samt faktorer 

som påverkar people analytics.  

 

2.5 Kvalitetsvärdering 
En kvalitativ studies generaliserbarhet är en utmaning eftersom det i många fall jämförs med 

den kvantitativa motsvarigheten, dock menar Myers (2013) att en kvalitativ studie inte strävar 

efter reliabilitet och validitet på samma sätt som generaliserbarhet i kvantitativa studier gör. 

Lee och Baskerville (2003) menar att begreppet generaliserbarhet är problematiskt eftersom 

betydelsen av det beror på vilket fält inom forskningen som behandlas. Den generella 

definitionen av generaliserbarhet är enligt Polit och Beck (2010) att utifrån givna premisser 

kunna dra slutsatser och göra något allmängiltigt, vilket inom forskningsvärlden innebär att 

baserat på något som är observerat kunna uttala sig om något som ännu inte är observerat. Inom 

kvalitativ forskning menar dock Bryman (2018) att det talas om generaliserbarhet i andra 

termer såsom trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Dessa kvalitativa termer handlar om 

hur trovärdiga eller rimliga studiens resultat är, huruvida resultaten av studien går att applicera 

i en annan kontext och hur stor sannolikheten är att få liknande resultat om en liknande studie 

genomförs vid ett annat tillfälle.  

 

Det som skiljer kvalitativ generaliserbarhet från dess kvantitativa motsvarighet är bland annat 

vilken roll kontexten ges. En kvalitativ studie med ett tolkande perspektiv, likt denna studie, är 

bunden till kontexten som studien utförs i. Walsham (1995) menar att generaliserbarheten från 

kvalitativa studier inte bör jämföras med kvantitativ generaliserbarhet. Det handlar inte om 

statistiska bevis utan snarare möjlighet att identifiera och presentera mönster och tendenser 
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samt uttala sig om vad som är mest troligt. Detta medför enligt Gregor (2006) vissa svårigheter 

inom kvalitativa studier eftersom komplexiteten i samhällsvetenskaplig forskning kan göra att 

det finns många omständigheter som påverkar en studies utfall, exempelvis kontext, tid, miljö 

och antal inblandade personer. Därav är det svårare att förutse exakta händelser och 

generaliserbarheten begränsas till att generera insikter samt se mönster och tendenser.  

 

Tsang och Williams (2012) samt Collingridge och Gantt (2008) lyfter ett antal faktorer som 

påverkar huruvida studien är generaliserbar eller inte. Dessa är kontext, tid, population och 

teori. Till vilken utsträckning dessa faktorer liknar varandra i det som redan har observerats 

och det som ska observeras har en påverkan på överförbarheten. Vidare menar Lee och 

Baskerville (2003) att det finns olika typer av generaliserbarhet inom kvalitativ forskning. Det 

är möjligt att genom observationer av fall generalisera till tidigare teorier och forskning och 

genom det bidra till teoribildningen. Kvalitativa studier kan även generera värdefulla insikter 

och identifiera utmaningar som kan vara av intresse för andra organisationer eller kontexter.  

 

Denna studie ämnar bidra till förståelse för people analytics i en svensk organisationskontext, 

vilket kan vara användbart för andra svenska organisationer som ska implementera eller precis 

har implementerat people analytics. I dagsläget ses people analytics som en ny och trendig 

uppsättning aktiviteter och arbetssätt att använda sig av i organisationer och resultaten i denna 

studie kommer att vara aktuella en tid framöver i takt med att allt fler organisationer väljer att 

implementera people analytics i sin egen kontext. Ambitionen med denna studie är att generera 

kunskap i form av mål och visioner samt relevanta insikter i form av råd och riktlinjer som är 

användbart för andra. Den kontext som denna studie generaliseras till kommer troligtvis inte 

att uppleva identiska utmaningar eller problematik, däremot är det troligt att de liknar varandra 

och studien kan därmed generera värdefulla insikter för läsaren och hjälpa denne att se liknande 

tendenser i sin egna organisation som kan undvikas eller hanteras med hjälp av de råd och 

riktlinjer som presenteras i denna studie.  

 

2.6 Etiska aspekter 
Vid genomförandet av denna studie har ett forskningsetiskt förhållningssätt tagits i beaktning 

i enlighet med Myers (2013) samt Vetenskapsrådet (2002). Ett etiskt förhållningssätt är särskilt 

viktigt i studier där människor deltar och bidrar till att individerna och uppgifterna som lämnas 

skyddas och behandlas med respekt. Enligt Vetenskapsrådet (2002), den svenska myndigheten 
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som bland annat har ett övergripande ansvar för forskningsetik, finns det fyra huvudkrav att ta 

hänsyn till inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Det första kravet benämns av Vetenskapsrådet (2002) som informationskravet och innebär att 

deltagare i studien ska få så korrekt information som möjligt gällande deras roll i studien. Detta 

har säkerställts i denna studie genom att samtliga deltagare tog del av informationsbrev (Bilaga 

2; Bilaga 3) innan intervjutillfället där de blev informerade om sin uppgift i studien, på vilka 

villkor de deltog samt att deltagandet är frivilligt och att de därmed har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under arbetets gång utan vidare konsekvenser. Genom detta var 

deltagarna väl medvetna om sin roll redan innan de börjat delta och bidra till empirin för denna 

studie.  

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna behöver lämna 

samtycke till deltagande. Myers (2013) beskriver att samtycke kan hämtas på olika sätt 

beroende på vilken typ av forskningsdesign som tillämpas. Denna studie innefattar intervjuer 

och därför har samtycke inhämtats från varje deltagande individ. Eftersom denna studie kräver 

aktiv insats av deltagarna har samtycke inhämtats innan intervjuerna påbörjades, genom att 

deltagarna tackat ja till medverkan efter de tagit del av tidigare nämnda informationsbrev. 

 

Konfidentialitetskravet, det tredje huvudkravet enligt Vetenskapsrådet (2002), innebär att 

uppgifterna som lämnas av deltagarna i studien ska behandlas konfidentiellt. I denna studie har 

detta säkerställts genom att informationen som lämnats under intervjuerna inte är tillgängliga 

för obehöriga samt att de har avkodats så att de inte går att härleda till enskilda individer eller 

organisationer. Eventuella känsliga uppgifter har behandlats med särskild varsamhet. Myers 

(2013) betonar vikten av att intervjupersonerna är medvetna om konfidentialitetskravet och i 

de fall som uppgifter relaterade till individer eller organisationer publiceras behövs tillåtelse 

från studieobjektet. Till denna studie gjordes valet att inte publicera namn på varken individer 

eller organisationer. 

 

Det fjärde och sista kravet som presenteras av Vetenskapsrådet (2002) benämns som 

nyttjandekravet. Det innebär att uppgifterna som har samlats in till studien enbart får användas 

till det ändamål de syftade till. I detta fall innebär detta att informationen som har samlats in 

genom intervjuerna enbart har använts som empirisk grund i denna uppsats.  
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2.7 Metoddiskussion 
Genom ovan beskrivna och motiverade val gällande studiens undersökningsstrategi samt 

design och tillvägagångssätt anser vi att studien genomförts på ett väl reflekterat och 

eftertänksamt sätt med syfte att uppnå hög kvalitet och värdefulla insikter för praktiker såväl 

som forskare. Det är dock viktigt att belysa vilken påverkan våra metodologiska val eventuellt 

skulle kunna ha på̊ studiens kvalitet, därav för vi här en diskussion gällande den metod vi 

beskrivit. 

 

Undersökningsstrategin är i linje med studiens syfte genom att vi eftersträvar förståelse för 

people analytics och därmed är den tolkande, kvalitativa undersökningen ett lämpligt 

metodologiskt val. Det abduktiva förhållningssättet anses även som det mest lämpliga eftersom 

vi inte ville begränsa oss varken i teorin eller empirin innan vi fått insikt i båda delarna. Detta 

eftersom ämnet är så pass nytt och intressanta aspekter skulle kunna uppenbara sig i båda delar 

och i händelse av detta ville vi inte förbise det. Att redan från början begränsa oss till att enbart 

utgå från tidigare forskning och teori alternativt empiri anser vi därmed hade medfört risker att 

värdefulla insikter hade kunnat försummas. 

 

När det kommer till studiens design och metod anser vi att kvalitativ surveyundersökning som 

forskningsdesign, semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, vår intervjuguide 

samt de urvalskriterier vi valde har hjälpt oss att få in utförlig empiri från relevanta 

intervjupersoner. Däremot har vi identifierat ett antal aspekter som hade kunnat öka kvaliteten 

på studien. Som tidigare nämnt menar Bryman (2018) att det kan vara svårt att säkerställa att 

antalet intervjuer som genomförs för att uppnå empirisk mättnad är tillräckligt och detta var 

något vi hade i åtanke under studiens genomförande. Intervjuerna bokades in i god tid och i ett 

så tidigt skede som möjligt under forskningsprocessen just för att ha möjlighet att boka in fler 

intervjuer om det ansågs som nödvändigt. Dock upplevde vi att de fyra intervjuerna vi 

genomförde räckte för att fånga in de upplevelser vi var intresserade av eftersom vi kunde se 

mönster i svaren tidigt och det signalerade att vi fått tillräcklig information för att kunna 

besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte med studien.  

 

Valet att intervjua minst en person per organisationen baserades på att om organisationen skulle 

ha ett helt team med hög arbetsdelning ville vi inte exkludera relevanta upplevelser genom att 

intervjua enbart en person utan vi ville kunna ställa frågor om flera aspekter av arbetet. På 
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grund av detta urvalskriterium var det en organisation som hade tre deltagare i intervjun 

(Intervjuperson 4, Intervjuperson 5 och Intervjuperson 6) och även om de tillsammans kunde 

ge oss utförliga svar är det ändå väsentligt att vara medveten om att deras svar kan ha påverkats 

av att de blev intervjuade samtidigt istället för enskilt. Det är inte omöjligt att vissa aspekter 

utelämnades på grund av att de inte vill tala om det inför kollegor. Dock anser vi att den 

intervjuguide (Bilaga 1) vi utformat innehåller frågor av en mer generell karaktär och inte 

innehåller frågor som skulle kunna få negativa konsekvenser för en individ om svaren skulle 

kunna härledas till denna. Vår bedömning av valet att ha flera personer som tillsammans 

besvarade frågorna heltäckande var att det gav mer sanningsenliga svar gällande people 

analytics än vad en av dessa enskilt hade kunnat ge, eftersom det inte var någon av dessa som 

enskilt hade kunnat besvara samtliga frågor heltäckande. Vi anser även att valet att intervjua 

personerna samtidigt var värdefullt eftersom de kunde reflektera tillsammans och bolla över 

frågan till de andra när de upplevde att de själva inte hade tillräcklig insikt.  

 

Ett ytterligare metodval som vi vill lyfta är valet att enbart använda oss av en 

datainsamlingsmetod, semistrukturerade intervjuer. Myers (2013) och Goldkuhl (2019) lyfter 

att för att verkligen fånga in alla dimensioner i en kvalitativ studie är det fördelaktigt att 

använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder, så kallad metodtriangulering. Det har inte 

gjorts i denna studie utan vi fokuserade på intervjuerna som datainsamling. Sett till det syfte 

och de frågeställningar vi har anser vi att vi som tidigare nämnt insamlat en rik empiri men vi 

inser även att ytterligare insamling med hjälp av andra metoder hade kunnat ge ett ökat djup i 

det empiriska materialet. Vi har haft kontakt med intervjupersonerna gällande att ta del av 

dokument kopplat till införandet och hanteringen av people analytics i syfte att göra en 

dokumentanalys för ytterligare material till empirin. Dock skedde inte detta på grund av 

flertalet anledningar. Dels presenterade flertalet intervjupersoner det material de har kopplat 

till people analytics under själva intervjutillfället vilket gjorde att vi fick inblick i vilket material 

som fanns tillgängligt. Med denna insikt insåg vi efter intervjuerna att vi inte kunde identifiera 

något användningsområde för att granska dessa dokument ytterligare eftersom de hade 

behandlats under intervjuerna . Dessutom hade en stor del av dokumenten fokus på 

implementeringsarbete vilket var en del vi avgränsade oss ifrån. Utöver detta så ansåg vi att vi 

kom in på djupet gällande intervjupersonernas upplevelser vilket gjorde att vi kunde tolka deras 

svar och föra intressanta diskussioner kopplat till tidigare forskning och teori utifrån de 

frågeställningar vi hade. Det vi undersökte var upplevelser av people analytics med fokus på 

att förstå varför effekterna av people analytics blev som de blev, med fokus på just individernas 



Högren, Stenborg 
 

28 
 

upplevelser. En dokumentanalys kunde i detta fall genererat ytterligare värdefull empiri i form 

av exempelvis tydliga exempel av de faktiska effekter som arbetet med people analytics har 

genererat i form av värde både kostnadsmässigt och tidsmässigt. Däremot vi kan inte uttala oss 

om ifall ytterligare datainsamling skulle ha kunnat ge ytterligare perspektiv på 

intervjupersonernas uttalanden eller de effekter arbetet med people analytics genererat 

eftersom vi inte samlade in detta. Hade en dokumentanalys eller eventuellt observationer 

genomförts hade det möjligtvis kunnat framkomma nya perspektiv som hade kunnat ge 

ytterligare djup i den redan insamlade empirin.  

 

En observation av den tekniska artefakten anser vi i efterhand hade kunnat ge ytterligare 

perspektiv på de tekniska aspekterna av people analytics men vi valde att inte göra detta 

eftersom vi under studiens gång ville fokusera på hur de upplevde people analytics och inte se 

till de rent tekniska aspekterna. Däremot insåg vi under slutet av studien att en observation eller 

en djupare studie av den tekniska artefakten hade kunnat vara givande utifrån de slutsatser vi 

kom fram till. Många av de utmaningar som intervjupersonerna upplever härleds till just de 

tekniska aspekterna och för att få ökad förståelse för dessa hade det varit värdefullt att göra en 

observation av den tekniska artefakten. Det finns en del kritik som presenteras av Orlikowski 

och Iacono (2001) riktad mot att utesluta att göra en direkt observation av den tekniska 

artefakten utan istället intervjua individer om deras upplevelser av den. Detta hade kunnat 

undvikas genom en metodtriangulering eftersom att intervjua någon om deras upplevelser av 

en teknisk artefakt inte alltid förväntas återge en helt rättvisande bild. En metodtriangulering 

är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativa studier som innebär att flera olika metoder för 

insamling av empiri sker i syfte att skapa olika perspektiv på fallet som undersöks. Denna kritik 

som presenteras av Orlikowski och Iacono (2001) är något vi förstår och har insett, framför allt 

under bearbetningen av det empiriska materialet, att det hade gett ytterligare djup till studiens 

resultat. Därav har just en studie med den tekniska artefakten i fokus presenterats som ett 

förslag till fortsatt forskning (avsnitt 7.2), eftersom det var något vi själva inte gjorde men anser 

är värdefullt för studier av people analytics. 

 

Det kan därmed tänkas att ytterligare perspektiv hade kunnat identifieras om en så kallad 

metodtriangulering skett. En styrka vi dock anser finns med valet att göra en kvalitativ 

surveyundersökning och enbart genomföra intervjuer var att mer tid kunde spenderas på att 

grundligt bearbeta den empiri vi faktiskt samlade in, vilket var cirka 100 sidor transkriberat 

material. Den bearbetning och analys som genomförts av empirin är noggrann och vi anser att 
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vi har lyckats identifiera och fånga in värdefulla aspekter eftersom vi har haft tid och möjlighet 

att koda och kategorisera empirin i flera omgångar.  

 

Överlag anser vi att våra metodval varit i linje med det syfte studien har och valen har varit 

rimliga utifrån den tid som finns avsatt för att genomföra masteruppsatsen. Vi har gemensamt 

reflekterat över vilka eventuella effekter våra val kan ha och har genomgående i metodavsnittet 

argumenterat för våra gjorda val.   
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
I följande avsnitt presenteras en redogörelse av den litteratur som vi har tagit del av under 

denna studie. Litteraturgenomgången syftar till att öka förståelsen för vad people analytics 

innebär, hur det kan användas i organisationer, i vilka sammanhang people analytics används 

och vilka effekter det kan och förväntas leda till. För att förstå helheten av people analytics 

presenteras i början grundläggande litteratur om HR-funktionen i organisationer samt 

business intelligence, ämnen vilka vi anser är väsentliga att känna till för att ge mening till 

begreppet people analytics. Avslutningsvis redogörs det för socioteknisk teori, studiens 

teoretiska utgångspunkt, och hur vi kommer att tillämpa den i analysen av det empiriska 

materialet. 

 

3.1 Synen på HRs roll inom organisationer 
Det finns en generell uppfattning att HR-funktionens bidrag till organisationen enbart kommer 

från processer inom rekrytering och andra enklare administrativa uppgifter. Denna uppfattning 

synliggörs av Ulrich, Younger och Brockbank (2008) som menar att HR traditionellt sett enbart 

har mätts och utvärderats baserat på kvantitet och kostnad av enklare administrativa aktiviteter, 

som exempelvis antal anställningar, antal timmar kompetensutveckling per anställd samt andra 

aktiviteter som kopplas främst till just rekrytering. Ulrich et al. (2008) beskriver vidare att det 

traditionellt sett har funnits ett fokus på att se vilka aktiviteter HR arbetar med, snarare än att 

se vilka utfall aktiviteterna leder till. Banfield och Kay (2008) beskriver det som att HR av 

många ses som en funktion inom organisationen som arbetar med administration av anställda 

snarare än strategiskt personalarbete. Om people analytics ska bidra till att förbättra 

organisationens övergripande resultat är det viktigt att ändra denna uppfattning och HRs roll 

inom organisationer kommer därmed presenteras i denna del. För att tydliggöra HR-

funktionens roll kommer den förklaras utifrån tre olika perspektiv som är vanliga att beskriva 

HR utifrån. Det första handlar om på vilken nivå inom organisationen HR är delaktig. Det andra 

innebär vilka typer av aktiviteter HR arbetar med och det tredje berör vilka fokus HR som 

funktion har.  

 

3.1.1 HR på olika nivåer inom organisationen 

Det första perspektivet innebär att föreställa sig organisationen som en pyramid. Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist och Davidson (2018) beskriver detta som att basen består av operativt arbete 

och toppen av pyramiden strategiskt arbete. HR-frågor inom organisationer existerar 
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genomgående på alla nivåer och det innebär att HR-funktionen är delaktig i samtliga. På den 

strategiska nivån befinner sig de HR-praktiker som har ett strategiskt fokus tillsammans med 

ledningsgruppen och arbetar fram långsiktiga handlingsplaner som ska hjälpa organisationen 

att nå sina mål. På den operativa nivån agerar HR-praktiker som arbetar operativt enligt dessa 

planer. Enligt Dulebohn och Johnson (2013) samt Nilsson et al. (2018) finns i denna modell 

därmed HR-funktionen representerad hos ledningsgruppen, bland linjechefer samt som 

medarbetare på en grundläggande operativ nivå.  

 

3.1.2 HR-funktionens aktiviteter och processer 

Utöver att se det utifrån strategisk respektive operativ nivå, går det även att se till vilka typer 

av aktiviteter HR som funktion i organisationen arbetar med. Pape (2016) presenterar en modell 

över de processer som anses vanliga för HR-funktionen att arbeta med (Figur 2). 

 

 
Figur 2. HRs processkarta (Pape, 2016, s.692) 

 

Det är sex områden som Pape (2016) lyfter som HR-funktionens huvudsakliga arbete. Insight 

handlar om att skapa sig en uppfattning om personalrelaterade frågor kopplat till 

organisatoriska resultat och planera personalstyrkan så den kan bidra till att nå uppsatta mål. 

 

Employee journey handlar om alla de aktiviteter som berör en anställds resa genom 

organisationen, från rekrytering till avveckling. Nilsson et al. (2018) presenterar en 

kompetensförsörjningsprocess (Figur 3) med tre faser som kan beskrivas utgå från en individs 

resa genom organisationen. Dessa faser kallas in, i och ut.  
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Figur 3. Kompetensförsörjningsprocessen (Nilsson et al., 2018, s.17) 

 

I in-fasen handlar det till största del om att HR arbetar med att få in rätt kompetens till 

organisationen. Detta görs enligt Nilsson et al. (2018) samt Pape (2016) dels genom att 

säkerställa att rätt personer attraheras av organisationen men även att rekryteringen genomförs 

på ett sätt så att rätt personer hamnar på rätt plats. I-fasen berör allt HR-relaterat arbete som 

sker för de som redan är anställda. Nilsson et al. (2018) beskriver att denna fas handlar om att 

behålla och utveckla personalen och detta görs genom ett flertal olika aktiviteter. I 

processkartan (Figur 2) av Pape (2016) hamnar alla fem aktiviteter som ligger i mitten av 

employee journey i denna I-fas och författaren lyfter att just utveckling och utvärdering av 

talang och prestation har stort fokus här. I ut-fasen fokuserar HR-funktionen enligt Nilsson et 

al. (2018) på aktiviteter som hanterar personal som slutar av olika anledningar. En stor del i 

denna fas handlar om att skapa förståelse för varför personer väljer att sluta samt vilka 

kompetenser som organisationen behöver för att täcka kompetensgapet som uppstår.  

 

Det tredje området som presenteras av Pape (2016) handlar om att de anställda ska utveckla ett 

förtroende för och engagemang till organisationen, employee relations. I detta ingår även att 

säkerställa att de anställda följer de regler och policys som finns inom organisationen samt 

arbeta fram handlingsplaner för att få de anställda på rätt spår. Det fjärde området, time 

management, samt det femte området reward innebär att arbeta fram ramverk och regler kring 

arbetstid och belöning samt att arbeta efter dessa. Organisational change är det sjätte och sista 

området som handlar om att hantera frågor kopplade till just organisatoriska förändringar. Detta 

innebär enligt Pape (2016) allt från att driva förändring gällande vilka roller organisationen 

behöver, hur organisationen ska vara uppbyggd samt byta position på specifika individer. 
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3.1.3 HR-funktionens två fokus 

Det tredje sättet att tydliggöra vilken roll HR har i organisationen är att se till vilka fokus arbetet 

som utförs har. HR-funktionens fokus kan sägas delas upp i två huvudsakliga delar, human 

resource management (HRM) och human resource development (HRD), vilka även är två olika 

grenar inom forskningsvärlden. Enligt Bratton och Gold (2012) baseras HRM på ett flertal 

olika teorier och kunskaper kopplat till styrning av människor och organisationer utifrån att 

samtliga individer ska kunna bidra till organisationens övergripande mål. Detta görs genom att 

strategiskt och systematiskt leda och styra personalen så den kan ta organisationen i önskad 

riktning (Banfield & Kay, 2008; Boxall & Purcell, 2016; Bratton & Gold, 2012). Nilsson et al. 

(2018) beskriver att majoriteten av aktiviteterna i kompetensförsörjningsprocessen (Figur 3) 

har ett HRM-fokus. HRD handlar enligt Nilsson et al. (2018) om att utveckla en organisations 

mänskliga kapital, personalen, och detta görs främst genom aktiviteten utveckla men även 

introduktion som hamnar under I-fasen i kompetensförsörjningsprocessen (Figur 3).  

 

Mankin (2008) samt Nilsson et al. (2018) beskriver att HRM och HRD står varandra nära och 

till viss del är integrerade med varandra men att HRM kan sägas handla om ledning och 

förvaltning, medan HRD handlar om att förbättra och utveckla. Mankin (2008) lyfter att HRD 

består av aktiviteterna lärande, träning och utveckling som bland annat grundas i den 

utvecklade HRM-strategin och därmed beskrivs dessa två fokus som närliggande. Därmed 

finns det enligt Nilsson et al. (2018) många forskare som menar att HRD faller inom ramen för 

HRM eftersom utvecklingsaktiviteter har en stark koppling till ledning och förvaltning.  

 

Vid arbete med people analytics finns det därmed ett flertal tillämpningsområden inom HR 

beroende på vilket fokus och perspektiv som används. HR-funktionens roll i organisationen är 

inte enbart en roll med ett fokus utan HR arbetar både strategiskt och operativt inom en 

organisation. Arbetsuppgifterna sträcker sig över flera olika processer som både är kopplade 

till personalen och organisationen i sig. En del av arbetsuppgifterna är mer fokuserade på att 

leda och förvalta (HRM) medan andra aktiviteter syftar till att utveckla och förbättra (HRD). 

Ulrich et al. (2008) menar att HR-arbete handlar om att stötta och utveckla organisationer, 

grupper och individer och genom detta bidra till att stärka organisationens värde för samhälle, 

kunder, investerare och anställda. 
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3.2 Business Intelligence 
Utöver insikt i HR som funktion är även förståelse för Business Intelligence (BI) en viktig del 

i att förstå people analytics eftersom people analytics kan anses bestå av delar från båda. Det 

senaste decenniet har BI enligt Fink, Yogev och Even (2016) varit en av de mest lovande och 

omtalade teknologiska trenderna i organisationer. BI innebär enligt Yeoh och Koronios (2010) 

en integrerad uppsättning av verktyg, metoder och teknologier som används till att samla in, 

integrera, bearbeta och analysera data för att tillgängliggöra information som ligger till grund 

för beslutsfattande. Organisationer kan enligt Fink et al. (2016) samt Yeoh och Koronios (2010) 

använda sig av BI för att få en övergripande bild av och förstå sin egen verksamhet samt den 

kontext de verkar i. Med hjälp av BI förväntas möjligheterna att fatta rätt beslut vid rätt 

tidpunkt, baserade på data som finns i organisationen, förbättras.  

 

Data är enligt Yeoh och Koronios (2010) en av de viktigaste resurserna en organisation har. 

Data finns ofta i stora mängder och samlas in i organisationens alla delar, vilket gör att det 

finns ett stort underlag för att skapa värdefulla analyser. De tekniska artefakter som används 

för BI har som huvudsaklig uppgift att använda dessa stora, kvantitativa datamängder och 

omvandla dessa till högkvalitativa analyser för att stötta organisationer, avdelningar och 

individer i att fatta datadrivna beslut med hög precision. Att implementera BI på ett 

framgångsrikt sätt är enligt Fink et al. (2016) samt Yeoh och Koronios (2010) en utmaning som 

många organisationer står inför när de bestämmer sig för att investera i BI. Huvudorsaken till 

detta är att BI är komplext och spänner över hela organisationen samt att det involverar flera 

av organisationens avdelningar och nivåer. Yeoh och Koronios (2010) menar att det finns ett 

antal faktorer som är viktiga för att BI ska uppnå sitt syfte. Några av dessa faktorer kan 

katalogiseras in i organisationsrelaterade respektive teknologiska faktorer.  

 

En av de organisationsrelaterade faktorerna är enligt Yeoh och Koronios (2010) att initiativet 

måste stöttas av ledningen och att beslutet om införandet av BI ska tas på strategisk nivå. Ett 

strategiskt beslut ökar även möjligheten att relatera BI-initiativets syfte till 

organisationsövergripande mål. Avsaknaden av överensstämmelse mellan organisationens mål 

och BI-initiativets mål är enligt Yeoh och Koronios (2010) en av de främsta anledningarna till 

att många organisationer inte upplever den framgång de önskat med BI. Det saknas i många 

fall ett väl genomtänkt syfte med att använda det, istället uppfattas det som en trend som 

möjligtvis kan generera positiva effekter. I den organisatoriska dimensionen ingår även hur 
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arbetet med BI ska organiseras i verksamheten. Huruvida det ska finnas en centraliserad BI-

enhet eller om ansvaret ska vara utspritt i organisationen råder det delade meningar om. Fink 

et al. (2016) menar att det finns ett värde i att ha en central BI-enhet bestående av individer 

som är experter på att samla in, tolka, analysera data och framställa resultaten i begripliga 

rapporter. Däremot anser Yeoh och Koronios (2010) att det är av vikt att verksamheten har en 

representant som är ansvarig för BI kopplat till den egna enheten, eftersom denne har större 

insikt i vad BI önskas generera för typ av värde i just den delen av organisationen. Både Fink 

et al. (2016) samt Yeoh och Koronios (2010) anser att data från olika enheter ska kunna 

integreras för bästa möjliga effekt med BI. I en organisation där BI-arbetet inte är centraliserat 

utan består av representanter från varje avdelning krävs en förståelse för samarbete och vikten 

av att dela med sig av information. 

 

Den teknologiska dimensionen står enligt Yeoh och Koronios (2010) även den för ett antal 

kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med BI. Författarna menar, likt Fink et al. (2016), att 

IT-infrastrukturen är viktig för att en organisation ska kunna skapa en teknologisk miljö som 

gör att de kan arbeta framgångsrikt med BI. I detta ingår både hård- och mjukvara som ska 

hjälpa organisationen att uppnå sitt syfte med BI och dessa tekniska artefakter ska klara av att 

lagra data, hämta och bearbeta data, samt leverera en analys. Lagringen av data innefattar förvar 

av data samt den hårdvara som krävs för att kunna lagra den, men också integrationer som 

möjliggör för att data kan delas mellan olika system och avdelningar i organisationen. Det krävs 

även verktyg för att kunna hämta data som efterfrågas för att sedan kunna transformera den till 

något användbart. Seng och Chen (2010) beskriver denna process som datautvinning. Det 

innebär att bland stora datamängder kunna identifiera mönster och samband. Med hjälp av 

algoritmer som finns i mjukvaran kan teknologin sedan framställa prediktiva analyser, baserat 

på data som tas fram genom datautvinningen. Data ska sedan enligt Fink et al. (2016) 

presenteras och visualiseras på ett sätt som främjar uppfyllandet av syftet med BI, vilket även 

kräver att tekniken kan hantera exempelvis generering av rapporter och interaktiva dashboards. 

De tekniska artefakter som används ska dessutom, enligt Yeoh och Koronios (2010), vara 

flexibla och skalbara för att kunna anpassas till förändrade verksamhetsbehov och krav.  

 

En förståelse och kunskap om BI, i kombination med rollen HR som funktion har i en 

organisation, kan en initial uppfattning av vad people analytics handlar om ges. I följande 

avsnitt kommer forskning som fokuserar på people analytics presenteras och det ger en djupare 

förståelse för hur BI och HR kopplas samman. 
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3.3 Beskrivning av people analytics 
Sedan mitten av 00-talet har intresset för people analytics ökat enligt Tursunbayeva et al. 

(2018). Den ökade uppmärksamheten kopplar författarna till att samhället började digitaliseras 

och med det uppkom intresse för data och dataanalys som arbetsmetod och aktivitet för att lösa 

organisatoriska utmaningar. Samtidigt menar Tursunbayeva et al. (2018) att det fortfarande 

råder en viss oklarhet gällande people analytics trots att det gått cirka 15 år sedan det först dök 

upp. Denna oklarhet är synlig på två sätt, dels när det kommer till benämning av denna 

uppsättning av aktiviteter som vi i denna uppsats kallar people analytics men även innebörden 

av den. Med denna bakgrund är detta avsnitt till för att reda ut people analytics utifrån 

forskning.  

 
Det har gjorts en gedigen litteraturgenomgång av Tursunbayeva et al. (2018) där cirka 100 

forskningsartiklar och andra källor relaterade till people analytics har granskats. Med grund i 

denna litteraturgenomgång formulerar Tursunbayeva et al. (2018) följande definition: 

 
…an area of HRM practice, research and innovation concerned with the use of information technologies, 

descriptive and predictive data analytics and visualisation tools for generating actionable insights about 

workforce dynamics, human capital, and individual and team performance that can be used strategically 

to optimise organisational effectiveness, efficiency and outcomes, and improve employee experience. 

(Tursunbayeva et al., 2018, s. 23) 

 

Även Angrave et al. (2016), Gal et al. (2017), Levenson och Fink (2017), Marler och Boudreau 

(2017) McIver et al. (2018), Pape (2016) samt van den Heuvel och Bondarouk (2017) definierar 

people analytics som att det handlar om att data relaterade till HR-processer genererar 

beskrivande och prediktiva resultat genom dataanalys, vilket möjliggörs genom 

informationsteknik. Detta ger organisationen möjlighet att arbeta strategiskt med 

personalfrågor på ett tids- och kostnadseffektivt sätt med datadriven beslutsfattning som grund. 

Mohapatra och Sahu (2017) samt Ulrich och Dulebohn (2015) beskriver också att people 

analytics handlar om dataanalys och att detta leder till effektivare beslutsfattning med en större 

precision i HR-relaterade frågor. Ulrich och Dulebohn (2015) beskriver att det handlar om att 

ha ett externt perspektiv på HR-relaterade frågor, att förstå hur beslut kopplade till personalen 

påverkar och påverkas av kontexten organisationen befinner sig i. Till skillnad från tidigare 

nämnda författare beskrivs people analytics inte lika generellt av Mohapatra och Sahu (2017) 

utan de fokuserar främst på people analytics som en aktivitet i rekryteringsarbetet. Samtidigt 
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menar de inte att people analytics enbart är användbart inom rekrytering utan de väljer att 

fokusera på rekrytering på grund av att det enligt dem är en av de viktigaste aktiviteterna för 

HR-funktionen. De anser att en effektiv rekryteringsprocess ökar organisationens 

konkurrenskraft och prestation. Även Chamorro-Premuzic et al. (2017) och N’Cho (2017) 

fokuserar på en viss typ av HR-aktivitet för beskrivning av konceptet. Dessa författare 

fokuserar på processer och HR-frågor kopplat till hantering av talang, vanligtvis kallat talent 

management och menar därmed att dataanalys kan användas även för detta.  

 

Utifrån denna litteraturgenomgång definieras i denna studie people analytics som en 

uppsättning av aktiviteter, verktyg och arbetssätt som möjliggörs genom tekniska artefakter, 

det vill säga informationssystem. Det handlar om att samla in relevanta data från olika källor 

som har koppling till personalrelaterade frågor och bearbeta dessa genom dataanalys. Genom 

detta genereras insikter som kan ligga till grund för evidensbaserade beslut av strategisk 

karaktär för att hjälpa organisationer att utveckla och optimera arbetskraften.  

 

I denna studie benämns denna uppsättning av aktiviteter, verktyg och arbetssätt som people 

analytics men det har kallats flera olika saker med tiden, vilket som tidigare nämnt har bidragit 

till att det råder förvirring och otydlighet. Tursunbayeva et al. (2018) beskriver att det från 

början användes begrepp som human capital analytics och human resource analytics men dessa 

används sällan idag. Idag är det särskilt fem termer som används, dessa är: workforce analytics, 

employee analytics och talent analytics men främst termerna people analytics (PA) och HR 

analytics (HRA). De två sistnämnda termerna var också de två mest förekommande i 

litteraturgenomgången inför denna studie. Tillvägagångssättet för att hitta de mest relevanta 

vetenskapliga källorna för denna litteraturgenomgång redogörs det för närmare under avsnitt 

2.3.1 Urval av litteratur för people analytics. 
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Tabell 3.  

Begreppsmatris för people analytics. 

Källa Begrepp 

 HRA PA Annat 

Angrave et al. (2016) X   

Chamorro-Premuzic et al. (2017)   X 

Dulebohn & Johnson (2013) X  X 

Gal et al. (2017)  X  

Levenson & Fink (2017) X   

Marler & Boudreau (2017) X   

McIver et al. (2018)   X 

Mohapatra & Sahu (2017) X   

N’Cho (2017)  X X 

Pape (2016) X   

Tursunbayeva et al. (2018)  X  

Ulrich & Dulebohn (2015) X   

van den Heuvel & Bondarouk (2017) X   

Totalt 8 3 4 

 

Tabell 3 visar vilket av begreppen som är vanligast som term inom forskning, vilket är HR 

analytics. Sett till vilken term som är vanligast förekommande i praktiken är det däremot people 

analytics som används mest. Detta blir synligt i Figur 4, hämtad från Google Trends. Eftersom 

det inte finns tillräckligt med data för att få fram statistik över Sverige har vi valt att se till 

statistik i USA eftersom people analytics är i framkant där. 
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Figur 4. Statistik över söktermerna people analytics (grå) och HR analytics (svart) från första 

januari 2013 fram till 1 maj 2019 i USA. Siffrorna anger sökintresse i förhållande till den högsta 

siffran i diagrammet.  

 

Eftersom denna studie i huvudsak riktar sig till praktiker är igenkänning av begrepp viktigt. Vi 

har därmed valt att använda begreppet people analytics. Det är även detta begrepp 

intervjupersonerna anser är mest korrekt för sättet denna uppsättning aktiviteter och arbetssätt 

ska användas på, vilket det redogörs för i resultatet under avsnitt 4.1 Innebörden av people 

analytics.  

 

3.4 Hur people analytics kan användas 
Många organisationers önskan om att kvantifiera HR-funktionen leder enligt Ulrich och 

Dulebohn (2015) i många fall till större mängder data och resulterar i stora datalager, mer än 

vad det genererar värdefulla insikter. Att något går att mäta är inte tillräckligt som argument 

för att mäta det. Det är viktigt för organisationer att vara medvetna om vad syftet med att 

använda people analytics är. Det är därför väsentligt att sätta upp tydliga mål och använda 

people analytics som ett sätt att nå dit. Data som samlas in ska enligt Ulrich och Dulebohn 

(2015) därmed vara tydligt kopplade till målen och det handlar om att mäta rätt saker och inte 

bara mäta det som är enkelt. Att veta vilka data som samlas in och varför de samlas in hjälper 

organisationen att undvika insamling av stora mängder data som inte används eller kan 

hanteras. En konsekvens av att det inte är tydligt med vilka data som bör samlas in och hur 

denna kan användas kan bli att de resultat som tas fram med people analytics har en mer 

deskriptiv karaktär snarare än prediktiv. Detta betonas även av van den Heuvel och Bondarouk 

(2017) som menar att people analytics behöver ha målet att bidra med innovativa insikter och 

kunna förutse trender och mönster i organisationer, snarare än att enbart generera deskriptiva 

rapporter. I dagens läge är det enligt van den Heuvel och Bondarouk (2017) många 

organisationer som använder people analytics som ett utvärderingsverktyg och detta är enligt 

författarna ett hinder om HR ska bli en fulländad strategisk partner.  
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Dulebohn och Johnson (2013) beskriver att utvärdering av prestationer, både individuella och 

organisationsövergripande, är något som organisationer länge har arbetat med. Dock har 

organisationer inte arbetat med mätning av HR-frågor i samma utsträckning och författarna 

menar att både praktiker och akademiker under flera decennier uttryckt att det behöver finnas 

tydliga mätverktyg även för HR. Genom att HR arbetar med mätverktyg anser författarna att 

HR kan stärka sin roll som en av nyckelfunktionerna inom en organisation. Metrics benämns 

av Dulebohn och Johnson (2013) som verktyg för just mätning av HR-aktiviteter. Författarna 

menar att dessa kan hjälpa organisationer att utvärdera sina övergripande HR-initiativ. Det 

finns enligt författarna fyra nivåer som metrics kan kategoriseras inom och som HR kan mätas 

utifrån. Dessa benämns som efficiency metrics, human capital metrics, HR effectiveness 

metrics samt strategic HR metrics. 

 

Efficiency metrics är den lägsta nivån och innebär mätning av hur HR presterar i grundläggande 

administrativa uppgifter. Dulebohn och Johnson (2013) beskriver att det är denna, i huvudsak 

operativa, nivån av HR som är avsevärt vanligast att mäta och flera senare studier och 

forskningsartiklar visar att detta inte har förändrats sedan 2013. Angrave et al. (2016), Deloitte 

(2017) samt Mohapatra och Sahu (2017) menar också att det är vanligast att fokusera på denna 

nivå när det kommer till mätning av HR. Dulebohn och Johnson (2013) beskriver att fokuset 

inom denna nivå ligger på att utvärdera hur effektiv HR-funktionen är i termer av kostnad och 

produktivitet. Även Fink et al. (2016) nämner efficiency som ett vanligt mått på vilken effekt 

IT-verktyg får på organisationens prestation, det handlar om ett internt fokus med mätning och 

utvärdering av kostnad och produktivitet. Vanliga siffror att titta på är enligt Dulebohn och 

Johnson (2013) exempelvis kostnad per anställd, antal ansökningar per vakant position och 

kostnad för en anställning.  

 

Human capital metrics är den andra nivån som enligt Dulebohn och Johnson (2013) innebär 

att utvärdera värdet av det mänskliga kapitalet, alltså på vilket sätt och i vilken utsträckning de 

anställda ger organisationen värde, snarare än utvärdering av HR som funktion vilket är fokus 

på första nivån. Det värde som de anställda skapar ställs oftast i relation till hur mycket de 

kostar och därmed blir vanliga mätningar på denna nivå exempelvis intäkt och kostnad per 

anställd.  
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Den tredje nivån är HR effectiveness metrics, även kallat HR cost benefits, som innebär mätning 

av HR-funktionens värdeskapande. På denna nivå beskriver Dulebohn och Johnson (2013) att 

mätningen fokuserar på att se om HR-relaterade satsningar leder till önskvärda effekter. Fink 

et al., (2016) beskriver att effectiveness är ett vanligt mått på effekt av IT och betonar just 

vikten av att se till organisationens prestation i förhållande till den externa miljön. Vanliga 

aspekter att mäta är enligt Dulebohn och Johnson (2013) exempelvis utveckling av 

nyckelkompetenser men kan även handla om att mäta lönenivåer i förhållande till konkurrenter. 

Detta hjälper organisationer att identifiera hur effektiva olika satsningar är som sedan kan ligga 

till grund för vilka satsningar som görs i framtiden. Fink et al. (2016) menar att effectiveness 

handlar om att just mäta sig mot konkurrenter på olika sätt. 

 

Strategic HR metrics, även kallat impact HR metrics, är den sista och högsta nivån som 

Dulebohn och Johnson (2013) presenterar. Denna nivå fokuserar på mätning av HR-

funktionens påverkan på organisationens övergripande resultat och därmed bidrag till 

organisationens konkurrenskraft. Denna nivå fokuserar på att mäta hur HR-funktionens 

övergripande arbete påverkar hela organisationens prestation inom exempelvis områdena 

ekonomi, kunder, process och personal. En aspekt som särskiljer denna nivån från de övriga är 

att data från HR kombineras och analyseras med data från andra delar av organisationen, HR 

ses som en del i helheten snarare som en separat stödfunktion. Detta gör att HR hamnar i 

relation till övriga organisationen och genom detta eftersträvas det att kunna förstå HR-

funktionens påverkan på organisationens övergripande resultat. Det är mätvärden på denna 

fjärde nivå som är väsentliga för HR att börja mätas utifrån om de ska bli en fulländad strategisk 

partner.  

 

Enligt McIver et al. (2018), Rasmussen och Ulrich (2015), Ulrich och Dulebohn (2015) samt 

van den Heuvel och Bondarouk (2017) bör organisationer ha i åtanke att motivet för att använda 

people analytics ska vara att öka möjligheterna till att ta rätt beslut i personalrelaterade frågor 

genom att arbeta datadrivet och använda HR som en fulländad strategisk partner. Huruvida 

organisationen fullbordar detta eller inte beror enligt McIver et al. (2018) samt Ulrich och 

Dulebohn (2015) på om de kan ta tillvara på den möjligheten genom att applicera och använda 

people analytics på ett värdeskapande sätt.  

 

Att people analytics kan skapa värde i en organisation är en återkommande åsikt i tidigare 

forskning, däremot råder det delade meningar gällande vad som anses vara värdeskapande. 
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Womack och Jones (2003) förklarar att värde är ett diffust begrepp som behöver definieras från 

fall till fall. Uppfattningen av värde är subjektiv och vad som är värdeskapande beror på vem 

som gör bedömningen. Den enklaste förklaringen till värdebegreppet är enligt Keen (1997) att 

om något genererar pengar i en organisation skapar det värde. Womack och Jones (2003) 

utvecklar värde till att det förutom kostnadsbesparingar och ökade intäkter även kan handla om 

tidseffektivisering av och ökad kvalitet i arbetet. Adner och Kapoor (2009) lyfter ytterligare ett 

värde som innebär att en organisations konkurrenskraft grundas i vilken utsträckning en 

organisation lyckas skapa mer värde än dess konkurrenter. Det kan handla om att vara först på 

sin marknad med nya innovativa lösningar men det är också viktigt att dessa satsningar faktiskt 

blir lyckade projekt. Detta värde beskrivs handla om att ha ett attraktivt rykte som organisation 

mot externa parter. 

 

En anledning till att värde är ett diffust begrepp förklaras av Keen (1997) samt Womack och 

Jones (2003) utifrån organisationers komplexitet. I organisationer finns flera olika 

bakgrundsprocesser som inte är organisationens kärnverksamhet. Dessa bakgrundsprocesser 

har inte alltid en direkt koppling till organisationens prestation och resultat och kan vid första 

anblick enbart bedömas som en kostnad. Till denna kategori hör bland annat HR som funktion 

och om den genererar värde är upp till organisationen att bedöma baserat på dess egna mål och 

behov. Vad som anses vara värde kan även skilja sig mellan olika kontexter även om det 

handlar om samma koncept. 

 
3.5 Påverkansfaktorer för people analytics 
HR-praktiker, organisationer och företag som utvecklar mjukvaran för people analytics har 

enligt Angrave et al. (2016) alla en förklarande roll till varför people analytics som tidigare 

nämnt idag stannar på den lägsta nivån med ett operationellt fokus.  

 

När det kommer till HR-praktiker anser Angrave et al. (2016) att de generellt sett fastnat i 

gamla tankesätt om hur HR-arbete bör bedrivas och är kritiska till att tänka om anställda i 

termer av data och statistik. Författarna menar att detta skapar ett hinder för organisationer att 

kunna tillämpa people analytics fullt ut. Vidare beskriver Angrave et al. (2016) att även om en 

del HR-praktiker inte ställer sig kritiska till detta tankesätt saknas det ändå kompetens, kunskap 

och insikt för att de ska kunna hantera people analytics på ett framgångsrikt sätt. Särskilt den 

analytiska förmågan som krävs för att både se potentialen med data men även riskerna.  
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För att uppnå det som Marler och Boudreau (2017) menar bör vara det önskade resultatet, att 

HR ska arbeta prediktivt med analyser och med hjälp av detta bli en fulländad strategisk 

partner, behövs en kombination av de kompetenser som finns bland HR-praktiker och 

analytiker eller statistiker. Enligt författarna har HR-praktiker generellt sett bra kompetens för 

HR-relaterade frågor men saknar kompetens i att värdera vilka data som behövs och vad de ska 

användas till, samt göra statistiska analyser och presentera dessa. Statistiker å andra sidan har 

kompetens gällande vilka data som behövs och hur analyser ska göras men är inte insatta i HR-

processer vilket medför en risk att resultaten tolkas på ett felaktigt sätt och fel insatser sätts in. 

Ulrich och Dulebohn (2015) påpekar att det krävs en del investeringar för att uppnå framgång 

med people analytics. Det krävs inte bara rätt verktyg, utan också rätt kompetens. Den tekniska 

utvecklingen driver organisationer framåt, även HR-funktionen påverkas och de behöver 

hantera de förändringar som sker och ta tillvara på möjligheterna det för med sig. Ulrich och 

Dulebohn (2015) menar att kompetenskraven för en HR-praktiker förändras i och med att det 

ställs större krav på datadrivna beslut och att etablera arbete med people analytics. De menar 

att många HR-praktiker inte besitter den kompetens som krävs. Även Angrave et al. (2016) 

beskriver att analytisk kompetens numera är nödvändigt inom HR och att analys numera är en 

oundviklig del av arbetet. Detta samtidigt som många HR-praktiker enligt Angrave et al. (2016) 

inte har något intresse av eller kompetens kopplat till data och statistik.  

 

McIver et al. (2018) identifierar fyra huvudsakliga kompetenser som anses nödvändiga för att 

arbetet med people analytics ska generera positiva effekter. De första tre är områdesspecifika 

kunskaper i HR och beteendevetenskap, grundläggande programmering och datakunskaper 

samt matematik och statistik. Enligt författarna innebär matematik och statistik kunskap om 

hur data samlas in samt olika typer av variabler och dataanalys. Den fjärde nyckelkompetensen 

menar McIver et al. (2018) är att kunna sammanställa, visualisera och presentera resultaten av 

dataanalyserna på ett begripligt sätt, visa kausaliteter och identifiera hur det kan relateras till 

de övergripande organisationsmålen. 

 

Förutom den kompetensrelaterade problematiken finns det enligt Marler och Boudreau (2017) 

även utmaningar som är relaterade till hur people analytics ska placeras i organisationen. Som 

tidigare nämnt saknar generellt HR-praktiker den analytiska kompetens som krävs för att 

framgångsrikt arbeta med people analytics enligt flera forskare. Marler och Boudreau (2017) 

menar att det är möjligt att komma runt det genom att se över verksamheten och 

organisationsstrukturen. En del organisationer väljer att behålla people analytics inom HR-
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funktionen, medan andra väljer att ha en separat, organisationsöverskridande analyticsfunktion 

som samlar in och bearbetar all data.  

 

Även om det finns HR-praktiker som både har rätt tankesätt och rätt kompetens menar Angrave 

et al. (2016) att möjligheten att arbeta med people analytics ändå försvåras på grund av att HR 

ofta ses som en stödfunktion i organisationen och därmed inte prioriteras de resurser som krävs. 

Även McIver et al. (2018) lyfter resurser som ett av de huvudsakliga hindren för people 

analytics och menar att HR ligger långt ner på listan över avdelningar som får resurser för IT i 

en majoritet av organisationer. Ett ytterligare hinder som kopplas till organisatoriska faktorer 

menar Angrave et al. (2016) kan vara att organisationen inte kan generera tillräckligt med data 

att göra analyser ifrån. Författarna förklarar detta utifrån att avdelningar fokuserar på sin egen 

verksamhet och inte ser värdet i att dela med sig av information och kunskap över 

avdelningsgränserna, vilket gör att organisationen karaktäriseras av ett så kallat silo-tänk.  

 

Utöver kritiken mot HR-praktiker och organisationen i sig menar Angrave et al. (2016) att även 

företag som levererar mjukvara för people analytics också är en del av problematiken. Det finns 

ett flertal organisationer som investerar stora summor pengar i den senaste people analytics-

lösningen och som tror på dess potential men att marknaden i sig utgör ett hinder. Mjukvaran 

som leverantörer erbjuder är enligt författarna ofta fokuserade på vissa typer av analyser som 

är av operationell karaktär. Dessa analyser kan skapa värde i organisationer men de möjliggör 

inte analys av större frågor, den typen av analys som är prediktiv och som kan stötta strategiskt 

beslutsfattande. Leverantörer av mjukvara för people analytics är i första hand fokuserade på 

att sälja, inte att lösa kundens utmaningar. Detta ger organisationer ett standardprogram som 

innehåller funktioner vilka företagen som säljer dessa anser är de bästa.  

 

Det råder oenighet bland forskare kring vad det är som egentligen ska mätas och vilka 

parametrar organisationer ska använda i sitt arbete med people analytics. Oklarheter gällande 

vilka kompetenser som är nödvändiga för people analytics, organisationer som inte ger rätt 

resurser samt begränsande mjukvara på marknaden är alla faktorer som enligt Angrave et al. 

(2016), Marler och Boudreau (2017), McIver et al. (2018) samt Ulrich och Dulebohn (2015) 

påverkar möjligheterna att använda people analytics fullt ut.  
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3.6 Teoretisk utgångspunkt - socioteknisk teori 
I denna studie kommer socioteknisk teori användas som en teoretisk lins i diskussionen för att 

skapa djupare förståelse för de upplevelser som framkommer i intervjuerna. Socioteknisk teori, 

som beskrivs som en filosofi eller metodologi inom området organisationsteori, växte fram 

under 1950-talet inom industrin (Mumford, 2006). Enligt Cecez-Kecmanovic, Galliers, 

Henfridsson, Newell och Vidgren (2014) samt Mumford (2006) utvecklades socioteknisk teori 

av medlemmar av The London Tavistock Institute, ett institut som ansåg att även människan 

behövde uppmärksammas vid tekniska införanden och förändringar i samhället. Socioteknisk 

teori utvecklades därmed som en reaktion på att de sociala aspekterna ansågs förbises när de 

teknologiska förändringarna genomfördes. Cecez-Kecmanovic et al. (2014) beskriver 

utvecklingen av teorin som en motreaktion på att människan tenderade att ses som underkuvad 

maskinen. Mumford (2006) beskriver vidare att tillämpningen av teorin under 1970-talet 

breddades och även började appliceras inom kontorsmiljöer utöver industrin. Denna utveckling 

gjorde att människan och de sociala faktorerna fick mycket fokus i en inledande fas men när 

organisationer än en gång var tvungna att anpassa sig efter samhällsutvecklingen beskriver 

Mumford (2006) att det ändrades. 1980-talet karaktäriserades av stort teknikfokus följt av 

1990-talet där affärsdrivenheten var stor. Organisationer la mycket resurser på att maximera 

sin verksamhet och det gjorde att de humanistiska och relationsorienterade delarna kom i kläm 

samt att de ekonomiska resultaten uppnåddes på bekostnad av organisationens anställda. Att 

överkomma utmaningen med att tillgodose de anställdas behov samtidigt som organisationen 

uppnår positiva resultat är något som många organisationer har arbetat med sedan dess. 

 

Grundtanken i den sociotekniska teorin är enligt Cecez-Kecmanovic et al. (2014) samt 

Mumford (2006) att både teknologiska faktorer samt sociala faktorer ska ges lika mycket 

uppmärksamhet vid analyser av förändringar inom en organisation, eftersom de är relaterade 

till varandra. Det tekniska och det sociala ses som två parallella delar som bör optimeras 

tillsammans eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra, med fokus på båda kan ökad 

effektivitet av tekniken samt förbättrade arbetsförhållanden för de anställda som påverkas av 

förändringen uppnås, så kallad samordnad optimering. Definitionen av det tekniska respektive 

sociala systemet beskrivs enligt följande:  
  



Högren, Stenborg 
 

46 
 

The technical system was seen as covering technology and its associated work structure. The social 

system covered the grouping of individuals into teams, coordination, control and boundary management. 

Also the delegation of responsibility to the work group and a reliance on its judgement for many 

operational decisions. (Mumford, 2006, s. 321) 

 

De begrepp vi tar med oss från socioteknisk teori används som verktyg för att skapa en djupare 

förståelse för vårt empiriska material. Dels tar vi med oss det tidigare beskrivna samordnad 

optimering som begrepp. Det kommer även läggas fokus på så kallade affordanser. Det finns 

många olika perspektiv på vad affordanser innebär och för att begreppet ska vara lämpligt för 

informatikfältet tas inspiration från Robey, Anderson och Raymond (2013). Affordanser kan 

förstås som de möjligheter en teknisk artefakt för med sig för människor i en organisation och 

hur detta påverkar användandet och acceptansen. Detta innebär att en teknisk artefakt kan ha 

ett syfte när den införs i en organisation men att det är upp till aktörerna i organisationen hur 

tekniken kommer användas och vilka möjligheter tekniken ger, att tekniken och kontexten 

tillsammans avgör möjligheterna. Utöver affordanser nämner även Robey et al. (2013) 

organisatoriska rutiner som en värdefull aspekt att studera när det kommer till införande av en 

teknisk artefakt i en organisation. Författarna menar att en teknisk artefakt både kan påverka 

rådande rutiner kopplat till arbetssätt, kultur och normer samt tvärtom, att även organisatoriska 

rutiner kan påverka den tekniska artefaktens användningsområde och vad den möjliggör. 

Därigenom kan organisationens rutiner både vara hindrande eller möjliggörande.  

 

Teknikoptimism är ett ytterligare intressant begrepp, som av Sefyrin (2018) beskrivs som en 

övertro på den tekniska artefaktens förmåga, att tekniken i sig ska kunna lösa organisatoriska 

utmaningar eller problem och att andra aspekter därmed förbises. Alter (2003) menar att studier 

i informatik tenderar att karaktäriseras av en viss teknikoptimism där den tekniska artefaktens 

påverkan förbises och fokus är på de sociala faktorerna. Denna teknikoptimism medför att den 

tekniska artefakten ofta ses som oproblematisk och automatiskt tillskrivs positiva egenskaper. 

 

Genom den sociotekniska linsen med dessa begrepp i fokus läggs vikt på hur upplevelser av 

people analytics påverkar användandet och de effekter det leder till. En djupare förståelse för 

den tekniska artefaktens och människors samspel möjliggörs vilket kan skapa förståelse för 

varför upplevda möjligheter och utmaningar uppkommer och varför användandet av people 

analytics ser ut som det gör.   
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas upplevelser av people analytics. En redogörelse 

för intervjupersonerna görs i avsnitt 2.4.4 Beskrivning av deltagare. De teman som bearbetats 

fram är resultatet av genomförd tematisk analys av det empiriska materialet. Dessa teman är: 

Innebörden av people analytics, syfte och mål med att använda people analytics, upplevda 

effekter av people analytics samt faktorer som påverkar people analytics. I slutet av 

resultatavsnittet görs en sammanfattning.  

 

4.1 Innebörden av people analytics 
Att intervjupersonerna anser att people analytics är ett roligt och spännande område med stor 

potential är påtagligt men det är också framträdande att vad people analytics faktiskt är inte är 

helt tydligt. Trots att intervjupersonerna menar att det råder en hel del oklarheter gällande vad 

people analytics faktiskt innebär så finns det en del gemensamma tankar som framkommer 

under intervjuerna och flera gemensamma ståndpunkter identifieras.  

 

Det är en gemensam uppfattning bland intervjupersonerna att det finns en skillnad mellan olika 

begrepp som används för people analytics och deras beskrivningar av skillnaderna ligger i linje 

med varandra. Det är främst begreppen HR analytics och people analytics som nämns och 

samtliga gör en tydlig skillnad mellan dessa begrepp. HR analytics är, i jämförelse med people 

analytics, ett smalare område. HR analytics innebär enligt intervjupersonerna analys av HR 

som en funktion inom organisationen, alternativt att det endast är analys av HR-data. Det 

signalerar att fokus är på HR som funktion istället för alla människor i organisationen.  

 
Man skickar ju vissa signaler med benämningen … Jag väljer att säga people istället. Det gör det, det 

känns ju som att det är liksom det som är det mer holistiska sättet att se på saker och ting ... hur man 

bygger kontor och såna saker, det kanske inte skulle vara med i ett HR analyticsperspektiv, men det är 

definitivt människor som jobbar på kontoret så det kanske är intressant att se hur människor rör sig i 

landskapet och liksom hur det hänger ihop med helheten. 

Intervjuperson 1 

 

People analytics ses som bredare än HR analytics och mer övergripande. People analytics 

beskrivs av intervjupersonerna som att med hjälp av alla slags data relaterade till personal 

kunna få fram information som kan hjälpa organisationen att få bättre överblick över sina 

anställda. Efter insamling och bearbetning av data skapas rapporter och analyser som genererar 
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insikter kopplade till organisationens anställda. Dessa insikter kan sedan användas som stöd 

för chefer och ledningsgrupper och ligga till grund för beslutsfattande i personalrelaterade 

frågor. Samtliga menar att det är den typ av analys de arbetar med och vill utveckla. I tre av de 

fyra organisationerna benämns det som people analytics och i den fjärde organisationen 

används HR analytics som begrepp men de menar dock att people analytics är det begrepp de 

tycker är mest korrekt sett till hur de arbetar och de nämner även att de diskuterat att ändra 

benämningen.  

 

De data intervjupersonerna talar om som används för people analytics innebär alla data, från 

alla system, inom organisationen som kan kopplas till personalen och som det är lagligt att 

använda sig av samt som är etiskt försvarbart. Vissa har ett huvudsakligt IT-system som lagrar 

alla grundläggande data om personalen medan andra har flera IT-system, där somliga har 

integrationer mellan dessa och andra inte. Det kan handla om HR-system, lönesystem, 

bonussystem och rekryteringssystem och vissa organisationer har även olika system i olika 

länder. Genom all denna datainsamling kan organisationerna sedan få fram statistik och 

rapporter över personalen inom olika områden som sjukfrånvaro, lönelägen, bonusar, 

rekryteringar, engagemang med mera. Denna statistik kan sedan användas för bland annat 

kartläggning av personalstyrkan, insikter i om personalen behandlas lika i exempelvis 

lönerevisioner och kompetensutvecklingsmöjligheter, hur sjukfrånvaro och rehab ser ut eller 

hur personalens välmående påverkar exempelvis kundupplevelsen. Vissa intervjupersoner 

berättar att de även samlar in externa data för att exempelvis kunna få information gällande vad 

konkurrenter lockar potentiella kandidater med eller vilka lönelägen konkurrenterna har. 

Genom att samla in data och bearbeta dessa skapar intervjupersonerna sedan faktabaserade 

insikter och rapporter som kan ligga till grund för beslut kopplade till organisationens anställda. 
 

4.2 Syfte och mål med att använda people analytics 
Att skapa faktabaserade insikter gällande personalen i organisationen är ett syfte med people 

analytics som intervjupersonerna har gemensamt och det är den huvudsakliga effekten som 

eftersträvas. Det handlar om att skapa förståelse för sina anställda genom fakta snarare än 

genom antaganden och känsla. Det kan exempelvis handla om att få en känsla bekräftad, 

utforska om ett antagande stämmer eller att skapa en bättre förståelse för varför det ser ut som 

det gör. Just att hjälpa organisationen förstå varför data visar det de gör är något som 
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intervjupersonerna upplever är en viktig del av sin roll, som de alla menar är som stödfunktion 

för HR och chefer. 

 
Till exempel hade vi en chef som hade, han hade en känsla av att han rekryterade väldigt mycket. Att 

personalomsättningen har gått uppåt och då ville han bara ha en siffra på “vad är min personalomsättning 

nu och för ett år sedan”. Så de är väldigt specifika med exakt vad de vill ha men sen när man pratar lite 

mer med dem så kan det ofta va att, ja men man inser att en personalomsättningssiffra kanske egentligen 

inte säger så mycket på din enhet för du har bara tillfälligt anställda personer så du bör ha en ganska hög 

omsättning. Och då också fråga ja men “hur många tillfälligt anställda har du egentligen?” och “har det 

ökat eller minskat?” och “hur länge stannar dom i genomsnitt, stannar de hela tiden ut?” och sådana 

saker. Och då kanske slutsatsen inte blir att jag har en jättehög omsättning utan det kanske snarare är jag 

anställer folk på fel sorts kontrakt. 

Intervjuperson 3 
 

People analytics anses kunna hjälpa organisationer med faktabaserade insikter gällande 

personalen genom att de får fram statistik av personalrelaterade data. Dessa data hjälper därmed 

organisationerna att ta bättre beslut gällande åtgärder som berör personal, så att de ökar 

möjligheterna att både attrahera och behålla sin personal samt uppnå mål för både enheten och 

organisationen överlag.  

 

Utöver att skapa faktabaserade insikter är ett mer effektivt personalarbete ett tydligt syfte och 

en önskvärd effekt av people analytics och detta kopplas dels till snabbhet men främst till 

ekonomiska aspekter. Kostnadseffektivisering är något som intervjupersonerna anser people 

analytics har stor potential att hjälpa till med. Att börja tala om anställda i siffror och pengar 

nämns av samtliga intervjupersoner som ett viktigt steg för organisationer framöver. 

Intervjupersonerna menar att people analytics är värdefullt för att kunna följa upp 

personalrelaterade frågor på ett sätt som liknar det sätt som andra delar av organisationen jobbar 

med, exempelvis marknadsföring och försäljning. I grund och botten handlar det om liknande 

processer och arbetssätt men att det appliceras på anställda istället för kunder eller produkter. 

 
Frågan som vi ställde oss för några år sen var varför tar vi inte det här, jag menar, för att vi ska nå vårt 

mål så behöver vi ju ha kompetens som ser till att det här händer, och varför följer vi inte upp HR på 

samma noggranna sätt som vi gör när det handlar om kunder, marknad och försäljning? Så vi tog helt 

enkelt och satte HR som rubrik där istället, vi bytte ut business intelligence mot talent intelligence och vi 

bytte ut kunder mot medarbetare, och tänker samma sak, att vi ska följa upp. 

Intervjuperson 4 
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Intervjupersonerna uttrycker att personalen alltid kommer att vara en stor kostnad, kanske den 

största, för organisationer och att det är svårt att tjäna pengar på personal, det handlar snarare 

om kostnadsbesparingar. People analytics möjliggör att kunna prata om anställda i termer av 

siffror och pengar på en helt ny nivå än vad som tidigare varit möjligt tack vare att 

organisationen tar tillvara på data och får fram tydlig statistik.  

 
En stor del av vår kostnadsmassa är ju personalkostnader så kan vi effektivisera det och minska den 

kostnaden på olika sätt genom att minska sjukfrånvaro eller öka frisknärvaro, se till att vi får ut mer av 

våra medarbetare ... det finns ju mycket pengar att spara. 

Intervjuperson 6 

 

Alltså mest pang för pengarna, det är väl det man vill ha, oavsett vad man jobbar med? ... ett bolags 

uppgift är ju att generera pengar till sina ägare, sen kan man ha nån form av mission längs vägen ... men 

sen det som händer däremellan det behöver ju inte vara stenhård stämpel effektivitet, om man till exempel 

tittar på mångfald och inkludering som vi vet att det driver innovation, det får oss att fatta bättre beslut. 

Det är klart vi mäter det och där mäter vi både i de rent hårda värdena: hur många är vi av varje sort som 

vi känner är relevant att ha? men vi mäter också mjuka delarna av att: alla här, känner dom att dom får 

vara med och tala vid bordet när man väl har kommit till bordet också? 

Intervjuperson 1 
 

Organisationerna som intervjupersonerna arbetar i är stora och har tusentals anställda vilket 

innebär att små förändringar ibland kan leda till stora besparingar. På så sätt kan användandet 

av people analytics hjälpa till att identifiera områden där kostnader kan reduceras.  

 
Vi kommer spara så mycket tid, och tid om man pratar om personal, är ju såklart lönekostnader. Och det 

är ganska enkel matematik då, satsar vi en miljon för att spara en minut i hire-processen för chefer och 

vi har 1500 chefer som tillsammans gör 9000 hires, så är det ganska enkel matematik att räkna hem den 

där satsningen på en miljon.  

Intervjuperson 2 

 

Syftet med people analytics är i huvudsak det tidigare nämnda, att skapa insikter gällande 

organisationens anställda samt effektivare personalarbete men det finns även mål med arbetet 

och användandet av people analytics. Ett av dessa mål är att arbeta prediktivt vilket innebär två 

delar, dels kunna generera prediktiva analyser som kan hjälpa organisationen att arbeta 

förebyggande snarare än åtgärdande samt automatisera beslutsfattande med hjälp av 

exempelvis robotar.  
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Där skulle ju såklart en preskriptiv dataanalys eller people analytics vara, just säga det att “arbetstillstånd 

går ut om tre månader, börja rekrytera nu! Såhär gör du, kontakta rekryteringsspecialisten så hjälper de 

dig”. Eller gärna att när det kommer då prediktiv eller adaptive, “varsågod, jag har skapat en öppen 

position för dig att börja rekrytera utifrån” eller “varsågod, här är tio kandidater som matchar din 

kravprofil, vill du anställa toppkandidaten? Eller vill du att jag ska ringa upp toppkandidaten?” frågar 

roboten. Det är där någonstans vi måste jobba i framtiden.  

Intervjuperson 2 

 

Ett ytterligare mål är att organisationens anställda överlag ska arbeta mer datadrivet gällande 

beslutsfattande i personalfrågor. För att detta ska uppnås strävar samtliga intervjupersoner efter 

att chefer och strategiska HR-praktiker inom organisationen ska ta ägandeskap över data och 

använda de som en naturlig del i sitt arbete och som argumentation för beslut som tas. Det ska 

möjliggöras genom självserviceportaler så att individer i olika roller ute i organisationen själva 

ska kunna få fram den information de behöver i sin egen verksamhet och använda som stöd.  

 
Drömmen här i framtiden är ju att vi ska ha den där datasjön och att vi ska kunna ha den där dashboarden 

... där vi gör det enkelt för chefer och medarbetare att komma åt statistik så att den blir mer användbar 

och används på rätt sätt och så vidare. 

Intervjuperson 4 

 

Genom användning av people analytics anser intervjupersonerna att dessa mål kan uppnås, men 

de inte kommit hela vägen än utan det är främst två effekter som är märkbara.  

 

4.3 Upplevda effekter av people analytics 
Intervjupersonerna nämner att deras organisationer inte har hunnit uppnå sina mål med people 

analytics i full utsträckning eftersom arbetet är resurskrävande och under utveckling. Däremot 

har det framkommit att i arbetet mot dessa mål har flertalet andra positiva effekter framkommit 

och det redan i ett tidigt stadie. Dessa positiva effekter är främst i form av ett så kallat politiskt 

värde, det vill säga en stärkt position i organisationen för HR och anställda samt att det har 

stärkt organisationens arbetsgivarvarumärke. Samtliga anser även att det inte finns några 

negativa effekter av att arbeta med people analytics utan enbart positiva och värdeökande av 

olika slag.  
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4.3.1 Ökat politiskt värde för HR och anställda  
HR är enligt intervjupersonerna en funktion som jämfört med andra organisationsfunktioner i 

stor utsträckning tidigare inte utvärderats eller kontrollerats på det noggranna sätt som kan 

göras med hjälp av data och statistik. Den ökade uppmärksamheten som riktas mot 

personalrelaterade data och people analytics handlar därmed också om HR-funktionens 

slagkraft i organisationen. Genom att få fram statistik och faktabaserade rapporter gällande hur 

saker förhåller sig kopplat till organisationens anställda ökar inte bara möjligheten till rätt 

åtgärd utan ökar även HR-funktionens legitimitet, vilket av flera intervjupersoner beskrivs som 

ett viktigt steg.  

 
HR har ett rykte om sig att vara väldigt mycket fluffiga värden liksom och att utvecklingen går från att 

det ska inte vara bara administration och feeling utan det här ska vara en strategisk partner. Och för att 

kunna vinna legitimitet bland ekonomi och legal-personer liksom så måste man veta vad man pratar om. 

Man måste kunna visa svart på vitt. 

Intervjuperson 3 

 

Där har HR legat efter tycker jag, att man inte har tänkt utifrån ekonomiska termer, man måste sätta ett 

pris på det, det är ett sätt för HR att överleva. För det har varit liksom så fluffigt så länge, så fluffiga 

frågor. 

Intervjuperson 5 

 

Möjligheten att kunna visa statistik över HR-funktionen och det personalrelaterade arbetet har 

alltså ett politiskt värde och underlättar för HR att kunna få igenom sina åtgärder på en högre 

nivå i organisationen samt försvara sin tid och sin verksamhet. Att kunna visa svart på vitt hur 

HR-funktionen ser ut möjliggör även för ökade möjligheter att arbeta med de åtgärder som 

behövs genom att kunna visa vilka resurser som krävs. Det politiska värdet som effekt menar 

även intervjupersonerna är något som blir märkbar tidigt i arbetet med people analytics och att 

det kan ha stor påverkan att ha faktabaserade argument inför beslut i personalrelaterade frågor. 

 
Genom att faktiskt ha någonting att visa på ett möte så kan man ju driva sin ståndpunkt mycket bättre så 

att den politiska nyttan av det är ju enorm, den kommer direkt när man börjar med det. Där är det ju lite 

intressant för den är ju egentligen inte av beroende av kvalitet på data utan där kan det finnas vad som 

helst i det som ligger under diagrammen som syns men nyttan av att du kan sitta och faktiskt försvara din 

verksamhet den kommer ju direkt. 

Intervjuperson 1 
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Det politiska värdet gäller inte enbart HR-funktionen i organisationen utan det är även något 

som övriga anställda kan ha nytta av. Intervjupersonerna menar att people analytics är ett sätt 

att kartlägga hur de anställda behandlas i organisationen sett till löner, utvecklingsmöjligheter, 

befordringar, bonusar och andra förmåner. Att kartlägga detta och följa upp på regelbunden 

basis vad som händer kopplat till de anställda och deras villkor är ett sätt att säkerställa att de 

behandlas rättvist och att det inte förekommer orättvis eller diskriminerande behandling. 

 
All kompensationsdata har vi, alla bonusar och tillägg och baslön och sånt där, så att det kan man göra 

mycket analyser på. Hur skiljer det sig i gruppen, kan vi se till exempel att personer som rateas högt i sin 

performance, ligger de över eller under sitt lönespann. Har det gett någon utdelning för dem i 

lönerevision, kan vi se att det är någon skillnad på hur kvinnor och män behandlas i de olika processerna 

och så.  
Intervjuperson 3 

 

Utöver att people analytics stärker HR-avdelningens position och de anställdas position på 

arbetsplatsen menar även samtliga att organisationens arbetsgivarvarumärke stärks.  

 

4.3.2 Stärkt arbetsgivarvarumärke 
På organisationsnivå bidrar people analytics enligt intervjupersonerna med värde relaterat till 

arbetsgivarvarumärke (employer branding). Att visa att organisationen är i framkant, 

förändringsbenägen och arbetar för att följa med i den digitala utvecklingen menar 

intervjupersonerna är ett sätt att attrahera personer till organisationen. 

 
Det stärker ju ens employer brand att visa om man visar att man är i framkant, som många andra områden 

liksom ... ni som studenter sitter på någon arbetsmarknadsdag och tittar på dom och tänker wow här är 

den personen från [Organisation], det verkar asballt, där vill jag jobba! Det är klart att det är bra och klart 

att det driver bolagets kommersiella värde om jag ser att HR är i framkant och driver en effektivare 

verksamhet. 

Intervjuperson 1 

 

Precis som att people analytics i sig kan bidra till ett ökat intresse för organisationen i form av 

att attrahera kompetent arbetskraft kan people analytics bidra till att utvärdera aktiviteter 

relaterade till arbetsgivarvarumärket. Som en tidig del i den anställdes resa genom 

organisationen nämner vissa intervjupersoner att de tar reda på vad som får individer att välja 

just den arbetsgivaren, således får de möjlighet att räkna på vilka aktiviteter som genererar bäst 

effekt sett till kostnad och antal lyckade anställningar. 
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Det framgår tydligt att alla de önskvärda effekter som organisationerna har, som uttrycks i mål 

och syften, inte har uppnåtts ännu. Det härleds till att people analytics som tidigare nämnt är 

under utveckling och följande avsnitt tydliggör vad detta utvecklingsarbete handlar om i form 

av faktorer som påverkar arbetet. 

 

4.4 Faktorer som påverkar people analytics 
För att kunna arbeta med people analytics på ett framgångsrikt sätt och nå de syften och 

målsättningar organisationerna har med arbetet lyfter intervjupersonerna en rad olika faktorer 

som både kan sägas vara möjliggörande och hindrande beroende på hur de hanteras. Det 

handlar dels om förutsättningar för arbetet men även en hel del utmaningar, utmaningar som 

idag gör att de inte uppnår syftet, sina målsättningar och önskvärda effekter fullt ut. Det framgår 

i intervjuerna att det finns särskilt sex faktorer som är väsentliga att se över om organisationen 

vill arbeta med people analytics, dessa presenteras nedan. 

 

4.4.1 Systemstöd och datakvalitet 

En grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med people analytics är att det finns ett 

IT-system i organisationen som personalrelaterade data kan lagras i och hämtas från. Det finns 

ett antal olika alternativ till HR-system på marknaden och de spelar en viktig roll i arbetet med 

people analytics eftersom systemen är möjliggörande för dessa aktiviteter. Enligt 

intervjupersonerna används det i många fall ett HR-masterdatasystem där alla 

personalrelaterade data finns. Intervjupersonerna berättar att de HR-system som finns på 

marknaden idag erbjuder ett antal olika moduler och applikationer, hos vissa HR-system finns 

det även en analyticsmodul för att kunna ta fram rapporter och göra enklare dataanalyser. 

Majoriteten av intervjupersonerna använder samma mastersystem som anses vara ett av de 

marknadsledande. De nämner att detta HR-system har funktioner för att ta fram olika typer av 

rapporter som sedan kan filtreras på olika nivåer och efter olika funktioner men vissa 

organisationer använder ett annat BI-system utöver HR-systemets funktioner som komplement 

för att kunna göra mer avancerade analyser. Även om vissa HR-system alltså har en 

analyticsmodul så framgår det att denna av flera anses bristfällig för just prediktiva analyser 

och ett kompletterande BI-system kan därmed vara nödvändigt om prediktiva analyser ska 

kunna göras. Även om samtliga organisationer som intervjupersonerna arbetar i har ett 

masterdatasystem så har samtliga även andra system som exempelvis lönesystem. För att kunna 
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använda data som finns i samtliga system inom organisationen och göra högkvalitativa analyser 

är det därmed enligt intervjupersonerna viktigt att det finns integrationsmöjligheter mellan 

systemen, alternativt att data från de olika systemen lagras i en gemensam databas, vilket flera 

av intervjupersonernas organisationer utmanas med idag. 

 
Man berör, aa, 7-8 olika system idag hos oss och det är väldigt komplext hur det hänger ihop med 

integrationer, kopplingar och ditten och datten. Vilket gör att data då är utspritt på många olika system. 

Så det är också ett projekt att då försöka få in datan, tvätta datan, få kontroll på all data om de anställda 

för att kunna förstå helheten.  

Intervjuperson 2 

 

Vissa gör exempelvis sin tidrapportering i andra system och då har vi integrationer över till [HR-system] 

för att få in den datan. Viss information finns bara i lönesystemet och så. Så det är lite granna in och ut 

och ganska tekniskt med allt som ligger var. Men tanken är ändå att vi ska ha [HR-system] som våran 

master och att det som är viktigt ska finnas där. 

Intervjuperson 3 

 

Även om ett gemensamt mål är att arbeta prediktivt och få fram analyser som kan hjälpa 

organisationerna att få insikt i möjliga framtida skeenden så är det främst rapportering av 

dagsläget som intervjupersonerna arbetar med idag. Stort fokus ligger på att få förståelse för 

organisationens anställda överlag och flera menar att det kan vara utmanande nog att bara veta 

hur många anställda det finns i respektive land eller hur stor varje enhet faktiskt är eftersom 

samtliga intervjupersoner arbetar i stora internationella organisationer med tusentals anställda. 

Att få koll på sina anställda kan därmed vara tillräckligt värdeskapande idag. För att möjliggöra 

för att people analytics ska bidra med prediktiva analyser enligt den målsättning som finns och 

inte stanna vid enbart en rapportfunktion menar vissa av intervjupersonerna dock att just HR-

systemet är en påverkande faktor som kanske inte är så avgörande idag men som med största 

sannolikhet kommer vara begränsande framöver. Huruvida HR-systemet är begränsande eller 

möjliggörande beror alltså på vad organisationen har för mål och syfte med people analytics. 

De intervjupersoner som lyfter att de arbetar mycket med rapporter och uppföljning anser att 

det befintliga systemet och dess moduler i dagsläget erbjuder de funktioner som krävs. Däremot 

menar en intervjuperson att för att kunna arbeta med people analytics prediktivt är de HR-

system som finns på marknaden idag för begränsande för det arbete dennes organisation vill 

bedriva och personen beskriver att organisationen har behövt ändra sina mål som en 
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konsekvens av det. Intervjuperson 1 menar att det behövs flera IT-lösningar idag och där har 

leverantörer av IT-system betydelse. 

 
Om man har HR-system som core business och det är det man är bra på då är man antagligen i bästa fall 

75% så bra på de andra modulerna och då att välja någonting som är 75% så bra kontra någonting som 

är marknadsledande så är det ju bättre att bara välja marknadsledande produkter och koppla ihop dem ... 

det kräver ju ett jobb att hålla integrationer vid liv också och det krävs resurser för det men jag tycker 

definitivt att ... om man har pengar och vill ha effekt är det så man ska göra. 

Intervjuperson 1 
 

I dagsläget anser alltså Intervjuperson 1 att det inte finns en leverantör som har tillräckligt bra 

moduler för people analytics utan att det optimala är att ta in system från olika leverantörer 

men detta kräver stora resurser för integrationer och underhåll. Möjligheten att arbeta på det 

sätt med people analytics som samtliga intervjupersoner strävar efter är inte enbart beroende 

av vilket system som används utan det finns fler faktorer som påverkar, exempelvis 

datakvalitet.  

 

Eftersom people analytics handlar om analys av data och samtliga intervjupersoner upplever 

att de har data av låg kvalitet, lyfts låg datakvalitet som den främsta utmaningen i arbetet med 

people analytics. Datakvalitet handlar om att data som finns i systemen ska vara korrekta för 

att analyser och statistik som hämtas ut och skapas utifrån dessa data ska vara en korrekt 

representation. Att data är korrekta är en avgörande faktor för att kunna ta beslut baserat på 

dem, vilka samtliga organisationer som tidigare nämnt lyfter är ett av målen med people 

analytics.  

 

Svårigheterna med datakvaliteten härleds till flera olika faktorer. En del intervjupersoner menar 

att den största anledningen till låg datakvalitet är att det finns en avsaknad av tydliga 

definitioner. Dessa definitioner skulle exempelvis tydliggöra vad en anställd är och 

intervjupersonerna menar att utan tydliga definitioner är det svårt att veta om de data som 

används för att uttala sig om anställda ens är en representation av de anställda. För att people 

analytics ska fungera behöver alltså data vara enhetliga och därav lyfter intervjupersonerna att 

en annan viktig del i arbetet utöver tydliga definitioner innebär att organisationen behöver 

samordna sina processer så att det finns ett standardiserat arbetssätt i organisationen kopplat 

till exempelvis rekrytering eller medarbetarsamtal. Genom att standardisera arbetssätt och 

processer anser vissa intervjupersoner att den mänskliga faktorns påverkan minskar vilket de 
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anser bidrar till ökad datakvalitet. Däremot lyfter en annan intervjuperson ett annat perspektiv 

på problematiken med datakvaliteten och menar att det är svårt att säkerställa att data som finns 

i systemen är korrekta, även om definitionerna finns. 

 
Det vi menar med dålig kvalitet eller för låg kvalitet är ju att det rapporteras in månatligen från alla våra 

verksamheter ute i världen. Vissa rapporterar inte in alls, vissa rapporterar in fel uppgifter, man har inte 

tagit del av de definitioner som finns, Vad är en anställd? Vad är en konsult? Hur ska man rapportera in 

sjukfrånvaro eller frisknärvaro? Och så vidare. Det finns ju tydliga definitioner på allting, vilket gör att 

det blir liksom, det blir päron och äpplen, det blir en jättestor fruktkorg med olika, vi kan inte jämföra vi 

kan inte använda den. 

Intervjuperson 6 

 

Detta innebär att även om definitionerna finns på plats kan det alltså fortfarande finnas kvar en 

problematik med datakvaliteten som kan härledas till just den mänskliga faktorn. Att få chefer 

och andra systemanvändare i organisationen att rapportera in data korrekt är en utmaning fler 

intervjupersoner upplever.  

 
När en chef ska anställa någon så ska den fylla i: “varför anställer jag den här resursen?” och så finns det 

en drop down meny där de ska välja rätt svar. Väljer de fel svar, det kanske inte spelar så stor roll där 

men så använder vi det som output i en rapport och så ska vi använda det för att fatta beslut på men den 

visste inte riktigt vad den fyllde i. 

Intervjuperson 3 

 

Vidare berättar Intervjuperson 3 att det är svårt att kontrollera och veta om alla data är korrekta 

eftersom det kräver dels stor insikt i hur organisationen fungerar men även hur den förändras.  

 
Vi insåg för någon månad sen att i [annat land], om du byter legalt bolag då blir du uppsagd och sen 

anställd samma dag. Så du får ett nytt hire date och du får ett nytt termination date och alla rapporter blir 

kaos liksom. 

Intervjuperson 3 

 

I detta fall blir det tydligt att även om det finns tydliga definitioner och att allt registreras korrekt 

så kan ändå rapporterna visa felaktig information. Detta på grund av att det finns 

organisationsspecifika faktorer som påverkar trovärdighet till de data som används och dessa 

faktorer kan vara svåra att kontrollera eftersom det kräver stor insikt i verksamheten. Denna 

typ av felaktigheter som är svåra att undvika menar Intervjuperson 3 skadar den politiska 
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legitimitet som de arbetar för att bygga upp, både för HR som strategisk partner men också för 

people analytics som aktivitet och arbetssätt. En ytterligare aspekt som lyfts gällande varför 

datakvalitet är så viktigt är kopplat till möjligheten att automatisera och använda sig av 

artificiell intelligens (AI), något flera intervjupersoner lyfter som ett viktigt steg i den 

digitalisering deras organisationer genomgår. En intervjuperson menar att målet för dennes 

organisation är att kunna använda sig av AI för analyser i framtiden och för att göra detta är 

det avgörande att ha korrekta data. 

 
… precis lika sant som shit in, shit out så är shit floats. När man faktiskt börjar titta på analys det är då 

man inser hur dålig kvalitet det är på vissa datapunkter och då måste man konstant gå tillbaka, tvätta ... 

För att komma till heliga graal, alltså prediktiv data drivet av AI och machine learning ... eller robotar. 

Robotar äter ju data, det är ju det dom lever på ... Utan data så kan vi inte ha robotar ... Men, då måste vi 

börja tvätta data från 2013 för att kunna mata in dem i robotarna för att få en trovärdig analys. 

 

Intervjuperson 2 
 

Konsekvenserna av låg datakvalitet är därmed stora eftersom det inte bara påverkar tilltron på 

data och analys utan även den legitimitet och kompetens som de som arbetar med people 

analytics har i organisationen. 

 

4.4.2 Otydligt arbetssätt och syfte med people analytics 

Samtidigt som det finns en del gemensamma tankar bland intervjupersonerna råder det 

fortfarande en hel del oklarheter gällande hur arbetet med people analytics ska bedrivas för att 

generera så bra resultat som möjligt. En av intervjupersonerna lyfter att organisationen har 

börjat arbeta med people analytics för att det är en trend och att det ses som en nödvändighet 

att följa den för att behålla organisationens attraktions- och konkurrenskraft. Det pratas mycket 

om people analytics men det lyfts att mycket handlar om vilka fördelar det kan ge och att det 

är viktigt att arbeta med det för att följa utvecklingen, utan att det finns egentliga riktlinjer och 

metoder för hur arbetet ska bedrivas. 

 
People analytics kan jämföras med tonårssex, alla pratar om det, ingen har gjort det och ingen vet hur 

man ska göra. ... Hur gör man egentligen? Hur gör man praktiskt? Hur gör man people analytics 2019 i 

Sverige? Är det någon som vet? 

Intervjuperson 2 
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Denna otydlighet som synliggörs i citatet är en central del av intervjupersonernas upplevelser 

av people analytics. Det uttrycks funderingar kring hur kunskap om people analytics ska 

inhämtas och det saknas en generell kompetensmodell för vad som behövs för att arbeta med 

people analytics. Intervjupersonerna har i första hand kommit in på området på grund av att de 

har ett eget intresse för statistik eller IT alternativt att de har en arbetslivsbakgrund, exempelvis 

från tidigare arbete med medarbetarundersökningar, som naturligt leder in på analyticsspåret. 

Samtliga nämner nätverk som en värdefull källa till kunskap, att det finns möjlighet att dela 

med sig av erfarenheter och ta del av andras lärdomar för att hjälpa varandra i arbetet. Många 

söker även kunskap från artiklar, bloggar eller konferenser.  

 

Bland intervjupersonerna uttrycks det att det ibland saknas en tydlighet i vad organisationen 

faktiskt vill uppnå. Det nämns att intervjupersonerna och deras organisationer ser att det finns 

stor potential i vilka resultat som kan uppnås med people analytics men att potentialen i vissa 

fall kan fungera som en utmaning snarare än en möjliggörande faktor. Arbetet med people 

analytics blir ofokuserat i och med att det finns många användningsområden och det kan vara 

svårt att identifiera var organisationen bör och har förutsättningar för arbetet. 

 
Det är alltid en struggle känner jag, att kunna ha en långsiktig plan. I och med att vi har, jamen som 

ganska brett ansvar när det gäller personaldataförsörjning. Så det är verkligen högt och lågt i det vi sysslar 

med. Det är liksom, vi har både ansvar för om, säg om det är en assistent behöver få ut en lista över vilka 

personer som jobbar på en viss ort som har en viss roll, då är det mitt teams ansvar att ta fram den listan 

så. Och det är väldigt lätt att bara drunkna i den typen av uppgifter och det är väldigt lätt att drunkna i 

uppgifter att, jamen det här adminteamet behöver ha en rapport för att kunna sköta sina uppgifter där vi 

visar liksom vissa fält i en rapport. Och att liksom mycket lokala önskemål på att de vill göra olika i olika 

länder och man kan hålla på med det där i evighet liksom. 

Intervjuperson 3 

 

Att inte ha ett tydligt mål eller syfte med vad som ska uppnås med people analytics gör att 

omfattningen blir för stor. Det uttrycks också att vilka analyser som ska göras bör initieras av 

övriga verksamheten men samtidigt menar samtliga intervjupersoner att det kan leda till att en 

stor del av arbetet handlar om att ta fram rapporter för att uppfylla dessa önskemål snarare än 

att ta fram mer långsiktiga analyser. Detta ofokuserade arbete gör att det blir svårt att veta vad 

som är nästa steg för att öka kvaliteten på arbetet med people analytics för att ta analyserna till 

nästa nivå.  
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Flera av intervjupersonerna menar att möjligheten med people analytics är att de nu kan mäta 

det personalrelaterade arbetet på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, däremot finns det en 

del svårigheter kopplade till detta. När det kommer till att mäta personalrelaterade aspekter 

handlar det till stor del om att mäta mjuka värden, exempelvis engagemang och motivation, 

vilket anses vara en utmaning. Frågor som intervjupersonerna ställer sig handlar exempelvis 

om hur engagemang ska definieras, vilka data som ska användas för att mäta det men även hur 

detta kan kopplas till organisationens övergripande resultat. Intervjupersonerna nämner att ett 

steg i rätt riktning kan vara att utveckla någon form av standard, exempelvis som tidigare nämnt 

gällande definitioner av olika datapunkter, för att det ska finnas best practices att luta sig emot 

och få stöttning av i syfte att bedriva ett framgångsrikt arbete med people analytics.  

 

4.4.3 Etiskt förhållningssätt 

Uppfattningen att people analytics mäter svåra saker hör enligt flera av intervjupersonerna till 

att de data som samlas in är kopplade till individer. Det medför en utmaning som är relaterad 

till etik och vad som är etiskt försvarbart för organisationen att mäta. En generell uppfattning 

bland intervjupersonerna är att people analytics kan användas till i stort sett alla HR-processer 

i en organisation men att det finns vissa delar där det är nödvändigt att vara försiktig. Mångfald 

och inkludering ses som ett sådant område eftersom det generellt sett är en känslig fråga där 

individer kategoriseras, något som intervjupersonerna och deras organisationer gärna undviker. 

Andra delar där intervjupersonerna menar att det bör iakttas försiktighet är framför allt när det 

görs analyser på specifika individer, exempelvis kopplat till hur stor risk det är att någon säger 

upp sig, detta blir även särskilt viktigt eftersom det i många fall finns brister i datakvaliteten 

vilket ses som riskabelt att grunda beslut på.  

 
En person som är i hög risk att sluta till exempel, jag tror att det skulle kunna vara en värdefull analys på 

vissa sätt men jag tycker inte det känns helt etiskt, dels att registrera data som någon kanske inte riktigt 

är medveten om att man registrerar men också fatta beslut på det när det kan vara ganska tveksam kvalitet 

på den datan också ... Jag tror jag skulle vara försiktig om det är att pinpointa specifika individer. Jag tror 

att jag skulle se liksom att här är ett team eller en hel grupp personer som man kan se ett visst mönster 

kring, då tror jag inte att det är lika känsligt. Att en person inte har bytt roll på länge, det kan ju också 

vara att den ju inte fått en formell befordran men den kanske gör en helt annan sak idag än vad den har 

gjort tidigare. 

Intervjuperson 3 
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Diskussionen kring vad som är etiskt försvarbart att mäta belyser även en problematik kring 

hur data relaterade till personal ska hanteras i organisationen. Flera nämner Dataskydds-

förordningen (GDPR) som en begränsande men viktig faktor i sitt arbete men det lyfts även att 

det finns andra data som de behöver ta ställning till huruvida det är försvarbart eller inte att 

samla in och analysera. Detta är en ny utmaning som några intervjupersoner menar att 

organisationen står inför och det behöver skapas riktlinjer för hur det ska göras.  

 
Vi håller också på att ta fram ett principdokument, får vi nog börja med att kalla det, när det gäller etik. 

Alltså hur ska vi tänka etiskt och moraliskt när det gäller data och hur vi hanterar data inom 

[Organisation], för det är mycket det här vad är okej? Vi kan analysera jättemycket och vi kan samla in 

och sprida och korsbefrukta på längden och tvären men var tycker vi gränsen går, vad är okej och vad 

ska vi informera våra medarbetare om? 

Intervjuperson 6 

 

Intervjuperson 6 framhäver att de etiska aspekterna är en bieffekt av att börja arbeta strukturerat 

med personalrelaterade data och att det är något organisationen behöver ta hänsyn till dels av 

respekt för individen men även för att kunna få tillgång till de data som behövs för att göra 

analyser. Att ha etiska riktlinjer och principer för hur individrelaterade data hanteras är även 

viktigt ur kvalitetssynpunkt, för att kunna mäta och analysera det som eftersträvas är det av 

största vikt att få rätt svar och då behöver individerna i organisationen ha förtroende för att data 

hanteras på ett etiskt försvarbart sätt. 

 

4.4.4 Kompetenser hos en people analyst 

När det kommer till vilken kompetens en people analyst, en person som arbetar med people 

analytics, behöver ha framgår det att det finns en stor bredd i behov och önskvärda 

kompetenser. En intervjuperson menar att vilken kompetens som behövs helt beror på hur 

arbetet med people analytics är strukturerat inom organisationen och vad syftet med people 

analytics är.  

 
Jag tycker inte att det är en roll. Det är väl lite som HR-generalist, HR-specialist eller HR, det finns ju 

en miljard olika saker man ska göra. Det kan vara arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt, rekrytering ... ju 

större man blir desto mer specifika roller behöver man ha. 

Intervjuperson 1 
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Hur de som arbetar med people analytics är organiserade skiljer sig mellan organisationerna, 

vissa arbetar själva med detta mot hela organisationen och andra har ett team som tillsammans 

hjälps åt antingen som en central enhet eller en decentraliserad enhet för enbart verksamheten 

i Sverige. I de organisationer det finns team är det således möjligt att ha individer med olika 

kompetensprofiler som tillsammans innehar alla de önskvärda kompetenser som nämns.  

 

Att det finns en stor bredd gällande önskvärda kompetenser är tydligt, det nämns ett flertal 

kompetenser som faller inom områdena HR, verksamhet, kommunikation, statistik samt IT. 

HR-kompetensen och verksamhetsrelaterad kunskap anses som viktiga eftersom people 

analytics handlar om analys av människor inom en organisation. Genom att ha HR-kompetens 

finns en förståelse för den komplexitet som finns kring personalrelaterade frågor och den 

funktion HR ska ha inom en organisation. I samtliga organisationer tillhör även de som arbetar 

med people analytics HR-funktionen vilket gör att deras arbete ska vara förankrat i HR-

strategin och stötta HR som funktion att arbeta enligt denna och uppnå HR-funktionens mål 

som i sig är förankrade i organisationens övergripande mål. Verksamhetsrelaterad kunskap 

härleds till vikten av att förstå den kontext de anställda befinner sig i, att förstå de faktorer som 

kan ligga till grund för varför statistiken visar det den gör.  

 

Utöver dessa två områden anses även kommunikation, statistik och IT som väsentliga 

kompetenser. Inom dessa är dock graden av kompetens inte lika tydlig utan det uttrycks mer 

som önskvärda kompetenser som kan underlätta arbetet. Kommunikativ kompetens anses 

värdefull utifrån i huvudsak två argument. Det första handlar om att de som arbetar med people 

analytics är en stödfunktion till HR, därmed är det viktigt att kunna ha bra diskussioner och 

samtal med de som ska stöttas för att kunna identifiera vilka behov som finns. De som uttrycker 

ett behov har inte alltid själva insikt i varför detta behov finns eller om det är just det behovet 

som ska prioriteras. Därmed är det önskvärt att som people analyst kunna göra någon form av 

behovsanalys, för att öka möjligheten för att faktiska behov identifieras och uppmärksammas 

så att resurser läggs på rätt saker. 
 

Det är bra att vara, alltså lyhörd och ha förståelse för kundens behov ... Datafolk tänker ju på ett sätt och 

HR på ett annat sätt och det gäller liksom att man förstår ... vad kunden frågar efter mer än att man bara 

levererar det kunden säger att de vill ha, man måste ha en förståelse ... det är ju inte alltid kunden vet 

alltid exakt vad de vill ha ... Vi måste ställa frågor och man måste vara frågvis också, och kanske då 

också komma med egna förslag på att tänk på det här, tänk på det här. 

Intervjuperson 5 
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Det andra argumentet till varför den kommunikativa kompetensen anses bra är för att värdet 

av people analytics behöver kommuniceras ut i organisationen. För att göra detta framgångsrikt 

anser intervjupersonerna att man behöver inspirera och engagera genom exempelvis story-

telling eller visualisering.  

 
Sen så måste jag ju kunna göra något begripligt av det för jag kan inte bara slänga tillbaka en Excelfil 

och säga hej här är det liksom, utan då måste jag ju kunna göra någon form av datavisualisering eller 

storytelling. 

Intervjuperson 1 

 

Denna del av kommunikationen handlar om att kunna få HR-funktionen och främst strategiska 

HR-praktiker att använda sig av people analytics i sin vardag. Detta för att de ska bli bekväma 

med data, statistik och de tekniska artefakter som kan stötta deras arbete och att de med hjälp 

av dessa ska kunna argumentera för sin ståndpunkt i beslut som tas. Genom att intervju-

personerna själva inspirerar och utbildar strategiska HR-praktiker kan dessa sedan ta vid och 

själva använda det för att driva vissa frågor men det kräver att de själva i grunden förstår värdet 

av people analytics. 
 

Våran roll handlar ju också ganska mycket om att vara bryggan mellan och kunna liksom vara pedagogisk 

när man förklarar saker och kunna liksom, ge lite empowerment exempel till våra [strategiska HR-

praktiker]. Att liksom våga gå ut och presentera data i sina ledningsgrupper av det som vi har. Så man 

måste vara ganska kommunikativ och pedagogiskt och ta det till sin mottagares nivå skulle jag väl säga. 

 

Intervjuperson 3 

 
[Jag behöver] utbilda HR managers och chefer i liksom people analytics. För de, utan why:et, alltså varför 

ska man titta på det här? Då måste ju HR som förstår personallagstiftning, förstå businessen, köra 

storytelling och liksom övertyga cheferna om att det här är en bra grej. Det kan aldrig jag göra. 

 

Intervjuperson 2 

 

När det kommer till kunskaper kopplade till statistik är alla intervjupersoner eniga gällande att 

det inte behövs djupa kunskaper inom statistik för att arbeta med people analytics.  
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Jag kan det jag behöver för att kunna göra bedömningar i en undersökning, så mycket behöver man 

ungefär ha. Man behöver fatta vad en felmarginal är, konfidensintervall och såna saker, men det ska ju 

alla som har läst en personalvetarutbildning egentligen fatta för att det är basic basic statistik, som man 

läser. 

Intervjuperson 1 

 

Jag tror att det är väldigt bra att ha en grundläggande förståelse för personaldata. Vad är det och vad är 

komplexiteten med personaldata. Just att en organisation rör på sig hela tiden, folk rör sig in och ut och 

sådär så att man vet liksom, vad är det man tittar på? Vad finns det för begränsningar gällande 

datakvalitet? Man behöver också förstå lite grundläggande statistik i vad kan bero på vad. Det är ingen i 

vårat team som är en statistiker, vi jobbar inte med några avancerade statistiska metoder. 

 

Intervjuperson 3 
 

IT-relaterade kompetenser som programmering och systemkunskap nämns av några som 

värdefulla, beroende på hur ens roll ser ut och även som tidigare nämnt hur många de är som 

arbetar med people analytics. En person reflekterar över programmeringskunskap. 

 
Det vore väl jättebra med, jag skulle gärna gå någon sån här R-utbildning eller något sånt här. Men å 

andra sidan så vet jag att jag har inget att applicera det på just nu. Så ja det är lite såhär, just nu är det 

nice men jag skulle ju, det är kul att kunna liksom ... Ska man jobba på ett stort bolag och stötta ett team 

med evidensbaserad analys jamen då måste man kunna programmera, då måste man kunna Python eller 

något sånt där. Man måste fatta hur man bygger modeller och hela köret, ska man ha min roll så måste 

man kanske främst kunna leda projekt och göra, liksom avvägningar och kravställningar och kunna fatta 

nya grejer snabbt. 

Intervjuperson 1 

 

Här uttrycks en önskan om att lära sig ett programmeringsspråk men det framgår även tydligt 

att det kanske främst är för att det vore intressant att kunna och personen ser inget konkret 

användningsområde för den kompetensen idag. Systemkunskap nämns däremot av flera som 

hjälpsamt i arbetet med people analytics, att ha förståelse för systemen de hämtar data ifrån.  

 

Intervjupersonerna anser att de har tillräcklig kompetens för att arbeta med people analytics 

men de har ändå inte uppnått sina mål med arbetet. Förutom utmaningen med oklarheterna 

gällande people analytics samt de tekniska bitarna kopplat till system och datakvalitet är en 

stor utmaning övriga organisationens förståelse och inställning till data. 
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4.4.5 Förståelse och inställning i övriga organisationen 

Samtidigt som det finns viktiga kompetenser för dem som arbetar med people analytics framgår 

det också i intervjuerna att detta arbete inte ska vara begränsat till enbart de som arbetar som 

people analysts. Samtliga organisationer har, som tidigare nämnt, som mål att chefer och 

strategiska HR-praktiker inom organisationen ska använda sig av data dagligen och själva ha 

tillräcklig kompetens för att kunna ta ut rapporter ur systemet och använda dessa som stöd för 

beslutsfattande.  

 
Det jag tror på är inte att ha fem personer som sitter på något huvudkontor och analyserar data åt folk 

utan att servera data till den som är ansvarig för den så att den personen kan analysera den själv ... det är 

någonting som jag tror stenhårt på i liksom all typ av analys att såhär, man kan aldrig bli serverad, utan 

man hittar insikterna när den som är sakkunnig sitter och gräver, då måste man ge den personen verktyg 

för att kunna göra det. 

Intervjuperson 1 

 

Som tidigare nämnt menar samtliga intervjupersoner att arbetet med people analytics inte 

enbart kan bedrivas av dem som arbetar med just det utan det finns aspekter av arbetet, 

exempelvis datakvalitet, som hela organisationen behöver ha insikt i och bidra till. Just insikten 

är en utmaning för flera, att få övriga organisationen att förstå möjligheterna med data och 

därmed hur de behöver arbeta för att leverera och även använda data på ett korrekt sätt. Denna 

utmaning kan därmed förklaras vara en orsak till utmaningen med datakvaliteten som beskrivet 

ovan, eftersom det är de anställdas hantering av data som avgör kvaliteten.  

 

Samtliga intervjupersoner anser att de som arbetar med people analytics är en stödfunktion till 

organisationens HR-avdelning, deras arbete är således att stötta och hjälpa HR-praktiker inom 

organisationen. Däremot är HR-avdelningen en utmaning i sig som kan härledas till flera 

orsaker, dels att det generellt brister i HR-praktikernas grundläggande kompetenser kopplade 

till digitalisering och IT, dels att det inte finns ett intresse av att tillämpa IT-verktyg och data 

samt att det saknas tillit till den statistik som visas.  

 

Att det finns bristande kunskap om digitalisering och IT samt en avsaknad av intresse gällande 

att lära nytt synliggörs särskilt av Intervjuperson 2. Denne person reflekterar mycket över 

utmaningar eftersom personen anser att arbetet med people analytics inte har gått som det var 

tänkt.  
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Digitalisering handlar ju mycket om det här att liksom förstå hur allting hänger ihop ... Att man har 

konstant access till allting, att man kan det som rinnande vatten, att det sitter i ryggraden. Då blir det 

väldigt enkelt att jobba men sanningen som vi står inför att, de flesta kan inte hantera verktygen … Jag 

brukar likna vid liksom en, en hantverkare som kommer till byggarbetsplatsen och såhär “nämen jag har 

inte lärt mig hantera en hammare så jag kör skruvmejsel på allt”, för det är så vi har. Vissa såhär, jag kan 

inte Excel så jag använder Word, eller jag använder Powerpoint, vilket man får mardrömmar för. De 

sitter liksom och summerar i Word med sin mobils miniräknare istället för att smacka in ett spreadsheet 

och låta Excel göra jobbet … Så att, den är för låg. 

Intervjuperson 2 

 

På grund av den bristande kunskapen i övriga organisationen beskriver flera intervjupersoner 

att deras roll till stor del har handlat om och fortfarande handlar om att sprida den kunskap de 

själva har om data och statistik till organisationens övriga anställda så att de kan öka förståelsen 

och kunskapen.  
 

Vi var tvungna att starta liksom en beteendeförändring, en jättestor sådan, därför att få alla att fatta att 

det lilla som du gör i det här systemet är jätteviktigt för den stora bilden, för nu handlar det inte bara om 

dig längre, nu handlar det om att din chef behöver kunna försvara ditt team mot ingenjörschefer till 

exempel som tycker det går för långsamt med rekryteringar till exempel. Din chef måste kunna prata 

med sin chef om hur det går så att allas våra chefer kan prata om rekrytering i bolaget, och att göra en 

sådan förändring är ett enormt projekt därför att den vinsten för individen är otroligt liten. 

 

Intervjuperson 1 

 

Så att där har vi nu i början på det här året så har vi utöver att vi har liksom ett ansvar för olika processer 

att utveckla rapporter inom så har vi alla ett varsitt lands [strategiska HR-praktiker] och ha en dialog med 

dom … Och då att liksom, dels supporta respektive [strategiska HR-praktiker] i att förstå de rapporter 

som vi tillhandahåller och liksom lära sig använda dem på rätt sätt, vilken rapport ska dom använda? vad 

betyder datan? och också att dem då på nåt sätt liksom ska kunna bli våran förlängda arm att förklara för 

en chef hur de kan förstå sin data ... det är inte alla som vet vilka möjligheter som finns och liksom vrida 

och vända på datan där i. 

Intervjuperson 3 

 

Problemet med bristande intresse och kompetens behöver inte nödvändigtvis vara ett problem 

på individnivå utan det nämns att det snarare kan handla om att det finns en kultur inom 

organisationer eller hela branscher som är icke-digital och oteknisk.  

 

 



Högren, Stenborg 
 

67 
 

[Branschen] tror jag rateades som näst minst digitala … Så det är liksom utbrett, väldigt en kultur med 

liksom penna och papper, mycket listor och skriva… Datadrivenheten tror jag är myntad, eller såhär 

rotad i vår kultur. Att det är en väldigt, väldigt snabbt rörlig bransch och det har varit mycket liksom 

magkänsla … Det tar lång tid att skifta en ganska traditionstyngd bransch och att börja lita på data och 

sen fatta beslut på det. 

Intervjuperson 2 

 

Den bristande tilliten märks dels på vilka förfrågningar de får men även vilka reaktioner de 

möter när de presenterar data.  

 
… jag gjorde just en sån, en prediktiv analys på rekryteringsbehovet i [annat land] och direkt sa HR-

direktören att: “Nämen det här stämmer inte”. [intervjuperson]: “Nähä okej”. [HR-direktör]: “Nä det är 

fel i data, fel i systemet. nåt är fel”. [Intervjuperson]: “Ah ok, låt oss titta på det här. Såhär är liksom 

formeln” ... Jamen då fick man hålla hen i handen och gå igenom täljare, nämnare. Här har vi täljare som 

är antalet terminations och här är nämnaren, average head counts … och så blev det liksom man såg 

ljuset började gå upp för dom att dom ifrågasatte varenda datapunkt att [HR-direktör]: “jamen så här 

mycket termination har vi inte i [aktuellt land], det är osannolikt”. Sen tittar man närmre … sen börjar 

man plussa ihop det där och insåg att å fan det blir så många … Det är som att titta på ditt bankkonto i 

slutet av månaden och “hur kan jag ha slut på pengar?”. Sen när man adderar dom där kaffe latte och 

snusdosorna man köpt, så “fan det blev ju hela CSN på det där”. Men utan den tryggheten i basic data så 

kommer det aldrig komma. 

Intervjuperson 2 
  

Anledningen till att förståelse och inställning till data och IT anses som viktigt är att detta 

möjliggör förståelse för people analytics och därmed kan öka stöd och tillit från ledning och 

chefer, vilket intervjupersonerna anser är en viktig förutsättning för att lyckas. Detta både för 

att det ska vara möjligt att ställa krav på att arbetet bedrivs på rätt sätt samt att det ger större 

möjligheter till att sätta mål som är i linje med övergripande organisationsmål.  

 

4.4.6 Resurser, stöd och tillit från ledning och chefer 

Även om organisatoriskt stöd från ledning och chefer i arbetet med people analytics lyfts som 

viktigt finns inte detta fullt ut idag hos alla. Intervjupersonerna lyfter att initiativet till att införa 

people analytics har tagits på chefs- eller ledningsnivå och att det är en förutsättning för att 

arbetet med people analytics ska bli framgångsrikt men att det idag saknas tillräckligt stöd. I 

en av organisationerna har arbetet med people analytics inte genererat de effekter som önskats 

och det framkommer att många av orsakerna till detta handlar om organisatoriska faktorer som 

stöd och resurser.  
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Jag är inte fullt ansvarig, jag är inte här på heltid utan man gör lite grann med ena handen så. Det går 

tillbaks till resursfrågan, att att, det är så pass nytt på [Organisation] så man har inte kunnat bevisa något 

value added, man får inte resurser. Man får inte tid att göra analyser som ger value added, därför får man 

inte mer resurser så det blir liksom ett moment 22 att innan man påvisat värdet av det får man inga 

resurser. Men för att påvisa värdet så måste man lägga resurser som man inte har eftersom man måste 

sköta business as usual med processerna och systemen och så vidare. 

Intervjuperson 2 

 

När det kommer till resurser är det i form av att pengar och tid satsas på kompetenser, 

systemstöd samt arbetstid som lyfts som de främsta hos de som upplever att de saknar resurser. 

Det är särskilt i organisationen där Intervjuperson 2 arbetar som personen uppfattar att för lite 

resurser satsas överlag. Personen är den enda som arbetar med people analytics och har inte 

detta som en huvudsaklig uppgift vilket skapar stora utmaningar att kunna visa potentialen med 

det och därmed möjliggörs inte heller mer resurser. En annan intervjuperson upplever att 

ekonomiska resurser i sig inte är något problem men att det helt enkelt inte läggs tid och kraft 

för att ha rätt systemstöd eller rätt kompetenser för att kunna utveckla people analytics och 

använda det fullt ut. 

 
Sättet vi löste själva den här Talent Analytics-modulen på var att vi körde lite under radarn. Jag letade 

rätt på den snubben som var ansvarig för våra business intelligence-verktyg och fick honom att köra lite 

vid sidan av. Så han satte upp det och lärde, utbildade mig under tiden och sen tog jag över driften för 

det, vilket, det är absolut inte optimalt på något sätt så ska man inte göra men det var så vi fick göra. Det 

har varit en stor utmaning över huvud taget att vi har varit konstant nedprioriterade i, av vår produktägare 

vad gäller liksom techresurser. 

Intervjuperson 1 

 

Intervjupersonerna, utöver dessa två, har fått mer resurser till people analytics, de har hela 

avdelningar som är avsatta för att arbeta med och utveckla aktiviteterna som ingår i arbetet med 

people analytics. Dessa organisationer har från första början haft ett tydligt ledningsstöd och 

som en intervjuperson berättar har just det starka ledningsstödet varit helt avgörande för 

införandet och det talas om vikten av en mognad och insikt i organisationen gällande värdet av 

det.  
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Det fanns en mognad och en förståelse och det passade för oss att göra den här … Alltså för att man ska 

kunna göra en sån här sak, för att vi ska kunna, jamen om jag nu tyckt det här länge i flera år, eller andra, 

men om inte någon beslutsfattare bestämmer att, eller tar till sig den informationen och förstår vinningen 

med det eller om inte jag får med mig ledningen då är det ju inget, då blir det ju inget. Så att det är väl 

det jag menar med mognaden. Att nu var man, dels så var det, passade det bra för vi var tvungna att 

placera våra undersökningar, var ska dom egentligen höra hemma? Vi växer ju både rent personellt ja, 

men även i hur vi jobbar med, vi får fler och fler undersökningar till exempel. Så vi, det händer ju saker 

inom området och då mognar ju även den här frågan och det handlar ju om kunskap, att man lär sig och 

hör och tar till sig mer och mer kunskap externt ifrån skulle jag vilja säga, även internt ifrån. Så nu när 

den här frågan väcktes så fick vi förståelse och vi fick godkänt på att göra så här så det är väl det jag 

menar lite med mognad, att man är med på tåget och förstår varför det är viktigt. 

 

Intervjuperson 6 

 

Samtidigt som denna organisation hade med sig ledningsstödet från början och den viktiga 

mognaden hos organisationen så uttrycks ändå en avsaknad av stöd i form av tillit till att HR-

funktionen har kunskap om data och statistik samt att people analytics är en viktig del. Denna 

bristande tillit nämns mer eller mindre av samtliga intervjupersoner och det märks gällande 

vilka inställningar till people analytics organisationerna har överlag, vilka resurser som ges, 

vilket ansvar chefer och övriga anställda tar för att mata in korrekta data samt vilket bemötande 

intervjupersonerna får när de utbildar och presenterar rapporter eller analyser.  

 

4.5 Resultatsammanfattning 
För att knyta tillbaka till studiens frågeställningar presenteras här en sammanfattning av 

resultatet utifrån dessa. Studiens frågeställningar är: Vad är people analytics? Vilka effekter 

eftersträvas och vilka effekter har uppnåtts i organisationer som arbetar med people analytics? 

Vilka möjligheter och utmaningar för att uppnå önskvärda effekter av people analytics upplevs 

hos de som arbetar med? 

 

Enligt intervjupersonerna innebär people analytics en holistisk syn på organisationens anställda 

och de data som samlas in relaterade till dem. Begreppet people analytics ger en bredare bild 

av denna uppsättning av aktiviteter och verktyg än HR analytics, som enligt intervjupersonerna 

anses vara begränsande till att enbart beröra HR-funktionen och dess processer medan people 

analytics berör alla delar av organisationen som har någon relation till människor. People 

analytics med tillhörande tekniska artefakter möjliggör för organisationen att samla in data över 
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sina anställda och använda dessa till framtagning av analyser och rapporter som ligger till grund 

för beslutsfattande i personalrelaterade frågor.  

 

Användandet av people analytics syftar i första hand till att med hjälp av dessa analyser kunna 

ha ett faktabaserat perspektiv snarare än basera sina beslut på känsla. Genom att ha en 

faktabaserad utgångspunkt är det möjligt att kartlägga organisationen och dess personal samt 

göra kostnadsbesparingar i och tidseffektivisera sin verksamhet samt följa upp det 

personalrelaterade arbetet som för de flesta organisationer är den största kostnaden. I arbetet 

med people analytics är målsättningen att organisationen ska arbeta mer prediktivt och 

datadrivet i personalrelaterade frågor. De effekter som people analytics har lett till är idag inte 

helt i enlighet med målsättningen med tanke på att arbetet fortfarande är under utveckling och 

samtliga intervjupersoner anser att de har en bit kvar tills de kan arbeta med people analytics 

enligt de syften och mål de satt upp. Trots detta har arbetet fram till idag ändå resulterat i två 

tydliga effekter. Den första är politiskt värde för HR-funktionen samt de anställda. Den andra 

effekten är att organisationernas arbetsgivarvarumärke har stärkts genom att de tagit sig an ett 

innovativt och nytt sätt att bedriva strategiskt personalarbete med hjälp av people analytics som 

anses trendigt idag. 

 

I arbetet med people analytics finns det en hel del utmanande faktorer som intervjupersonerna 

upplever för att nå de önskvärda effekterna, dessa är dock möjliggörande för people analytics 

om de hanteras. Dessa utmaningar berör dels tekniska delar som exempelvis tillgängliga 

systemstöd på marknaden, vilka funktioner som finns i systemen samt komplexiteten kring 

datakvalitet. Dessa utmaningar är dock inte frånskilda andra utmaningar utan det är en samling 

faktorer som tillsammans agerar hindrande för people analytics och dess fulla potential. Utöver 

de tekniska delarna påverkar även övriga organisationens kunskap, förståelse, tillit och intresse 

för IT och data möjligheten för people analytics att ta plats ordentligt. Detta härleds till dels 

HR-praktikers ovana att arbeta datadrivet, organisatoriska faktorer kopplat till kultur, silotänk 

hos andra analysavdelningar och även bristande stöd och resurser för arbetet. Alla dessa 

faktorer påverkar och påverkas även av att omfattningen av och tillvägagångssättet för arbetet 

är otydligt på grund av att den uppsättning av aktiviteter, verktyg och arbetssätt som people 

analytics innebär är ny. Det saknas best practie, etiska förhållningssätt och definitioner som 

kan tydliggöra och konkretisera.  
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5 DISKUSSION 
I detta avsnitt förs en diskussion av resultatet tillsammans med tidigare forskning och den 

teoretiska linsen för att möjliggöra en djupare förståelse för resultatet som presenterats i 

föregående avsnitt. Studien eftersträvar att undersöka vad people analytics är, vilka effekter 

som eftersträvas samt vad som påverkar uppfyllandet av effekterna. Studien strävar främst efter 

att bidra med värdefulla insikter för organisationer som vill arbeta med eller arbetar med 

people analytics och därmed kommer fokus i resultatdiskussionen vara på de aspekter som 

anses vara av störst intresse och som anses vara mest väsentliga för arbetet med people 

analytics. Avsnittet har delats upp i följande delar: People analytics för faktabaserat och 

effektivt HR-arbete, Upplevda effekter av people analytics, Utmanande gällande vem som ska 

arbeta med people analytics, Generella såväl som organisatoriska utmaningar.  

 
5.1 People analytics för faktabaserat och effektivt HR-arbete 
Vid bearbetning av det empiriska materialet i denna studie blir det tydligt att people analytics 

är en komplex uppsättning aktiviteter, verktyg och arbetssätt som står inför många utmaningar 

samtidigt som det har stor potential. Det finns en tydlig och enhetlig målbild och vision bland 

intervjupersonerna gällande vad people analytics kan bidra med, vilket i stort är i linje med den 

beskrivning som ges av tidigare forskning (Angrave et al., 2016; Gal et al., 2017; Levenson & 

Fink, 2017; Marler & Boudreau, 2017; McIver et al., 2018; Mohapatra & Sahu, 2017; Pape, 

2016; Tursunbayeva et al., 2018; Ulrich & Dulebohn, 2015; van den Heuvel & Bondarouk, 

2017). Det beskrivs som att med hjälp av informationsteknik utföra deskriptiva och prediktiva 

dataanalyser samt visualisera dessa analyser för att kunna generera värdefulla insikter som kan 

användas som grund för effektivare beslutsfattande relaterat till olika delar av personalarbetet.  

 

Enligt intervjupersonerna är målet med people analytics att det ska leda till faktabaserat 

beslutsfattande inom hela organisationen när det kommer till personalrelaterade frågor och 

därmed är ett ytterligare mål att det ska användas av alla som berörs av det, men särskilt 

strategiska HR-praktiker och chefer. Den analys som intervjupersonerna eftersträvar kan sägas 

vara en kombination av flera av de olika nivåerna som presenteras av Dulebohn och Johnson 

(2013). Dock har Dulebohn och Johnson (2013) ett fokus på just mätning av HR som funktion 

medan intervjupersonerna lyfter just mätning av personalen i sig som det riktiga värdet av 

people analytics. Den fjärde nivån som Dulebohn och Johnson (2013) presenterar kopplat till 

metrics relaterade till personalfrågor är den som även andra forskare menar är viktig att 
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organisationen uppnår med people analytics och det handlar just om att se HR som en del av 

hela organisationen och inte en separat stödfunktion. Detta ligger i linje med de mål som 

intervjupersonerna lyfter, att personalrelaterade frågor och hantering av dessa ska ses som 

väsentligt för organisationens övergripande resultat. Denna koppling synliggörs särskilt av två 

organisationer som i sin personalstrategi tagit samma mål som verksamheten i stort har men i 

målbeskrivningen ersatt kunder med anställda. Det handlar därmed om ett fokus på både det 

tidigare beskrivna HRM, att strategiskt och systematiskt leda och hantera personalstyrkan så 

att den tar organisationen i önskvärd riktning (Banfield & Kay, 2008; Boxall & Purcell, 2016; 

Bratton & Gold, 2012) samt HRD, att utveckla och förbättra personalstyrkan i enlighet med 

HRM-strategin (Mankin, 2008; Nilsson et al., 2018). 

 

Denna studie riktar sig i första hand till praktiker och här dyker det upp en problematik gällande 

hur denna uppsättning av aktiviteter, verktyg och arbetssätt ska benämnas, vilket även lyfts 

tidigare i denna studie. Tidigare forskning visar att HR analytics är det mest använda begreppet 

(Tabell 3) medan denna benämning inte delas av intervjupersonerna och det framgår att det 

finns en viktig skillnad mellan HR analytics och people analytics. Intervjupersonerna menar 

att people analytics ger en mer holistisk bild av vad det kan användas till och att det därmed 

ligger mer i enlighet med vad målet och visionen med aktiviteterna och arbetssättet är, i 

jämförelse med HR analytics. Likt det som beskrivs av Ulrich et al. (2008), att synen på HR-

funktionen i organisationer har ändrats genom åren och att det länge har setts som en 

stödfunktion, så är uppfattningen av HR än idag att det nästan uteslutande arbetas med mjuka 

värden och HR-funktionen har inte tillskrivits det värde som den faktiskt kan bidra med. För 

att öka HR-funktionens legitimitet och ta ett nytt grepp gällande personalrelaterade frågor 

menar intervjupersonerna därför att HR analytics som begrepp blir missvisande och att istället 

använda people analytics ger större genomslagskraft i organisationen. Detta resonemang kan 

även jämföras med Angrave et al. (2016) som beskriver att en avgörande anledning till att 

people analytics idag stannar vid den lägsta nivån av analys, benämnt som efficiency metrics 

av Dulebohn och Johnson (2013), är att HR ofta ses som en stödfunktion och därmed inte 

prioriteras rätt resurser för people analytics. Samtliga intervjupersoner menar att HR är en 

stödfunktion men att people analytics inte bara ska ses som ett stöd för HR-funktionen, utan 

för alla som ställs inför personalrelaterade frågor eller utmaningar. Genom att benämna det 

som people analytics istället för HR analytics menar alltså intervjupersonerna att det öppnar 

upp och minskar kopplingen till och fördomar om HR-funktionen. People analytics ger en 
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större flexibilitet, fler tillämpningsområden och en möjlighet att ändra syn på både de 

aktiviteter arbetet innebär och HR som funktion. 

 

Av det som framkommit under intervjuerna är people analytics organisationsövergripande och 

involverar därmed inte bara HR-funktionen utan även chefer i organisationens alla delar samt 

andra funktioner vars data kan vara värdefulla för att göra personalrelaterade analyser. Det 

finns en tydlig betoning på att people analytics ska hjälpa HR-funktionen och chefer i 

organisationer och att det handlar om att ta fram analyser för att arbeta mer evidensbaserat och 

grunda sina beslut på fakta och statistik snarare än magkänsla och antaganden som baseras på 

den egna upplevelsen. Det är av vikt att people analytics används som just ett beslutsstöd för 

att följa upp det personalrelaterade arbetet och kunna visa vilket värde det skapar och vilka 

åtgärder som har positiv effekt i organisationen. Genom att använda begreppet people analytics 

antas alltså en mer holistisk bild av möjligheterna och det kan tänkas att det som av Angrave 

et al. (2016) beskrivs som silo-tänk minskas, att det av andra funktioner inte blir lika tydlig 

gränsdragning mellan vi och dem och att det därmed skulle kunna underlätta samarbete över 

avdelningsgränserna.  

 

5.2 Märkbara effekter av people analytics 
En diskussion som förs av intervjupersonerna är huruvida arbetet med people analytics har 

skapat det värde som var tanken från början. Tidigare forskning menar att när people analytics 

kan generera prediktiva analyser och rapporter har arbetet uppnått sin fulla potential och skapar 

ett strategiskt värde i organisationen (Angrave et al., 2016); Gal et al., 2017; Levenson & Fink, 

2017; McIver et al., 2018; Rasmussen & Ulrich, 2015; Ulrich & Dulebohn, 2015). Det kan 

dock diskuteras huruvida detta är det enda rätta sättet att bestämma om people analytics skapar 

värde eller inte. Womack och Jones (2003) menar att vad som är värde är upp till den egna 

organisationen att bestämma och huruvida people analytics är värdeskapande eller inte är en 

subjektiv uppfattning som därmed kan behöva definieras från fall till fall. Samtliga 

intervjupersoner menar att det prediktiva arbetet är målet men att det samtidigt är utmanande 

och ställer krav på ett tidskrävande arbete för att kunna framställa de analyser som behövs för 

att kunna arbeta prediktivt. Alla organisationer är olika, således bör vad som är värdeskapande 

definieras utifrån den enskilda organisationen och det är inte orimligt att dessa definitioner 

skiljer sig. Vad som är värdeskapande i arbetet med people analytics kan kopplas till det som 

Robey et al. (2013) beskriver som affordanser, det vill säga de upplevda möjligheterna en 
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teknisk artefakt för med sig i en organisation. Det visar att upplevda effekter av people analytics 

skiljer sig beroende på vem som blir tillfrågad samt att det beror på vad organisationen 

förväntar sig av det.  

 

Även om samtliga intervjupersoners organisationer strävar mot samma långsiktiga mål, att 

arbeta prediktivt med people analytics, så har organisationerna olika förutsättningar för att nå 

dessa mål och har således kommit olika långt i arbetet och därmed uppnått olika värdeskapande 

effekter på vägen mot målet. Några av dem använder samma IT-system som mastersystem för 

personaldata men de ser olika potential med det. I de organisationer där den tekniska mognaden 

är relativt låg och där arbetet befinner sig i en inledande fas anses det som värdeskapande att 

få fram enkla rapporter över de anställda, som antal män respektive kvinnor eller antal anställda 

per land. Det handlar om att få ordning på de typer av metrics som Dulebohn och Johnson 

(2013) benämner som efficiency metrics och human capital metrics. En person nämner detta 

värde som att people analytics hjälper dem att spara en minut per rekryteringsprocess vilket är 

en stor kostnadsbesparing när organisationen gör 9000 rekryteringar per år. En person vars 

organisation är av mindre storlek, har hög teknisk mognad och har kommit långt i arbetet med 

people analytics ser mycket mindre möjligheter än de som arbetar i stora organisationer där 

den tekniska mognaden inte är lika hög. I denna organisation är det inte lika värdefullt med 

analys på dessa lägre nivåer eftersom personalstyrkan är så pass mycket mindre. Denna 

organisation, som är av en mindre storlek, behöver alltså arbeta på en mycket högre nivå av 

analys för att analyser ska ge ett värde. Detta är ett tydligt exempel på att vad som skapar värde 

är olika för olika organisationer, precis som det beskrivs av Keen (1997) samt Womack och 

Jones (2003).  

 

Den tydligaste upplevda effekten bland intervjupersonerna är det politiska värde som people 

analytics bidragit med och därigenom det faktum att statistik och dataanalys i har stor 

genomslagskraft när det ska fattas personalrelaterade beslut i organisationen. Fink et al. (2016) 

beskriver hur organisationen kan få en överblick över den egna verksamheten och att 

möjligheterna att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt förbättras med hjälp av en faktabaserad 

grund. Det är hos organisationerna fullt naturligt att följa upp personalarbetet på samma sätt 

som kärnverksamhet och kundrelationer och det har även lett till en ökad legitimitet för HR-

funktionen i organisationerna. Intervjupersonerna och tidigare forskning delar uppfattningen 

att HR-funktionen generellt sett har arbetat med mjuka värden och att det anses abstrakt och 

otydligt. Att arbeta med people analytics är därför en grundläggande del i HR-funktionens 
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utveckling och är viktigt för att berättiga dess förekomst i organisationer. People analytics kan 

därför ses som en bra uppsättning aktiviteter för HR-funktioner för att fortsätta vara en 

strategisk partner men även stärka sin position i organisationen i takt med att teknik får ökad 

betydelse inom organisationer. 

 

5.3 Utmanade gällande vem som ska arbeta med people analytics 
I intervjuerna diskuteras det vilka kompetenser som är viktiga för att bedriva ett framgångsrikt 

arbete med people analytics. Att HR-praktiker generellt sett har ett svagt intresse av data, 

statistik och IT lyfter både intervjupersonerna och forskare (Angrave et al., 2016; N’Cho, 2017; 

Ulrich & Dulebohn, 2015). Samtidigt menar även samtliga, såväl intervjupersoner som 

forskare, att dessa områden fortsättningsvis kommer att vara en oundviklig del av arbetet. 

McIver et al. (2018) lyfter några huvudsakliga kompetensområden som de anser är väsentliga 

för att arbeta framgångsrikt med people analytics, dessa innefattar HR-relaterad kunskap, 

grundläggande statistik och programmering samt en förmåga att sammanställa och visualisera 

data på ett begripligt sätt. Marler och Boudreau (2017) lyfter att både HR-praktiker och 

statistiker innehar nyckelkompetenser för people analytics men att den enskilda kompetensen 

inte är tillräcklig utan det behövs en kombination. Intervjupersonerna menar, likt Marler och 

Boudreau (2017), att det inte är tillräckligt att som en people analyst enbart ha en av 

kompetenserna utan det finns ett behov av att ha kunskap inom flera områden. Detta belyser 

problematiken med vem som ska jobba som people analyst, en HR-praktiker med generellt sett 

lite kunskap och intresse kopplat till statistik eller en statistiker med djup kunskap i statistik 

men kanske ingen kunskap kopplat till HR? Samtliga intervjupersoner, som själva är utbildade 

inom HR eller ekonomi, menar att en HR-praktiker är mer lämpad som people analyst men att 

det behöver finnas ett intresse och grundläggande förståelse för statistik och visualisering om 

arbetet ska vara framgångsrikt.  

 

Utöver specifika ämneskompetenser, som de nämnda ovan, lyfts även förståelse för 

verksamheten och dess behov som en viktig kompetens bland intervjupersonerna men den 

saknas i den kompetensmodell som McIver et al. (2018) föreslår. Att kunna förstå vad 

verksamheten faktiskt behöver motsvarar inte alltid det som exempelvis chefer explicit 

uttrycker behov av. För att kunna göra högkvalitativa analyser är det enligt intervjupersonerna 

därmed viktigt för en people analyst att ha förmågan att kunna sätta sig in i och förstå en 

verksamhet samt dess problematik och behov. En utmaning med detta är vem som är bäst 
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lämpad och ens har möjlighet att ha den djupa förståelsen för verksamhetens faktiska behov. 

Vem kan inneha alla de ämneskompetenser som anses behöva finnas hos en people analyst och 

samtidigt ha full insikt i verksamheten? Särskilt när det anses att de som arbetar med people 

analytics är en stödfunktion till HR, som i sin tur är en av organisationens stödfunktioner. Även 

om en person som arbetar som people analyst har rätt ämneskompetenser så är därmed insikt i 

verksamheten en stor utmaning för en people analyst att ha eftersom de inte alltid är i nära 

kontakt med verksamheten utan är ett stöd till främst HR och chefer.  

 

Även om det är många kompetenser som är önskvärda och det kan vara svårt att som individ 

inneha samtliga så menar intervjupersonerna att det inte nödvändigtvis måste vara en person 

som ska ha samtliga kompetenser utan att det kan vara flera som tillsammans uppfyller dessa 

kompetenskrav. Intervjupersonerna anser att det finns rätt kompetens inom deras egna 

organisationer för att arbeta med people analytics, både att de innehar den själva och att det 

finns kompetens hos andra individer i organisationen. Därmed diskuteras det hur arbetet med 

people analytics ska placeras i organisationen, huruvida det ska vara en del av en central 

analyticsenhet där allt arbete kopplat till BI bedrivs eller om det ska tillhöra HR-funktionen. 

People analytics presenteras i avsnitt 3 Litteraturgenomgång som att det liknar BI fast inom 

HR-området och vi argumenterar därmed för möjligheten att ta inspiration från best practices 

som finns relaterade till BI och applicera på people analytics. Fink et al. (2016) är tydliga med 

att BI ofta är komplicerat på grund av dess omfattning och komplexitet just på grund av att det, 

likt people analytics, spänner över hela organisationen och samtliga av dess nivåer. Yeoh och 

Koronios (2010) betonar att det finns flera aspekter att ha i åtanke i arbetet med BI och i 

intervjuerna framgår det att detsamma gäller för people analytics, det är inte en isolerad 

uppsättning aktiviteter, verktyg och arbetssätt utan det är inbäddat i en kontext, organisationen, 

och påverkar samt påverkas av den. I sina diskussioner kring affordanser lyfter Robey et al. 

(2013) att organisationens rutiner påverkar tekniska artefakter samt att de rådande rutinerna 

kan både möjliggöra och hindra framgång. People analytics påverkas av organisationens 

befintliga rutiner såväl som att det tvingar organisationen att skapa nya. Detta innebär att för 

att people analytics ska kunna användas på ett framgångsrikt sätt behöver det finnas rätt 

organisatoriska förutsättningar och rutiner som passar samt att organisationen är 

förändringsvillig när people analytics påverkar rådande rutiner. Det blir tydligt bland 

intervjupersonerna att i de fall det inte funnits rätt organisatoriska rutiner så förekommer brister 

i arbetet, exempelvis i form av att det inte finns inbäddat i de organisatoriska rutinerna att 

rapportera korrekta data eftersom det inte finns någon tydlig rutin kring hur dessa data hanteras 
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och bearbetas. Likväl så upplever intervjupersonerna vars organisationer har varit mottagliga 

för people analytics och haft bra förutsättningar att arbetet med det har fungerat bra. Det visar 

att det som Mumford (2006) och Robey et al. (2013) beskriver inom det sociotekniska 

perspektivet är viktigt att ha i åtanke; individer, organisationer och tekniska artefakter ingår i 

relationer där de är ömsesidigt beroende av varandra och det behövs ges likvärdig 

uppmärksamhet till samtliga delar för att nå störst framgång, så kallad samordnad optimering. 

Det framgår att vissa av organisationerna har lyckats med detta och andra inte. 

 

När det kommer till om people analytics ska vara en del av organisationens BI eller inte menar 

Fink et al. (2016) samt Yeoh och Koronios (2010) att hur organisationen väljer att göra beror 

på dess förutsättningar i form av exempelvis storlek, kompetens hos anställda och hur utbrett 

arbetet med olika former av analytics är. Detta är en utmaning som intervjupersonerna lyfter 

och hur det ser ut i deras organisationer varierar samt att det finns för- och nackdelar med båda 

alternativen. Fördelar med att låta people analytics vara en del av en central BI-enhet i en 

organisation är att det finns fördjupade kunskaper i flera av de kompetensområden som McIver 

et al. (2018) och intervjupersonerna föreslår och det finns stöd att få gällande avancerade 

analyser samt visualisering av dem. Däremot bygger det på att det finns en ömsesidig respekt 

för de andras kompetensområden och att HR-kompetensen värderas i en sådan situation så att 

kunskap i sakfrågor inte går förlorad enligt det som Marler och Boudreau (2017) menar är en 

risk. Ytterligare en fördel med att låta people analytics vara en integrerad del i en central BI-

enhet är att det finns organisatoriska rutiner och en större acceptans för hur data används, vilket 

ur ett sociotekniskt perspektiv skulle hjälpa people analytics att få genomslag i organisationen. 

Detta genom att ta hjälp av exempelvis BI som redan nått en högre nivå av acceptans i 

organisationen. Mumford (2006) samt Robey et al. (2013) menar att det tekniska och sociala 

ska ges likvärdig uppmärksamhet, genom att integrera people analytics-arbetet med något som 

redan existerar skulle kunna göra att vissa utmaningar blir enklare att överkomma. Däremot är 

detta som tidigare nämnt inte något som görs idag och samtliga intervjupersoner uttrycker att 

de gärna skulle ha närmare kontakt med de som arbetar med BI.  

 

Att HR generellt är en organisationsfunktion som inte innehar den kompetens som Marler och 

Boudreau (2017) samt McIver et al. (2018) menar är viktig är en problematik som 

intervjupersonerna upplever finns, däremot inte i den utsträckning som tidigare forskning får 

det att verka. Även om de själva anser att de har den kompetens som behövs för att utföra det 

arbete de vill med people analytics framkommer det att aktörers syn på HR i övriga 
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organisationen begränsar. Den synen är av mer traditionell karaktär likt den som Banfield och 

Kay (2008), Boxall och Purcell (2016) samt Ulrich et al. (2008) beskriver, att HR i första hand 

arbetar med administration och organisationens mjuka värden. Detta leder enligt 

intervjupersonerna till en utmaning i att people analytics inte alltid får stort genomslag i 

organisationen och att det bemöts med en viss skepsis eftersom det traditionellt sett inte faller 

inom HRs kompetensområde att uttala sig om data och statistik på en högre nivå. Även tidigare 

forskning (Angrave et al., 2016; McIver et al., 2018; N’Cho, 2017; Ulrich & Dulebohn, 2015; 

van den Heuvel & Bondarouk, 2017) har mycket fokus på HR-funktionen och deras bristande 

kompetens vilket kan ses som att skulden för att people analytics inte når sin fulla potential 

hamnar på HR.  

 

En organisation är ett system där flera aktörer kommunicerar och samverkar med tekniska 

artefakter, dess komplexitet och det faktum att people analytics berör samtliga delar i 

organisationen gör att det inte är rimligt att skuldbelägga en enskild funktion för att people 

analytics inte når sin fulla potential likt det Marler och Boudreau (2017) beskriver. En del av 

de utmaningar som intervjupersonerna lyfter handlar inte om deras egen kompetens utan hur 

det ser ut hos övriga individer i organisationen, både synen på HR-funktionen, vad de har 

möjlighet att göra samt övriga organisationens kunskaper om data, statistik och användandet 

av IT-stöd. Det kan därmed diskuteras huruvida de som arbetar med people analytics faktiskt 

får rätt förutsättningar för att arbeta framgångsrikt med people analytics eller om de utelämnas 

till sig själva utan tillräckligt organisatoriskt stöd. Intervjupersonerna lyfter att det med 

framgång kan vara HR-funktionen som arbetar med people analytics men för att det ska fungera 

är det av vikt att samtliga i organisationen förstår syftet, potentialen och vikten av att ha hög 

kvalitet i arbetet. Bland intervjupersonerna har det uttryckts utmaningar relaterade till detta, 

både i form av att strategiska HR-praktiker som ska lära ut people analytics i verksamheten 

inte känner sig bekväma med det och att det finns ett motstånd och okunskap hos bland annat 

chefer i verksamheten. Ur ett sociotekniskt perspektiv kan denna utmaning delvis förstås som 

att det är ett för starkt fokus på den tekniska aspekten och dess potential vid införandet av 

people analytics. Förståelse och kunskap i hela organisationen har inte varit i fokus och därmed 

kan det tänkas att skulden för varför people analytics inte når sin fulla potential naturligt 

hamnar på dem som direkt arbetar med det, det vill säga people analysts inom HR-funktionen. 

Detta eftersom de ses som ensamt ansvariga för användandet och resultatet av det “perfekta” 

people analytics, som en följd av teknikoptimism. 
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När det kommer till vem som ska arbeta som people analyst och hur det bör vara organiserat 

finns det alltså flera viktiga aspekter att ha i åtanke. Dels vilka kompetenser som faktiskt är 

nödvändiga och vem som i så fall är mest lämpad att utföra arbetet. Det är även av vikt att se 

över om det ska vara en grupp som arbetar med people analytics eftersom det kan vara svårt 

för en enskild person att inneha alla dessa kompetenser kombinerat med verksamhetsinsikten. 

Förutsättningar för en enskild people analytics-enhet finns inte på alla organisationer men med 

tanke på vilka likheter people analytics har med BI kan ett samarbete däremellan visa sig 

värdefullt, inte minst utifrån ett sociotekniskt perspektiv. Oavsett vilka organisatoriska 

förutsättningar som finns så går det inte att se people analytics och de som arbetar med det som 

en enskild oberoende del i organisationen utan som en del i en social kontext där flertalet 

faktorer påverkar vilka möjligheter och effekter people analytics får. 

 

5.4 Generella såväl som organisatoriska utmaningar 
De önskvärda effekterna med people analytics har som tidigare nämnt inte lyckats uppnås fullt 

ut och därmed blir ett viktigt bidrag i denna studie att skapa förståelse för varför. För att förstå 

detta presenteras de främsta utmaningarna i två delar. Först generella utmaningar, som 

innefattar utmaningar kopplat till att people analytics är nytt och de oklarheter som finns på 

grund av detta. Sedan de sociala och tekniska aspekterna som innefattar de kontextuella 

faktorerna som finns inom en organisation och påverkar effekten av people analytics vilka kan 

skapa förståelse för varför de tekniska bitarna visat sig utmanande trots att samtliga 

intervjupersoners organisationer köpt in standardiserade system som möjliggör för de 

aktiviteter som ingår i arbetet med people analytics. 

 
5.4.1 Generella tillvägagångssätt och etiska förhållningssätt saknas 

Trots att det finns tydliga mål och visioner med people analytics forskning och bland 

intervjupersonerna finns det inga vedertagna tillvägagångssätt för hur dessa ska uppnås. Det 

finns som tidigare beskrivet en avsaknad av forskning gällande hur arbete med people analytics 

ska bedrivas rent praktiskt och av intervjupersonerna efterfrågas det praktiska råd och 

tillvägagångssätt för hur de ska nå sina mål och visioner med people analytics. Idag inhämtar 

de som arbetar med people analytics främst kunskap från varandra genom nätverk och 

konferenser men en hel del frågetecken kvarstår.  
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Det framgår genom tidigare forskning och även från intervjuerna att people analytics är 

jämförbart med BI när det kommer till hur arbetet ska bedrivas. Både people analytics och BI 

handlar kortfattat om en uppsättning aktiviteter som med hjälp av tekniska artefakter innebär 

att samla in, integrera, bearbeta och analysera data för att använda detta som grund till 

beslutsfattande (Tursunbayeva et al., 2018; Yeoh & Koronios, 2010). Eftersom de 

organisationer som intervjupersonerna arbetar i har ett etablerat arbete med BI samt att det 

finns likheter mellan BI och people analytics kan det tänkas att inspiration och arbetssätt med 

fördel skulle kunna hämtas från dessa BI-avdelningar för arbetet med people analytics. Detta i 

kombination med att det finns oklarheter gällande tillvägagångssättet för arbetet med people 

analytics gör att det finns starka argument för ett samarbete. Dock är detta samarbete inget som 

sker idag och anledningen till detta kan förstås genom den utmaning Womack och Jones (2003) 

lyfter gällande bakgrundsprocesser. Den skillnad som finns mellan BI och people analytics är 

att BI är direkt kopplat till verksamhetens ekonomiska resultat medan people analytics är mer 

av en bakgrundsprocess. Womack och Jones (2003) lyfter problematiken kring att dessa 

bakgrundsprocesser är svåra att relatera direkt till organisationens prestation och resultat, vilket 

leder till att det är en utmaning att legitimera people analytics i organisationen samt att BI och 

people analytics prioriteras på olika sätt. Att people analytics ses som en bakgrundsprocess 

snarare än direkt kopplat till ekonomiska resultat kan alltså öka förståelsen för varför ett 

samarbete inte uppmuntras eller värdesätts hos den övriga organisationen för 

intervjupersonerna. Detta kan återigen kopplas till det silo-tänk som enligt Angrave et al. 

(2016) just är ett organisatoriskt hinder för people analytics. Utan förståelse för vilken koppling 

och vilket bidrag people analytics har för verksamheten hos övriga organisationen eller hos 

ledning blir samarbete med andra relevanta avdelningar, exempelvis BI, inte relevant eller 

prioriterat även om flertalet värdefulla insikter troligtvis skulle kunna genereras och därmed 

spara stora resurser eftersom exempelvis dubbelarbete skulle kunna undvikas på flera sätt. 

 

En intressant aspekt som flera intervjupersoner lyfter och som inte är synlig i tidigare forskning 

är det etiska förhållningssättet, med andra ord vilka data som är etiskt rätt att använda sig av 

och vilka analyser som är etiskt försvarbara att genomföra och använda som grund för beslut. 

Etiska riktlinjer är under utveckling hos vissa av intervjupersonerna men det är tydligt att dessa 

frågor inte är helt enkla. Mätning av mångfald är ett tydligt exempel på svårigheter i 

tillvägagångssätt kopplat till etik. Mångfald anses önskvärt att mäta utefter syftet att kunna 

säkerställa en jämställd och rättvis hantering av personalen i allt som kan kopplas till de 

processer (Figur 2) som presenteras av Pape (2016) eller de aktiviteter som Nilsson et al. (2018) 
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presenterar i kompetensförsörjningsprocessen (Figur 3). Frågan som uppstår är hur detta kan 

mätas utan att diskriminera? Analys av data för att se trender förutsätter att sätta ihop data i 

kategorier men vissa av intervjupersonerna menar att de redan där som organisation har 

diskriminerat anställda genom att säga att de tillhör vissa kategorier av människor, även om 

syftet med detta är att agera icke-diskriminerande. Adner och Kapoor (2009) samt 

intervjupersonerna lyfter att ett sätt people analytics skapar värde för en organisation är i form 

av konkurrenskraft kopplat till attraktivt rykte internt och externt, det vill säga stärkt 

arbetsgivarvarumärke. Det etiska blir därmed en viktig fråga att diskutera eftersom etik är en 

aktuell fråga när det kommer till hantering av persondata överlag och det kan således tänkas 

skada individer och en organisations rykte om data hanteras på ett oetiskt sätt.  

 

5.4.2 Kontextuella faktorer sänker den nödvändiga datakvaliteten 

För att implementera people analytics krävs verksamhetsutveckling eftersom verksamheten, 

det sociala, utifrån ett sociotekniskt perspektiv påverkar och påverkas av de aktiviteter och 

arbetssätt som people analytics innebär och därmed bör dessa delar utvecklas tillsammans. Det 

handlar om att teknik som implementeras i en organisation inte kan ses som frånskild det 

sammanhang den tillhör utan att det behöver ske en så kallad samordnad optimering. Cecez-

Kecmanovic et al. (2014) samt Mumford (2006) beskriver detta som att det sociala och det 

tekniska bör ges lika mycket uppmärksamhet vid förändringar inom en organisation. Att det 

finns många faktorer som påverkar möjligheten till användandet av people analytics framgår i 

både forskning och i empirin. Dock är det tydligt att de tekniska aspekterna ges väsentligt större 

fokus i det empiriska materialet än det ges i forskningen. I forskningen är det snarare de 

aspekter som tillhör de sociala faktorerna beskrivet i sociotekniska teorin som ges utrymme. 

 

De tekniska aspekterna handlar om tekniken och dess tillhörande arbetsprocesser (Mumford, 

2006). För people analytics är det, som tydliggjort i resultatet, datakvalitet och systemet i sig 

som är i fokus kopplat till det tekniska. Dessa delar är enligt intervjupersonerna helt avgörande 

för hur aktiviteter och arbetssätt relaterade till people analytics tillämpas eftersom det är en 

förutsättning för att kunna arbeta med people analytics. Utan ett möjliggörande system och 

högkvalitativa data är det inte möjligt att arbeta med people analytics. Den bristande 

datakvaliteten och svårigheterna med att säkerställa korrekta data är inget som det läggs vikt 

vid i tidigare forskning, vilket är intressant eftersom det framställs som den största utmaningen 

hos intervjupersonerna för att arbeta med people analytics enligt den vision intervjupersonerna 

satt upp och som även tidigare forskning menar är målet. För att kunna skapa förståelse kring 
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svårigheterna med datakvalitet kan en koppling dras till just det sociotekniska perspektivet och 

särskilt den teknikoptimism som Sefyrin (2018) nämner vilket handlar om en övertro på 

teknikens möjligheter som fristående från det sociala. Det kan tänkas att det funnits en tanke 

gällande att så länge de har rätt möjliggörande HR-system så kommer people analytics kunna 

utvecklas och bidra med värde för hela organisationen men sådant har inte utfallet blivit. Detta 

skulle även kunna förstås utifrån att tekniken beskrivs av både intervjupersoner och forskare 

som en hype, vilket av Dedehayir och Steinert (2016) innebär att man tilldelar tekniken 

överdrivet positiva egenskaper och därmed kanske förbiser kontextens påverkan och sociala 

förutsättningar i organisationer för att nå samordnad optimering. 

 

Datakvaliteten är helt avgörande för people analytics eftersom det handlar om att göra analyser 

baserade på insamlade data, därmed blir det viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna för 

den bristande datakvaliteten så att dessa hinder kan överkommas och kvaliteten höjas. Från 

intervjuerna framgår det att en bristande förståelse och kunskap gällande data, statistik och 

innebörden av people analytics i sig bland övriga anställda hindrar people analytics eftersom 

dessa delar påverkar datakvaliteten negativt. I dagsläget får intervjupersonerna som upplever 

denna utmaning kämpa för att skapa en förståelse för people analytics möjliggörande kraft men 

generellt sett verkar övriga organisationens anställda inte se möjligheterna med det. Ur ett 

sociotekniskt perspektiv kan det tolkas som att dessa sociala faktorer agerar hindrande och inte 

har getts tillräcklig uppmärksamhet vid förändringsarbetet. Denna bristfälliga kunskap och 

förståelse får effekter på flera håll.  

 

En utmaning som synliggör effekten av den bristande kunskapen kan förstås utifrån det som 

Robey et al. (2013) beskriver som organisatoriska rutiner. Det handlar bland annat om att 

organisatoriska rutiner som finns kan påverka vilka möjligheter och användningsområden en 

teknisk artefakt får. Hos vissa intervjupersoners organisationer saknas det definitioner och 

standardiserade arbetssätt och rutinerna är således inte enhetliga vilket gör att datakvaliteten är 

låg och att användningsområdena med people analytics därmed begränsas. Vissa intervju-

personer lyfter dock att de har sett över rutiner och formulerat definitioner och även 

standardiserat arbetssätt för att passa det nya HR-systemet och people analytics men att detta 

ändå inte nödvändigtvis efterföljs av de anställda. Här blir det synligt att den tidigare nämnda 

bristande förståelse och kunskap hos de anställda gällande data medför en okunskap i varför 

efterföljande av rutinerna är helt avgörande för datakvaliteten och därmed brister rutinerna. 

Detta medför i sin tur att people analytics inte kan användas på det sätt som eftersträvas. 
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Bristande förståelse och kunskap kan därmed även kopplas till affordanser som beskrivs av 

Robey et al. (2013), som i detta fall innebär att det inte finns en förståelse för vad tekniken kan 

möjliggöra. Den upplevda möjligheten med tekniken är oklar och kanske icke-existerande hos 

vissa anställda just på grund av den bristande förståelsen för värdet av data och statistik kopplat 

till personalrelaterade frågor. Utan förståelse för data och statistik bland organisationen 

anställda blir det alltså svårt att förstå möjligheterna och därmed används inte rätt 

organisatoriska rutiner. Eftersom dessa rutiner är nödvändiga för att få högkvalitativa data 

begränsas därmed användningsområdet för people analytics. Anledningen till varför 

förståelsen och kunskapen är bristande skulle kunna förstås med hänsyn till kulturella faktorer. 

Branschkultur lyfts som en påverkansfaktor av en intervjuperson, att branschen i sig inte är 

särskilt datadriven eller digitaliserad vilket gör att kunskapen helt enkelt inte finns. Just kultur 

är även något som utifrån ett sociotekniskt perspektiv är viktigt att ha i åtanke vid införande av 

en teknik eftersom kultur är en viktig kontextuell faktor inom en organisation och således kan 

påverka vilka möjligheter den tekniska artefakten för med sig och vad den förväntas 

möjliggöra. 

 

De utmaningar som organisationerna ställs inför kopplade till datakvaliteten fick, av intervju-

personernas svar att utläsa, ingen större uppmärksamhet innan införandet av people analytics 

utan det har varit hinder som upptäckts på vägen. Samtliga nämner att de har fått backa flera 

steg när de insåg att datakvaliteten var för låg och börja om med att korrigera dessa och hitta 

vägar och arbetssätt för att kunna förbättra datakvaliteten. Det är även framträdande ur ett 

sociotekniskt perspektiv att alla dessa faktorer är sammanflätade, de går inte att se som 

oberoende varandra utan de påverkar varandra. En kultur som inte är i linje med en digitaliserad 

arbetsplats påverkar således intresset och kunskapen om IT och data, vilket i sin tur gör att 

rutiner för detta arbete antingen inte finns eller inte efterföljs fullt ut eftersom insikten gällande 

värdet av att efterfölja dessa rutiner inte finns i tillräcklig utsträckning. Det i sin tur gör att det 

inte går att säkra datakvaliteten och därmed blir det svårt att kunna göra analyser som kan 

användas fullt som beslutsgrund för viktiga beslut gällande arbetskraften.  

 

Alla dessa faktorer kan även skapa förståelse för utmaningen med att få tillräckliga resurser, 

som samtliga intervjupersoner upplever i någon utsträckning och som en intervjuperson 

förklarar som moment 22. Det finns krav och förväntningar från ledningen att bevisa värdet av 

people analytics men för att kunna göra detta krävs mer resurser, vilket inte ges eftersom inget 

värde kan påvisas och även för att det kanske inte finns tillräcklig förståelse för vad som krävs 
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för att det ska bli värdeskapande. Att kvalitetssäkra data samt att utbilda och sprida kunskap 

om people analytics verkar för samtliga ha varit ett oväntat stort arbete vid införandet av people 

analytics. Detta har i sin tur lett till att arbetet generellt sett inte genererat tänkta effekter 

eftersom de behövt lägga tid på delar de inte förväntade sig behöva lägga tid på. Detta leder för 

flera intervjupersoner till svårigheter att visa värdet av people analytics och få mer resurser. 

Denna låga prioritering av resurser som vissa intervjupersoner upplever styrks även av tidigare 

forskning som menar att just bristande resurser är ett av de huvudsakliga hindren för people 

analytics och det härleds just till svårigheterna att visa på värde (Angrave et al., 2016; McIver 

et al., 2018).  

 

Anledningen till att datakvaliteten får sådan stor påverkan av övriga organisationens kunskap 

och förståelse kan förstås utifrån att people analytics inte enbart berör HR-funktionen. 

Intervjupersonerna framhäver att ambitionen är att people analytics ska användas 

organisationsöverskridande över samtliga funktioner i en organisation, av chefer och anställda, 

vilket gör att egentligen hela organisationen berörs. Nilsson et al. (2018) beskriver HR-

funktionen i en organisation som representerad på samtliga nivåer och Pape (2016) beskriver 

HR-funktionens olika processer. Dessa synsätt på HR-funktionen visar dess omfattning och 

komplexitet, HR finns representerad i hela organisationen och därmed gäller detsamma för 

personalrelaterade data. People analytics behöver därmed förstås av samtliga som bidrar med 

data till systemen så att de får större förståelse för möjligheterna med arbetssättet och 

aktiviteterna och därmed vikten av att rapportera in rätt data i de IT-system som används. 

Genom detta kan rutiner som är nödvändiga för people analytics efterföljas och datakvaliteten 

höjas. Vi argumenterar därmed för att people analytics inte bör ses som en isolerad delprocess, 

som Pape (2016) kategoriserar det, utan som organisationsövergripande vilket innebär att 

flertalet organisatoriska faktorer har påverkan på och påverkas av användandet av people 

analytics. Därmed bör det ses över hur det förankras i organisationen för att det ska bli en 

samordnad optimering.  

 

För att knyta tillbaka till tidigare nämnda teknikoptimism är det även väsentligt att reflektera 

över varför den existerar. Att organisationen som väljer att köpa in system som möjliggör 

people analytics har ett ansvar för att se över eventuella kontextuella faktorer som kan agera 

hindrande är viktigt men det kan även diskuteras vilket ansvar eller vilken roll leverantörerna 

av system som möjliggör people analytics har. Enligt Angrave et al. (2016) är just 

leverantörerna en del i problematiken eftersom de på vissa sätt styr vilka möjligheter people 
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analytics för med sig och att leverantörerna är fokuserade på att sälja snarare än att lösa kundens 

utmaningar. Det framgår även i intervjuerna att det krävs stora resurser att utveckla egna 

lösningar för people analytics och att det bästa alternativet därmed är att köpa in från externa 

leverantörer. I och med detta får leverantörer en stor makt, inte bara gällande vilka möjligheter 

people analytics har utan även vilka utmaningar som det medför för att fungera optimalt, 

därmed kan även ansvar hos leverantörer diskuteras. I intervjuerna har ingen djupare diskussion 

förts gällande förändringsarbetet eller leverantörernas löften kopplat till implementeringen men 

sett till den påverkan den bristande datakvaliteten fått hos samtliga samt att det dykt upp som 

ett oväntat hinder anser vi att detta kan vara en indikation på att denna aspekt inte fått tillräckligt 

fokus vid införandet av tekniken. Med tanke på den komplexitet som omfattar datakvalitet och 

den effekt den har på potentialen med people analytics bör detta rimligtvis vara en viktig del 

att fundera över hur det kan överkommas, både av organisationer och leverantörer.  

 

 

  



Högren, Stenborg 
 

86 
 

6 SLUTSATSER OCH KUNSKAPSBIDRAG 
I detta avsnitt sammanfattas det mest väsentliga som framkommit under arbetets gång kopplat 

till studiens syfte och frågeställningar. Det görs en återkoppling till de tre huvudsakliga 

argumenten för varför denna studie genomfördes samt klargörs svar på frågeställningarna 

som presenterades i avsnitt 1 Inledning. Avslutningsvis presenteras de kunskapsbidrag som 

studien har bidragit med, både till praktiker och forskning.  

 

6.1 Studiens slutsatser 
Denna studie har bidragit till förståelse för people analytics i en svensk organisationskontext. 

Som titeln på uppsatsen visar så är det ett område som det pratas mycket om men få har svar 

på hur arbetet egentligen ska gå till. Studien bygger på tre huvudsakliga argument som har sin 

grund i tidigare forskning, dessa handlar om begreppet people analytics och dess innebörd, att 

skapa nyansering och ökad förståelse för people analytics samt att det sedan tidigare saknas 

akademisk forskning med en empirisk grund. Baserat på dessa argument formulerades syftet 

att öka förståelsen för people analytics genom att bidra till tydlighet i begreppets innebörd samt 

undersöka hur arbetet med people analytics ser ut, vad organisationer har uppnått och strävar 

efter att uppnå samt vad som påverkar arbetet med att uppnå dessa effekter. Syftet mynnade 

sedan ut i studiens frågeställningar: Vad är people analytics? Vilka effekter eftersträvas och 

vilka effekter har uppnåtts i organisationer som arbetar med people analytics? Vilka 

möjligheter och utmaningar för att uppnå önskvärda effekter av people analytics upplevs hos 

de som arbetar med det? 

 

6.1.1 Vad är people analytics? 
Det första och mest grundläggande argumentet som kopplas ihop med den första 

frågeställningen och den karaktäriserande kunskapen, att reda ut begreppet people analytics 

och dess innebörd, har gjorts med hjälp av en litteraturgenomgång samt en empirisk 

undersökning av begreppet. People analytics anses vara det trendiga nya teknikbaserade 

arbetssättet som innebär en uppsättning av aktiviteter, verktyg och arbetssätt för HR-funktionen 

att använda för att bli en fulländad strategisk partner i organisationen. I forskningen var det HR 

analytics som var det mest vedertagna begreppet men baserat på de beskrivningar som vi tagit 

del av i denna studie samt djupintervjuer med intervjupersonerna så menar vi att people 

analytics ger en mer holistisk bild. People analytics innebär insamling, integrering, 

bearbetning, analys och visualisering av data relaterade till organisationens anställda och 
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potentiella anställda. People analytics bör innebära en form av verksamhetsutveckling som 

omfattar hela organisationen och är gränsöverskridande gällande både nivåer och avdelningar 

i en organisation, inte enbart avgränsat till HR-funktionen. Med hjälp av data som samlas in 

via tekniska artefakter kan analyserna användas som beslutsgrund i personalrelaterade frågor i 

både HR-processer och andra delar av organisationen som berör anställda. Visionen är för de 

flesta organisationer att kunna göra prediktiva analyser som sker med en hög grad av 

automatisering men det finns utmaningar relaterade till detta vilka bromsar utvecklingskurvan 

och gör att analyserna stannar på en mer grundläggande och deskriptiv nivå. Enligt tidigare 

forskning bör organisationer inte stanna vid denna nivå utan för att people analytics ska skapa 

värde behöver man arbeta på den högsta nivån med preskriptiva analyser. Däremot framgår det 

i det empiriska materialet att värde även finns på den deskriptiva nivån. Vad som är värde är 

unikt för varje organisation och faktorer som exempelvis storlek på personalstyrkan kan avgöra 

om värde finns att få genom att enbart få statistik på grundläggande siffror gällande 

personalstyrkan i sig medan det i mindre organisationer kanske krävs högre nivåer av analys 

för att people analytics ska ge värde. Det kan tolkas som att det finns en viss teknikoptimism i 

organisationer idag som gör att det är hög tilltro till de tekniska artefakter som möjliggör people 

analytics. Detta synliggörs genom att flertalet intervjupersoner utmanas med begränsade 

resurser och bristande förståelse för det arbete som krävs för att people analytics ska fungera 

så som ledningsgrupper och chefer förväntar sig. För organisationer som arbetar med eller vill 

arbeta med people analytics är det viktigt att vara medveten om dess omfattning och att det bör 

ses som en typ av verksamhetsutveckling där det är nödvändigt att ha både sociala och tekniska 

aspekter i åtanke för att nå så kallad samordnad optimering.  

 

6.1.2 Vilka effekter eftersträvas i organisationer som arbetar med people analytics? 
Studiens andra frågeställning behandlar faktiska och eftersträvda effekter vilket tydliggör det 

önskvärda i arbetet med people analytics, den normativa kunskapen. I studien framkommer det 

att vilka effekter people analytics leder till kan bedömas på olika sätt. Först och främst anser 

intervjupersonerna att på grund av alla de utmaningar som finns kopplade till people analytics 

är det ett resurskrävande arbete att nå den högsta nivån för people analytics och kunna generera 

automatiserade, prediktiva analyser. Däremot behöver organisationen börja någonstans och 

med hjälp av people analytics finns en möjlighet att genom analys av personalrelaterade data 

få överblick över sin organisation och skapa värde i form av kostnadseffektivisering och 

tidseffektivisering. Just kostnadseffektivisering ses som en viktig effekt eftersom 

personalrelaterade kostnader är de flesta organisationers största kostnad och små förändringar 



Högren, Stenborg 
 

88 
 

på övergripande organisationsnivå kan leda till stora kostnadsbesparingar. Flera viktiga 

effekter kan även härledas till HR-funktionen som länge haft stämpeln att vara för abstrakt och 

ha för stort fokus på organisationens mjuka värden men med hjälp av people analytics får både 

HR-funktionen och personalrelaterade beslut ökad legitimitet och större genomslagskraft i 

organisationen, vilket upplevs av samtliga intervjupersoner. 

 

6.1.3 Vilka möjligheter och utmaningar för att uppnå effekterna upplevs hos de som arbetar 
med people analytics? 
Den tredje frågeställningen berör förklaringskunskap där fokus är på att skapa företåelse för 

eventuella orsaker till varför effekterna av people analytics ser ut som de gör. Att people 

analytics är något som bör ses som en organisationsöverskridande verksamhetsutveckling är 

något som blir tydligt vid en närmare undersökning av studiens tredje frågeställning. Tidigare 

forskning lägger en stor del av ansvaret för varför people analytics inte blir framgångsrikt på 

HR-funktionen och individerna som ska arbeta med detta. Däremot framkommer det i denna 

studie att trots att intervjupersonerna har den kompetens som behövs för att göra ett bra arbete 

finns det en rad faktorer som inte kan härledas till den enskilda individen. Dessa är exempelvis 

digital mognad i organisationen, kompetens hos övriga organisationen utöver HR-praktiker, 

bristande datakvalitet och systemstöd samt ledningsstöd och dedikerade resurser för people 

analytics. Dessa faktorer ingår i det komplexa systemet som en organisation utgör där samtliga 

är sammanflätade och samtliga delar behöver därmed involveras.  

 
Avslutningsvis anser vi att denna studie bidragit till att bemöta de argument som beskrevs i 1.2 

Problemformulering. Vi uppmärksammade att det behövdes ett förtydligande av begreppet 

people analytics och dess innebörd, att skapa ökad förståelse för people analytics samt att det 

sedan tidigare saknades akademisk forskning med en empirisk grund. Vi har bidragit med 

ytterligare förståelse för vad people analytics innebär både ur ett akademiskt och ett 

praktikerperspektiv. Ett viktigt bidrag anser vi även är att det nu finns en akademisk studie som 

har undersökt hur arbetet med people analytics ser ut i svenska organisationer idag, istället för 

att det i huvudsak finns studier som beskriver hur organisationer bör arbeta och vad de kan 

uppnå. Även om denna studie till en del fokuserar på det önskvärda som eftersträvas så bidrar 

denna studie även med ökad förståelse kring vad för faktorer som påverkar arbetet vilket är 

förankrat i svenska praktikers upplevelser av arbetet och där har flertalet aspekter lyfts som 

inte behandlats i tidigare forskning.  
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Dessa slutsatser anser vi kan generaliseras på så sätt att de genererat värdefulla insikter som 

även andra svenska organisationer kan ha användning av, antingen om de ska införa people 

analytics eller om de är i uppstarten av det. Insikterna ska ses som förslag för ett lyckat arbete 

med people analytics men det behöver nödvändigtvis inte vara just dessa faktorer som 

framkommit i denna studie utan det är kontexten som avgör. Det är av vikt att fundera över 

vilka förutsättningar ens egna organisation har för people analytics och vilka faktorer som kan 

agera hindrande respektive möjliggörande för people analytics. Genom dessa slutsatser anser 

vi att vi bidragit till att fånga in vilket syfte och mål arbetet med people analytics har och vad 

som krävs för att nå dit, baserat på både tidigare forskning samt de upplevelser och erfarenheter 

som finns hos de intervjupersoner som deltagit i studien.  
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7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Avslutningsvis redogörs det i denna studie för de råd och riktlinjer vi anser att organisationer 

bör ha med sig vid införandet eller användandet av people analytics, presenterat i praktiska 

implikationer och denna del riktar sig främst till praktiker. Vi lyfter även fram förslag för 

fortsatt forskning inom området där vi fokuserar på hur studier i framtiden kan utveckla people 

analytics som forskningsområde ytterligare. 

 

7.1 Praktiska implikationer 
Vid införande av eller arbete med people analytics visar denna studie att det finns ett flertal 

aspekter som kan underlätta arbetet och öka möjligheterna för att det kommer kunna användas 

enligt det som av både tidigare forskning och intervjupersoner anses vara det önskvärda. Vi har 

identifierat sex väsentliga faktorer som vi anser påverkar arbetet med people analytics. Dessa 

faktorer är som tidigare diskuterat sammanflätade och påverkar således varandra och om de 

hanteras på rätt sätt kan de stötta och förbättra arbetet med people analytics. Faktorerna är 

systemstöd och datakvalitet, arbetssätt och syfte med people analytics, etiskt förhållningssätt i 

arbetet, kompetenser hos en people analyst, förståelse och inställning i övriga organisationen 

samt resurser, stöd och tillit från ledning och chefer. Utifrån dessa påverkande faktorer 

presenterar vi här råd och praktiska implikationer för att hjälpa organisationer hur de kan 

hantera dessa faktorer på ett bra sätt. Dessa råd är: 

- Säkerställ förståelse och stöd från ledning i form av tillit och resurser i arbetets initiala fas. 

- Sprid förståelse och kunskap om data och statistik bland organisationens anställda i ett 

tidigt stadie. 

- Se över möjligheter att ta inspiration från, alternativt integrera people analytics med 

organisationens övriga analysverksamhet, som exempelvis BI. 

 

Först och främst anses det som väsentligt att ledningen har förståelse för och visar stöd för 

people analytics, både i form av tillit och resurser. Utan ledningens engagemang och tillit till 

people analytics som värdefulla aktiviteter för verksamhetsutveckling är det svårt att få de 

resurser som krävs för att det ska generera värde i termer av ekonomiska besparingar kopplat 

till personal. De resurser som anses nödvändiga är dels att rätt kompetenser ska finnas och detta 

kan göras antingen genom att säkerställa att en person innehar alla de nödvändiga kompetenser 

som av både intervjupersoner och tidigare forskning behövs eller genom att ett team tillsätts 

som tillsammans innehar alla dessa nödvändiga kompetenser. Utöver resurser för kompetenser 
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behöver det även finnas tillräckligt med tid för de som arbetar med people analytics för att 

arbetet ska kunna generera värde. Utmaningen med tid är dock nära förankrat med problemet 

att arbetet ofta har ett otydligt syfte och att det därmed blir väldigt brett och ofokuserat, vilket 

kräver mer tid. Även där kan det därmed vara av vikt att ledningen behöver ge sitt stöd genom 

att sätta upp tydliga mål och förväntningar på arbetet som är rimligt utifrån de resurser de väljer 

att investera i arbetet med people analytics. Genom att ha en balans mellan resurser och 

förväntningar kan people analytics förväntade potential bli mer realistisk och även tydliggöra 

vad som förväntas samt vad som krävs om arbetet ska kunna avancera mot exempelvis 

automatisering och användning av robotar och AI för analys och beslutsstöd, vilka några menar 

är en målsättning med people analytics.  

 

Utöver dessa råd gällande ledningens stöd behöver det även finnas en viss förståelse för people 

analytics, de aktiviteter det innebär och dess potential hos samtliga personer inom 

organisationen som för in data i de IT-system som people analytics möjliggörs genom eftersom 

detta påverkar datakvaliteten. Som tidigare diskuterat kan den bristande datakvaliteten bero på 

flertalet organisatoriska faktorer som alla på ett sätt kan härledas till en okunskap och bristande 

intresse för data och statistik bland övriga organisationen. Att därmed som organisation 

introducera people analytics och de aktiviteter och arbetssätt som ingår, tydliggöra vilken 

värdefull möjlighet det är för alla anställda samt vara tydlig med vad som krävs för att nå dit 

anser vi kan vara en hjälpsam åtgärd om datakvaliteten ska höjas så att det kan fungera och 

uppnå önskade effekter. Detta behöver därmed inte bara göras för ledningsgrupp och de som 

direkt kommer arbeta med people analytics utan alla som på något sätt kan påverka 

datakvaliteten behöver förstå vikten av att allt registreras och lagras korrekt. Utan denna 

grundläggande förståelse är det, som framgick i intervjuerna, inte möjligt att använda people 

analytics på den nivå där det kan skapa prediktiva analyser.  

 

Ett ytterligare råd vi vill lyfta är att vi anser att arbetet med people analytics med fördel kan ta 

inspiration från organisationens BI-arbete och kanske även bli en integrerad del i BI-arbetet 

eftersom de båda delarna handlar om dataanalys. Detta på grund av den likhet som vi i denna 

studie uppvisar mellan BI och people analytics, samt att BI är mer allmänt vedertaget och 

utvecklat i organisationer. Trots dessa likheter så bedrivs arbetet med BI och people analytics 

separat inom de organisationer där intervjupersonerna i denna studie arbetar. Om samarbete 

skulle ske skulle det även kunna medföra att det inte nödvändigtvis behöver utvecklas särskilda 

best practices för just people analytics utan mycket tid och därmed pengar skulle kunna sparas 
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genom ett tätt samarbete med organisationens redan existerande BI-satsningar. Hur detta mer 

specifikt ska ske beror på organisationens förutsättningar men vi anser att ett samarbete i någon 

utsträckning bör ske oavsett. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under tiden som vi genomfört denna studie har det dykt upp tankar kring hur people analytics 

skulle kunna utforskas ytterligare. Vi har identifierat flera potentiella undersökningsområden 

och möjligheter att fördjupa vår studie men som inte varit genomförbart på grund av att det inte 

ryms inom omfattningen för en masteruppsats.  

 

Först och främst valde vi i denna studie att avgränsa oss till organisationer inom privat sektor 

vilket gör att ett självklart förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande studie i 

offentlig sektor. Detta skulle kunna generera intressanta resultat främst kopplade till den 

normativa kunskapen, vilket värde people analytics skapar i organisationen och vilka mål och 

visioner organisationer i offentlig sektor har med people analytics. Detta samtidigt som 

organisationer i offentlig sektor har ett annat samhällsuppdrag än organisationer i privat sektor, 

som i första hand arbetar i vinstdrivande syfte. Dessutom finns ofta andra utmaningar inom 

offentlig sektor som härleds till exempelvis budgetrelaterade aspekter, medborgaransvar eller 

styrning från andra offentliga aktörer.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en studie om people analytics som har 

den tekniska artefakten i fokus och undersöker vad som behövs för att arbeta framgångsrikt 

med people analytics ur ett tekniskt perspektiv. Denna studie har ett sociotekniskt perspektiv, 

där det är av vikt att det sociala och det tekniska ges likvärdig uppmärksamhet och det har lyfts 

en del tekniska aspekter såväl som sociala samt hur de är sammanflätade. Däremot har vi som 

tidigare nämnt i avsnitt 2.7 Metoddiskussion inte gjort någon observation av de tekniska 

artefakterna vilket vi nu i efterhand anser skulle ha varit intressant just för att tydliggöra den 

påverkan som dessa har för arbetet med people analytics. Intressanta frågor för framtida studier 

kan vara: Vilka tekniska artefakter finns det som möjliggör people analytics? Vilka 

analysmöjligheter finns? Samt, är det möjligt att i dagens utbud av system arbeta med 

automatisering och robotik? 
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Slutligen vill vi även lyfta ett förslag som kan ge ytterligare ett perspektiv på people analytics, 

att inkludera fler intressenter i studien och utgå från ett intressent- eller aktörsperspektiv. Det 

har konstaterats i tidigare forskning samt nämnts av intervjupersonerna att leverantörer av 

tekniska artefakter kan ha stor påverkan på hur arbetet med people analytics bedrivs i den 

bemärkelsen att IT-systemet kan möjliggöra för eller i vissa fall hindra organisationer från att 

arbeta på det sätt de vill eller har ambitionen att göra. Därmed vore det intressant att undersöka 

people analytics ur leverantörernas perspektiv. Andra intressenter som det kan vara av nytta att 

inkludera i en studie med detta perspektiv är chefer och övriga i organisationen som använder 

den tekniska artefakten och förser den med data. Detta för att ta reda på hur andra intressenter 

ser på people analytics och hur det påverkar resultatet av arbetet. 

 

Det finns fortfarande ett behov av empiriskt grundad forskning om hur arbetet med people 

analytics ska bedrivas och det kvarstår en del utmaningar för organisationer. Med denna studie 

hoppas vi kunna belysa potential och utmaningar som behöver hanteras med people analytics 

och öppna upp för fler möjligheter att bedriva empirisk forskning för att öka förståelsen 

ytterligare. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Tema 1: Uppvärmning 

Tema 1 är uppvärmning och är till för att mjuka upp intervjupersonen så att denne känner sig 

bekväm i situationen. Här ställs frågor som de har lätt för att svara på. I detta tema kan vi få 

fram information om hur intervjupersonerna skiljer sig vilket kan visa sig vara betydelsefullt 

vid analysen av materialet. I detta tema är det viktigt att vi får fram hur intervjupersonens roll 

och dagliga arbete ser ut. 

 

Är det okej för dig om vi kontaktar dig i efterhand om vi behöver få något 

förtydligat/förklarat? 

 

Kan du berätta lite om vem du är? 

• Utbildningsbakgrund? 

• Arbetslivserfarenhet? 

• Övriga utbildningar/kurser? 

 

Vilken roll i organisationen har du? 

• Vad gör du? 

 

Hur länge har du arbetat med people analytics? 

• I denna organisation? 

• Totalt? 

• Hur kommer det sig att du kom in på people analytics-spåret? 

 

Vad för kompetenser behöver en person som ska arbeta med HR analytics? 

• Hur har du skaffat den kunskapen? kurs via jobb? utbildning? 

• Är det något du tycker är extra viktigt att ha kunskap om? 

• Finns det någon kompetens/kunskap du känner att du saknar? Vilken? Varför?  
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Tema 2: Vad innebär people analytics? 

Syftet med detta tema är att få fram innebörden av people analytics och hur det definieras av 

organisationen/intervjupersonen för att få ett empiriskt bidrag till studiens första 

frågeställning “Vad är people analytics enligt tidigare forskning och personer som arbetar med 

det?”. 

 

Kan du berätta om vad people analytics innebär för dig? 

• Hur har du fått denna uppfattning? (kurser? forskningsartiklar? andra artiklar? internet? 

nätverk?) 

• Har din uppfattning av det förändrats över tid? 

• Benämner du det som HR analytics eller något annat? varför? skiljer sig innebörden 

mellan de olika begreppen för dig?  

 

Om du skulle förklara för någon som inte är insatt, hur skulle din definition av people 

analytics se ut? 

 

Delas din uppfattning av din organisation? Eller har din organisation ett annat synsätt? 

• Berätta mer om skillnader/likheter  

• Utveckla 

 

Tema 3: Hur arbetar personen och dess organisation med people analytics? 

Syftet med detta tema är att få fram hur intervjupersonen/organisationen praktiskt arbetar med 

people analytics för att ge djupare förståelse för hur organisationen använder people analytics.  

 

Vem tog initiativ till att införa people analytics?  

• Organisationen? Du? 

• Varför togs initiativet? På vilka grunder? 

 

Hur arbetar ni med people analytics? 

• Långsiktigt? Dagligt arbete? 

• Vad ingår i det dagliga arbetet för dig? 

 

Hur är ni organiserade kring people analytics?  
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• Ensam? 

• Flera? 

• Representanter från olika avdelningar? 

 

Arbetar ni med liknande verktyg i övriga organisationen? 

• Vilka jobbar med det? 

• Är det samma grupp eller samarbetar ni med den gruppen/individen?  

• Ges det lika förutsättningar? Resurser som budget och storlek på arbetsgrupp.  

 

Vilka slags data samlar ni in? 

• Från vilka system?  

• Kan du berätta mer om vad dessa system används till? (hela organisationen eller enbart 

HR-data?) 

• Har ni externa data? (utanför organisationen) 

• Hur samlas data in? 

• Varför samlar ni in dessa data? 

 

Tema 4: Vad kan people analytics användas till? 

I detta tema är målet att få fram information om hur organisationen använder sig av people 

analytics; till vilka processer och vilka verktyg som används.  

 

Vad gör ni med data som samlas in? 

• Analyserar ni alla data ni samlar in? Om inte, varför? 

• Vad är målet med denna typ av analys? Beskrivande eller insikter för framtiden? 

Varför? 

• Har ni fasta mål eller förändras dessa? varför?  

• Hur sätter ni mål? (förankrade i organisationens övergripande mål? från ledningsgrupp? 

kommer ni på?) 

 

Vilka processer eller aktiviteter använder ni people analytics till? 

• Varför dessa? 

• Finns det andra områden ni planerar att använda det till? vilka? varför? 

• Finns det områden ni vill använda det till men inte gör det idag? varför? 
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• Finns det områden HR analytics inte passar till? 

 

Har ni automatisering inom ert arbete med people analytics? 

• På vilket sätt är det automatiserat? 

 

Tema 5: Vilket slags värde bidrar people analytics med till en organisation? 

Syftet med detta tema är att identifiera olika slags värden som people analytics kan bidra med 

i en organisation samt vilka förutsättningar som behövs för detta.  

 

Vad vill ni uppnå med people analytics? 

• Vilka mål vill ni uppnå? 

• Var kommer dessa ifrån? 

 

Kan du/ni som arbetar med detta uppfylla dessa förväntningar och mål? 

• Varför/varför inte? 

• Hinder? Internt/externt 

• Stöttande faktorer? Internt/externt? 

 

På vilket sätt bidrar dessa mål till organisationens övergripande mål? 

 

Hur kvalitetssäkrar ni people analytics-arbetet? 

• Uppföljning? 

 

Har arbetet med people analytics i stort genererat de effekter och resultat ni önskade?  

• Utveckla! 

• Hur lång tid tog det innan ni märkte effekter av people analytics? 

• På vilket sätt märkte ni av dem?  

• Vilket värde har det bidragit med? För vem? På vilket sätt? Ge exempel. 

• Upplever du negativa effekter? Vilka? Varför? Ge exempel!  

• Vad beror det på? Är det systemkapacitet/kompetensbrist/övrigt som är den största 

orsaken? Varför? 

 

Uppfyller ert system (som people analytics möjliggörs genom) de förväntningar ni hade? 
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• Varför/varför inte? 

• Har ni köpt in system från en leverantör eller utvecklat det själva?  

• För- och nackdelar du ser med leverantör respektive egenutveckling 

• Vilket alternativ tycker du är bäst? Varför? (här vill vi få fram parametrar som personen 

anser påverkar valet, kompetenser som finns? budget? tid?) 

 

• På vilket sätt tycker du att systemet bidrar till att uppfylla era mål med people analytics? 

• Har ni varit tvungna att ändra mål/syfte på grund av systemets kvalitet/kapacitet? 

• Hur mycket kan du/ni som i huvudsak arbetar med people analytics påverka hur det 

används? I termer av möjliga analyser, automatisering, data som samlas in och även 

används 

 

Om ni skulle börja med people analytics idag, vad hade du tänkt på då? Vad är viktigt? 

• Val av system? 

• Val av data? 

• Val av analys? 

• Vad ska mätas? 

• Vilka ska jobba med det? 

• Vilka kompetenser behövs? 

• Något övrigt? 

 

Tema 6: Avslutning 

Detta tema syftar till att avsluta intervjun. Ifall det har dykt upp oklarheter under intervjuns 

gång kommer dessa att tas upp här, samt att intervjupersonen har chans att ställa frågor eller 

förtydliga sina uttalanden.  

 

Finns det något mer du vill berätta som vi inte har frågat om? Eller utveckla/förtydliga 

något? 
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Bilaga 2 – Första informationsbrevet 

 
Masteruppsats om HR analytics! 

  

Vilka är vi? 

Vi heter Louise Högren och Vera Stenborg och studerar nu sista året på masterprogrammet i 

IT & Management på Linköpings Universitet. Innan vår master studerade vi 

kandidatprogrammet i Human Resources tillsammans (2014-2017) och skrev en 

kandidatuppsats som blev belönad med både Visions ledarskapsstipendium 2018 samt 

Unionens uppsatsstipendium 2018. Nu under våren är det dags för oss att avsluta vår 

universitetstid med att skriva en masteruppsats.  

  

Vad skriver vi om? 

Vi båda har ett starkt intresse för interaktionen mellan HR och IT, vilket var anledningen till 

att vi valde att komplettera vår HR-kandidat med ett masterprogram inom IT. Vi skriver därför 

om något som berör både HR och IT och vårt mål är att arbetet genererar resultat som kan 

hjälpa HR och organisationer att ta nästa steg i utvecklingen.  

  

Enligt forskning är en av de största utmaningarna HR står inför idag att komma ikapp den 

tekniska utvecklingen. HR behöver använda teknik som kan möjliggöra mer evidensbaserade 

beslut genom att bland annat ta tillvara på värdefulla data som finns om organisationens 

personal och verksamhet. En av de mest lovande och uppmärksammade teknikerna är enligt 

nutida forskning det som inom forskningsvärlden kallas HR analytics. Det finns dock stora 

luckor inom forskningen om HR analytics, framförallt när det kommer till hur det ska användas 

i praktiken och det är utifrån detta vårt uppsatsämne tar avstamp. Vi vet att ni arbetar med detta 

idag och det är därför vi hör av oss till er.  

  

Varför ska ni delta? 

Detta ger er möjlighet att få tillgång till resultatet av denna studie och med hjälp av detta kunna 

få idéer och hitta utvecklingsområden för er organisation. Det ger även er en möjlighet att dela 

med er av era erfarenheter som en av HR analytics early adopters i Sverige.  
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Vad behöver vi? 

Just nu är vi i ett relativt tidigt stadie av uppsatsen så vår riktning kan ändras något men i 

dagsläget är vi intresserade av att veta hur HR analytics används och skapar värde i er 

organisation. Vi intervjuar gärna en eller flera personer i organisationen som har god insikt i 

ert sätt att arbeta med HR analytics, vi räknar med att intervjun tar som mest två timmar. Primärt 

önskar vi genomföra intervjuerna under vecka 12 men vi har även möjlighet att intervjua under 

vecka 13 och 14.  

  

Låter det intressant eller har ni några frågor?  

Hör av er till: xxxxx@student.liu.se 

  

Vi ser fram emot att höra från er! 

Vera Stenborg och Louise Högren 
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Bilaga 3 – Andra informationsbrevet 

 
Informationsbrev inför intervju om HR analytics! 

 

Hej! 

Nu börjar intervjun närma sig och här kommer lite information till dig som deltagare. 

 

Undersökningen kommer att genomföras i samarbete med fyra olika organisationer. Frågorna 

under intervjun kommer att beröra hur du och din organisation arbetar med HR analytics idag. 

Studiens syfte innebär att undersöka konceptet HR analytics, hur organisationer arbetar med 

det och på̊ vilket sätt det skapar värde i organisationen. Under intervjun kommer vi ställa frågor 

som berör dina tankar och erfarenheter av just HR analytics; vad det innebär, hur ni arbetar 

med det, vilket värde det bidrar med. Vi kommer att beröra både organisatoriska och 

teknologiska faktorer. 

 

Ifall du har tillgång till dokument som är kopplade till ert arbete med HR analytics tar vi gärna 

del av dem och pratar om dem under intervjun. Dessa kan vara mål och strategier för arbetet 

med HR analytics, rollbeskrivning för individen som arbetar med HR analytics, dokument från 

införandet av HR analytics, förstudier, rapporter över hur arbetet med HR analytics har gått, 

systemintegrationskarta och liknande. Allt du anser kan vara av intresse. 

 

Intervjun kommer att pågå i ungefär två timmar och för att säkerställa en kvalitativ analys av 

intervjun kommer vi spela in den. Inspelningarna kommer enbart användas för att möjliggöra 

transkribering av samtalet och de kommer raderas så fort dessa transkriberingar är klara. Ditt 

namn, din organisation och andra eventuella uppgifter som kan härleda en läsare till dig eller 

din organisation kommer avkodas både i transkriberingen och i uppsatsen så det inte går att 

veta vem det är som blivit intervjuad. Det transkriberade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast användas till denna uppsatsskrivning. 

 

Ditt deltagande är självklart frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

genom att höra av dig till oss. 

 

Har du några frågor eller vill ha ytterligare information, hör av dig till:  
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xxxxx@student.liu.se 

Veras mobilnummer: xx 

Louises mobilnummer: xx 

 

Vi ses snart! 

Vera Stenborg och Louise Högren 

 


