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1 INTRODUKTION 
1.1 Inledning 
I ett ständigt utvecklande samhälle som speglas av en enorm globalisering så har 
konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden aldrig varit större. Att förstå 
precisionen och vikten i att rekrytera, motivera och behålla personal är större än 
någonsin (Harvard Business Review Analytic Services, 2014). Trots detta så är 
det ett faktum att HR funktionen halkat efter många andra yrkesgrupper när det 
kommer till användningen av dataanalys i beslutsfattande, vilket inom HR 
benämns som HR Analytics (Angrave, Charlwood, Kirkpatrick, Lawrence & 
Stuart 2016; Harris, Craigh & Light, 2011; Maguire, 2016). Statistik presenterad 
från en studie av Deloitte visar att HR analytics är det område som indikerar på 
det näst största gapet i kapacitet inom organisationer. Studien visar också på att 
75 procent av de deltagande företagen anser att HR analytics kan resultera i en 
högre organisatoriskt prestation. Av dessa 75 procent så menar endast åtta 
procent att de besitter tillräckligt med kapacitet för att arbeta med HR analytics 
(Collins & Bennet, 2015).  
 

The ‘datafication of HR’ is a leading business trend today and has the 
potential to change the game forever. With the workforce comprising an 
average of 70 percent of the typical company’s expenses, HR has the 
opportunity not just to ‘get a seat at the table’ but also to play a critical role 
in driving business outcomes and improving the bottom line (Schwarz, 
citerad i Harvard Business Review Analytic Services, 2014, s. 8). 

 
Redan år 2011 skrivs det om den upptäckta konkurrenskraft som företag kan nå 
genom att använda data för att mäta och förbättra HRs bidrag till en högre 
organisatorisk prestation (Harris et al., 2011). Clark (2016) syftar till HR 
analytics i synnerhet som ett framtida verktyg för att effektivisera 
organisationer. Trots att möjligheterna ser ljusa ut så är hindrena många och det 
är fortfarande en lång väg att gå (Clark, 2016; KPMG, 2019). Men med 
forskning som visar på att företag som baserar sina beslut om arbetskraft på data 
generellt presterar bättre, känns utmaningen helt rätt i tid. Ansvaret ligger 
kollektivt och individuellt på oss människor att förstå vetenskapen och konsten 
bakom HR analytics (Bassi, 2011). Forskningen talar sitt tydliga språk och i 
princip alla säger samma sak: HR analytics är här för att stanna (Angrave et al., 
2016; KPMG, 2019; Maguire, 2016; van den Heuvel & Bondarouk, 2017).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka HR analytikers uppfattning om varför 
framväxten av HR analytics är begränsad, trots att forskningen visar på positiva 
effekter vid användning. Med en förhoppning att kunna bidra till ett ökat 
framtida användande av HR analytics har följande tre frågeställningar utformats: 
 

1. Vad anser HR analytiker begränsar tillväxten av HR analytics? 
 

2. Vilka effekter upplever HR analytiker att HR analytics har resulterat i? 
  

3. Vad anser HR analytikerna talar för eller mot ett framtida användande av 
HR analytics?  

 

1.3 Avgränsningar 
Med hänsyn till studiens omfattning har ett antal avgränsningar gjorts. Till att 
börja med kommer studien inte gå in på hur de tekniska delarna av arbetet med 
HR analytics fungerar i praktiken, exempelvis hur analyser specifikt utförs i 
systemen. Detta för att ett fokus istället ligger på hur och varför arbetet drivs och 
begränsas. Studien syftar till användandet av HR analytics i svenska 
organisationer och därav kommer enbart HR analytiker i Sverige intervjuas. HR 
analytiker som intervjuas kommer från olika sektorer vilket ger en bra överblick 
av hur arbetet med HR analytics ser ut, däremot blir det inte möjligt att dra 
branschspecifika slutsatser. Att enbart HR analytiker kommer att intervjuas är en 
avgränsning på så vis att studien inte täcker uppfattningar från exempelvis HR 
praktiker som i dagsläget inte arbetar med HR analytics, eller personer som 
arbetar med business intelligence där HR analytics ingår som en arbetsuppgift. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG  
2.1 Presentation av Human Resource analytics 
Business Intelligence (BI) används för att förbättra beslut genom olika system 
och kan definieras som en uppsättning av metoder och verktyg som är till för att 
stödja ett faktabaserat beslutsfattande (Trieu, 2017). Under en längre tid har 
många företag och organisationer använt BI inom olika områden, där även HR 
har tagit efter (Desheng, Bhushan, Joseph, 2012). Chen, Chiang och Storey 
(2012) menar att BI är ett viktigt område för att påverka datarelaterade problem i 
organisationer. 	
 
BI som begrepp inom området för HR kan benämnas bland annat som HR 
analytics, People analytics och Workforce analytics, med ett fokus på 
databaserat HR arbete. Begreppen kan ses som synonymer till varandra inom 
både forskning och arbetslivet. De olika begreppen används främst för att 
signalera till vilken avdelning analyserna tillhör (van den Heuvel & Bondarouk, 
2017). I en studie av Ben-Gal (2019) beskrivs HR analytics som det bredaste av 
begreppen, vilket också är motiveringen till att detta begrepp hädanefter 
kommer att användas genomgående i denna studie. Begreppet HR metrics skiljer 
sig mot HR analytics i den bemärkelsen att statistiken där anses vara mer 
simpelt utförd med ett fokus på att endast beskriva data. Detta gör att 
användandet hamnar på en enklare nivå (Cascio & Boudreau, 2011). Olika 
begrepp för användningen av HR och data går vidare att relatera till de tre nivåer 
som Davenport (2013) beskriver som era 1.0, 2.0 och 3.0, där komplexiteten i 
HR analytics ökar i samband med en högre siffra. År 2013 så antas HR analytics 
ha genomgått dessa tre eror, vilket kan ses som tre olika användningsnivåer. I en 
enkätstudie av Vargas, Yurova, Ruppel, Tworoger och Greenwood (2018) 
frågades det efter vilket verktyg som används vid arbetet med HR analytics för 
att kunna gallra bort de respondenter som ansågs befinna sig i ett tidigt stadie. 
De respondenter som menade att Microsoft Excel var deras huvudsakliga 
verktyg för HR analytics blev borttagna ur stickprovet i studien.  
 
Kremer (2018) definierar HR analytics som statistiska analyser av data som 
visualiseras. Data står i direkt relation till olika HR processer och organisatorisk 
prestation. Vidare definierar Pape (2016) HR analytics som en beslutsprocess 
baserad på dataanalyser. Denna studie utgår från definitionen av Marler och 
Boudreau (2017), eftersom det är en sammanslagning av olika definitioner efter 
att ha varit en av frågeställningarna som försökt besvaras i studien (vad är HR 
analytics?), definitionen lyder: “A HR practice enabled by information 
technology that uses descriptive, visual, and statistical analyses of data related to 
HR processes, human capital, organizational performance, and external 
economic benchmarks to establish business impact and enable data-driven 
decision-making” (Marler & Boudreau, 2017, s. 15). Vidare kan arbetet med HR 
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analytics också komma att beskrivas som både databaserat och datadrivet, i den 
här studien definieras orden som samma sak. 

2.2 Nyckeltal 
Nyckeltal, även känt som KPI (Key performance indicator), är ett tal som kan 
användas för att effektivisera och stödja beslutsfattning (Bai & Sarkis, 2012) 
och är en viktig komponent i analytics (Sanchez-Marquez, Guillem, Vicens-
Salort, Vivas, 2020). Catasús, Högberg och Johrén (2012) beskriver nyckeltal 
som ett intressant tal som kan jämföras med andra intressanta tal. Några 
exempel på personalnyckeltal är aktieägarvärde, arbetsskador, hälsosatsningar, 
löneutveckling och ålder. Nyckeltal kan också samvariera vilket kan gå att se 
vid systematisk kartläggning. Här kan nyckeltal som hänger ihop med den 
organisatoriska framgången identifieras. Nyckeltal kan vara olika viktiga 
beroende på sammanhang. De är mer relevanta i större organisationer eftersom 
det där är svårare att ha koll på hur det exempelvis går för en viss avdelning eller 
hur en viss grupp anställda trivs på arbetsplatsen. I en liten organisation är det 
lättare att få en överblick (Catasús et al., 2012). 
 
Fler användningsområden av nyckeltal är bland annat i utvärderande syfte 
genom att mäta hur långt organisationen kommit i relation till uppsatta mål 
(Kuhfahl, Sehlke, Sones & Howard, 2018). De kan även vara en del i ett 
proaktivt arbete genom att bygga upp scorecards med de bästa nyckeltalen när 
annan data vid en viss tidpunkt inte är tillgänglig (Sanchez-Marquez et al., 
2020). Trots en lång rad användningsområden finns en allmänt känd kritik som 
grundar sig i den stora förenkling av verkligheten som nyckeltal erbjuder. Med 
den förenklade bilden kan viktig information lätt missas vilket blir problematiskt 
när viktiga beslut fattas baserat enbart på nyckeltalen (Catasús et al., 2012). 

2.3 HR analytics-för ökad legitimitet 
Yrket som HR praktiker har länge ifrågasatts och det pratas ofta om huruvida 
yrket egentligen tillför ett värde till organisationer (Maguire, 2016). I en studie 
av KPMG (2019), utfört i syfte att ta reda på hur HR professionen kommer att 
utvecklas år 2020, konstateras det att HR ständigt behöver argumentera för sitt 
värde i organisationer. KPMG (2019) menar att databaserat HR arbete är 
lösningen på det ovan nämnda problemet. Detta styrks även av Maguire (2016) 
som konstaterar att de största fördelarna med HR analytics är möjligheten att 
kunna förutse framtida kompetenser, behov och utmaningar i takt med 
globaliseringen och att organisationen förändras. Dessa egenskaper är de som 
anses kunna skapa legitimitet och värde. 
 
Angrave et al. (2016) beskriver vikten av att HR praktiker tar kommandot över 
utvecklingen för att inte riskera att bli uteslutna från strategiska frågor i 
framtiden. Genom att uppgradera sina färdigheter inom analytics så menar 
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författarna att HR kommer att öka sin akademiska förståelse för hur HR 
påverkar organisatorisk prestation, vilket kan skapa ett värde och därmed öka 
legitimiteten för HR professionen. Vidare menar van den Heuvel och Bondarouk 
(2017) att HR analytics kommer ha ett stort inflytande på beslutsfattande i 
organisationer i framtiden. HR analytics kommer också med stor sannolikhet 
påverka och forma HRM som roll och funktion inom organisationen.  
 
Enligt Google trends har intresset för HR analytics ökat de senaste åren sett till 
antalet sökningar. Detta beror minst på dessa tre följande faktorer: A) 
evidensbaserat HR arbete efterfrågas allt mer, B) den ständigt ökade 
digitaliseringen och C) en ökad förmåga i att processa och lagra information 
(van der Laken, 2018). B) och C) kan härledas till de system som spelar en 
avgörande roll för HR analytics; HRIS. Enligt Bell, Lee och Yeung (2006) kan 
HRIS komma att bidra till en ökad inkludering av HR i viktiga beslutsfattanden. 

2.4 Påverkande faktorer 

2.4.1 HRs informationssystem 
HRIS (Human Resource Information System) är det system som används för att 
införskaffa, analysera, lagra, hämta och fördela relevant information om 
organisationens mänskliga resurser. Syftet med systemet är att bistå med 
information till användaren som sedan kan användas vid beslutsfattning både på 
operativ och strategisk nivå. Det kan handla om allt ifrån kompletta lönesystem 
och att utvärdera utbildningsprogram och policys, till att identifiera 
diskrimineringsmönster och uppskatta kostnader för sjukfrånvaro (Tannenbaum, 
1990). En enkätundersökning från 1986 visar att det redan då fanns ett stort 
intresse av HRIS från organisationernas sida. 40 procent av alla vinstdrivande 
organisationer använde sig av HRIS. 80 procent av dem som inte använde 
systemen menade att de ville komma igång med detta. Men en slutsats som dras 
av undersökningen är att utvecklingen av verktygen är komplex, och att det 
finns flertalet utmaningar. Dessa är bland annat hantering av persondata som kan 
vara känslig, formulering av tydliga avsikter med HRIS och utformning av 
verktyget för flera användargrupper (DeSanctis, 1986). 
 
En enkätundersökning av Haines och Petit (1997) visar att en HRIS avdelning i 
organisationen ökar nöjdheten och användande av systemet, vilket talar för hur 
viktigt det är med stöttning. Respondenterna antyder att den mjukvara (program) 
som finns är fokuserad på dashboarding (visualisering) och att visa upp olika 
nyckeltal. Framtida mjukvara kommer däremot enligt van den Heuvel och 
Bondarouk (2017) vara mer avancerad, detta genom att kunna föreslå lösningar 
och utveckla modeller som kan förutsäga händelser.  
 
Traditionella informationssystem med dålig datakvalité är ett av de största 
hindrena för användandet av HR analytics (Dahlbom, Siikanen, Sajasalo & 
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Jarvenpää, 2020). Den långsamma utvecklingen av bra IT lösningar anpassade 
för HR analytics kan förklaras delvis av att många investeringar inom IT har fått 
skjutas upp till följd av finanskrisen 2008, men också att den snabba 
teknologiska utvecklingen kan förknippas med en risk eftersom en utvecklad 
lösning kan vara utdaterad redan vid lansering (van den Heuvel & Bondarouk, 
2017). Kopplat till detta skriver Angrave et al. (2016) om hur HRIS idag inte 
håller måttet. Dessa system som ska hantera och bistå med data är dåligt 
utvecklade och har begränsade funktioner. Detta menar författarna är en stor 
bidragande faktor till att arbetet med HR analytics har hamnat efter. Vidare så 
visar undersökningen av KPMG (2019) att det är viktigt att designa 
datavisualiseringar som är enkla att förstå, där de mest angelägna frågorna är 
enkla att utläsa. Detta för att underlätta implementeringen av HR analytics.  

2.4.2 Mänskliga hinder 
En litteraturundersökning av Marler och Boudreau (2017) visar att det finns 
förvånansvärt lite ‘peer-reviewed’ forskning i vetenskapliga tidskrifter om HR 
analytics trots att det just nu är ett hett ämne inom HR. Författarna anmärker 
också på att det finns bevis på att HR analytics har positiva effekter på 
verksamheten, men trots detta verkar det ta lång tid med implementeringen. Det 
kan bero på att människor ännu inte är medvetna om de bevis som talar för en 
ökad användning av HR analytics. Men det kan också bero på den naturliga 
övergången, att vi just nu befinner oss i en fas med organisationer som är snabba 
med användningen av HR analytics, men att det snart kommer fler 
organisationer som ansluter till gruppen (Marler & Boudreau, 2017). Ett 
nämnvärt bevis är Googles “Project oxygen”, ett omfattande och nytänkande 
projekt som drogs igång efter att ett antal exit-intervjuer (intervju vid avgång) 
visat på ett missnöje med några av cheferna. Projektet syftade därför till att ta 
reda på vad som kännetecknar en framgångsrik chef på Google (Tran, 2017). 
Med hjälp av googles PiLab team (People innovations team) däribland 
statistiker, analyserades scorecards, enkätundersökningar, intervjumaterial och 
annan befintlig data. Efter analys kunde åtta karaktärsdrag för framgångsrika 
chefer urskiljas och presenteras (Davenport, Harris & Shapiro, 2010; Tran, 
2017). 
 
Som svar på den ovan nämnda litteraturundersökning som gjorts av Marler and 
Boudreau (2017) gör Vargas, et al. (2018) en enkätundersökning som syftar till 
att förstå individers beslut när det kommer till att implementera HR analytics för 
att identifiera faktorer som gör att det tar längre tid än vad det borde. De faktorer 
som enligt studien visat sig ha starkast påverkan på beslutet om att implementera 
HR analytics eller inte är attityd, kvantitativ upplevd självförmåga samt 
teknologiskt upplevd självförmåga. Bandura (1982) definierar begreppet 
upplevd självförmåga som individens tro på sin egen förmåga att klara av en 
utmaning i en viss kontext. I studien av Vargas et al. (2018) appliceras 
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begreppet inom specifika områden där teknologisk upplevd självförmåga 
handlar om individens upplevda självförmåga att ta sig an teknologiska 
utmaningar. På samma sätt innebär den kvantitativa upplevda självförmågan att 
kunna ta fram och tolka data. I studien är den kvantitativa upplevda 
självförmågan synonym med den matematiska. Ur resultatet kan det utläsas att 
respondenter rapporterade en låg upplevd kvantitativ självförmåga vilket tolkas 
som en hindrande faktor i form av en viss ängslighet kring statistik och 
matematik i kombination med brist på kunskap, utbildning och resurser kring 
området. Vidare tyder resultatet på att det bör läggas stor vikt på att sträva efter 
en analytisk kultur i sin helhet i organisationen, vilket är en top-down process 
där ledningen förespråkar HR analytics och aktivt verkar för implementeringen 
(Vargas et al., 2018). Studien av KPMG (2019) som utfördes på 230 chefer visar 
på liknande resultat, nämligen att ett hinder för användandet av HR analytics är 
brist i självförtroende och behag i att börja fatta datadrivna beslut. 
Organisatoriskt stöd och företagskultur kan alltså fungera som både en barriär 
men också som en drivande kraft för den ökade användningen av HR analytics 
(Vargas et al., 2018). Detta styrks av Kremer (2018) som menar att HR analytics 
kräver en infrastruktur som bistår med data från olika funktioner. För att 
effektivt kunna implementera HR analytics behöver företaget stå i samma 
riktning när det kommer till processer, data och analys. Det är en stor 
förändringsprocess som kräver flexibilitet och anpassning från hela 
organisationen.  
 
Enligt Vargas et al. (2018) innebär detta praktiskt för cheferna att satsa på 
'innovation champions' och att skapa normer som ökar de anställdas upplevda 
självförmåga och utbildning. Innovation champion, eller också benämnt som 
förändringsagent, syftar till en utvald individ som sprider rekommendationer och 
information genom personliga erfarenheter inom organisationen vilket på så sätt 
bidrar till en minskad osäkerhet. Viktigt är också att erbjuda bra verktyg för 
dataanalys. I de fall då HR praktiker saknar kunskap inom statistik och 
matematik kan det skapas analytics-teams med individer som besitter olika 
kompetenser, där förslagsvis den statistiska biten av analysen genomförs av en 
statistiker för att sedan tas vidare till de anställda med kunskap inom HR för 
tolkning och modellering. Det finns ett signifikant samband mellan upplevd 
kvantitativ självförmåga och attityden mot analytics, vilket antyder att individer 
direkt förknippar analytics med matematik och statistik och kanske till och med 
ser det som samma sak. Teoretiskt sett är det olika saker och detta styrker det 
faktum att det finns brist på information och utbildning kring HR analytics och 
de fördelar som finns med användningen av data (Vargas et al., 2018).  
 
En annan möjlig aspekt när det kommer till upplevd självförmåga är könsroller. 
Forskning från 80-talet antyder att kvinnor kan känna sig begränsade i vissa 
yrkesroller som anses vara “manliga” (Hackett & Betz, 1981). Uppfattningen 
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om dataanalys som en mer manlig arbetsuppgift i kombination med den höga 
andelen kvinnor i HR branschen kan tänkas förklara varför anpassningen av HR 
analytics går trögt (Vargas et al., 2018). Bortom den upplevda självförmågan 
finns en annan aspekt som berör ett onto-epistemologiskt gap mellan högre 
chefer och HR chefer (för definitioner av ontologi och epistemologi, se rubriken 
‘Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt’). I en studie visar det sig att högre chefer 
näst intill enbart är intresserade av kvantitativ data för beslutsfattning, medan 
HR chefer verkar vara mer kvalitativt lagda när det kommer till data, framförallt 
vid undersökning av välmåendet på arbetsplatsen. Det verkar finnas en 
skepticism bland HR chefer gentemot siffror eftersom subjektiviteten försvinner, 
dessutom eftersöks mätningar snarare än faktiska förklaringar. Resultatet från 
studien visar att HR cheferna känner sig tvingade att leverera siffror trots att de 
anser att det finns stora begränsningar med detta vilket kan resultera i att de 
hamnar i en obekväm situation där de hamnar i kläm mellan chefernas, och sina 
egna intressen (Greasley & Thomas, 2020). Detta kan dock komma att ändras 
med tiden då HRM inom akademin blir mer och mer påverkat av en positivistisk 
epistemologi och ontologi (Harley, 2015). Fortsättningsvis finns andra 
yrkesgrupper och områden som verkar påverka framväxten av HR analytics, 
bland dem kanske en av de mest relevanta; IT. 

2.4.3 Samarbetet mellan HR och IT 
En bristande förmåga av att kunna analysera är en av de faktorer som har störst 
påverkan på användandet av HR analytics (Dahlbom et al., 2020). Clark (2016) 
menar att det största problemet är att hitta personer som besitter en kombination 
i kompetens mellan dataanalys och HR. Ytterligare en aspekt som författaren tar 
upp som ett hinder är det faktum att HRs arbetssätt med icke evidensbaserade 
beslut och tumregler är starkt implementerat och svårt att bryta. Författaren 
menar dock att åsikter utan bevis inte borde spegla dagens HR arbete.  
 
Den bristande användningen och förmågan att analysera data gör ofta att HR 
professionen tenderar att relatera termer som kundnöjdhet, anställdas 
attraktivitet och omsättning inom organisationen till en hög organisatoriskt 
prestanda. Dessa faktorer kan, men behöver nödvändigtvis inte vara relaterade 
till organisationens prestation i sin helhet. Vid användandet av analyser i mer 
formella och affärsinriktade mätvärden baserade på data kan HR på ett bättre 
sätt bidra till högre organisatorisk prestanda (Harris et al., 2011). Två exempel 
från en organisation där HR analytics som en del av BI med framgång bidragit 
till organisatorisk framgång är Maersk Drilling, ett ledande offshorebolag inom 
borrning. I det första fallet handlar det om att de olika riggarna presterade på 
olika nivåer. Med en affärsutmaning att utgå ifrån kunde HR analytics användas 
för att ta fram och analysera både kvalitativ (intervjuer, dokumenterade 
kompetenser) och kvantitativ (enkätundersökningar, utdrag ur existerande 
databaser) data. Förutom större satsningar på ledarskapskvalité och 
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kompetensutveckling så resulterade arbetet i en stark rekommendation till att bli 
mer transparent när det kommer till att rapportera underhåll av riggarna. 
Underhållsrapporter med tillhörande nyckeltal och scorecards skulle skickas ut 
till samtliga anställda på företaget inklusive kunder. I det andra fallet handlade 
det om problem med tillsättning av specialisttjänster. Problemet krävde enklare 
HR analyser för att till exempel beräkna ROI (return on investment) på 
internutbildningar i organisationen, och det togs slutligen beslut om att dubblera 
antalet internutbildningar eftersom analysen visade att det skulle löna sig i 
slutändan (Rasmussen & Ulrich, 2015). Ett exempel på ROI i faktiska siffror, 
hämtade från McKinsey Quarterly, är från en ledande sjukvårdsorganisation som 
efter att ha använt HR analytics på avancerad nivå kunnat spara in över 100 
miljoner dollar samtidigt som det resulterat i ett ökat medarbetarengagemang 
(Fecheyr-Lippens, Schaninger & Tanner, 2015). 
 
Studien från KPMG (2019) visar på att ytterligare ett vanligt misstag från HR 
professionen är att data analyseras reaktivt istället för proaktivt. Edwards och 
Edwards (2016) styrker detta och menar att de som arbetar med HR analytics 
idag ofta använder data på fel sätt, då den enbart analyseras och inte används i 
ett förebyggande syfte. Författarna benämner arbetet med förebyggande HR data 
som `Predictive HR analytics´ och definierar begreppet som ett statistiskt 
verktyg som används för att hitta möjliga orsaker till de nyckeltal som driver 
den organisatoriska prestationen. Vidare diskuterar Mishra, Lama och Pal 
(2015) begreppet Human Resource Predictive Analytics (HRPA) som ett 
utvecklande område inom HR analytics. Syftet är att maximera den 
organisatoriska prestationen och ROI genom användandet av HR data i 
kombination med prediktiva modeller.  
 
I en studie från 1986 framkommer det att kurser för HRIS på universitetsnivå 
vid den tiden höll på att utformas, och redan då för sent eftersom systemen varit 
använda i nästan 8 år. Detta resulterade i att HR chefer inte besatt någon 
kompetens inom dataanalys, och tvärtom hade IT-chefer ingen kunskap om HR 
processer (DeSanctis, 1986). I studien skrivs det kortfattat att “training tends to 
lag need” (DeSanctis, 1986, s. 24). Problemet kvarstår idag; HR praktiker och 
dataanalytiker förstår inte varandra (Angrave et al., 2016). Ett ökat samarbete 
mellan HR professioner och dataanalytiker kan dock vara lösningen till ett mer 
framgångsrikt arbete inom HR analytics (Dahlbom et al., 2020; Kremer, 2018). 
Förutom bättre kommunikation mellan yrkesgrupperna så måste HR praktiker få 
mer kunskap i statistiska analyser samt lära sig att identifiera problemområden 
för att sedan kunna analysera rätt data från början. Analysering av fel data 
skadar mer än vad det gör nytta (Kremer, 2018). HR praktikers utvecklande av 
mer analytiska kunskaper och kompetenser kommer att spela en stor roll för 
framtiden inom HR och data (Angrave et al., 2016). 
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Vidare menar Rasmussen och Ulrich (2015) att det kan vara svårt att hitta HR 
praktiker som både har ett intresse av att utveckla analytiska kompetenser samt 
utbildningar som erbjuder ett bra innehåll. Författarna har tagit fram ett antal 
områden som skulle vara till en bra grund i en utbildning för att utveckla 
kompetenserna som anses behövas: grundlig övning i statistik och vetenskaplig 
forskning, förändringsledning och storytelling. Fokuset att utbilda HR analytiker 
bör således ligga på de som har ett intresse för att arbeta med analyser och data. 
 
En nystartad HR analytics funktion med ett team som består av HR praktiker 
behöver inte nödvändigtvis vara den effektivaste vägen till etablering. Det skulle 
då kunna bli svårare att få till en gedigen datainsamling från hela organisationen, 
dessutom finns risken för att en nystartad funktion av olika anledningar behöver 
splittras innan analytics teamet hunnit komma igång på riktigt med att leverera 
resultat. Eftersom databaserad beslutsfattning är en trend som omfattar fler 
yrkesområden än enbart HR går det att argumentera för ett centralt analytics 
team som ett mer lönsamt och effektivt sätt att implementera HR analytics på 
(van den Heuvel & Bondarouk, 2017). Resultat från studien av KPMG (2019) 
indikerar på samma sak och tyder på att arbetet med att ta fram hur 
datavetenskapliga färdigheter och kunskaper kan tillämpas på bästa sätt över 
organisatoriska gränser, är avgörande för ett lyckat arbete med HR analytics. 
                                  
Sammanfattningsvis hindrar både tekniska och mänskliga aspekter användandet 
av HR analytics. En bristande förmåga i analyskapacitet och traditionella 
informationssystem med dålig datakvalité är två av de faktorer som har störst 
påverkan. Med hinder i fokus så menar Dahlbom et al. (2020) att ett ökat 
samarbete mellan HR professioner och dataanalytiker kan vara lösningen till ett 
framgångsrikt arbete med HR analytics. 
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3 METOD 
3.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

 
Epistemologi är läran om kunskap och hur den förvärvs (Kvale & Brinkmann, 
2014). I stora drag finns två filosofiska motpoler; den positivistiska och den 
interpretativistiska. Positivister hävdar att kunskap erhålls genom våra sinnen 
vid noggranna observationer. Det är viktigt att skilja på åsikt och fakta, och 
verkligheten påverkas inte av forskningsprocessen. Inom interpretivismen kan 
forskare göra tolkningar och hitta budskap utifrån vad människan uttrycker. 
Verkligheten påverkas av forskningsprocessen, och kunskap produceras genom 
att förstå och utforska den sociala värld som vi lever i. Det är en mer subjektiv 
inriktning där stort fokus läggs på det sociala, och därför finns ingen objektiv 
verklighet att observera (Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston, 2003). Kvalitativ 
forskning är starkt förknippat med interpretativismen och de som talar för denna 
inriktning menar att det enbart är genom kvalitativa tillvägagångssätt som 
världen kan forskas utifrån människans uppfattning av den (Berryman, 2019; 
Bryman, 2008). 
 
Ontologi är lärandet om varandet, och om vad som finns att veta om 
verkligheten. Samhällsvetenskapen har i grova drag formats av två positioner; 
realismen och idealismen. Likt inriktningarna inom epistemologin har de båda 
perspektiven olika syn på hur verkligheten är beskaffad. Realisten anser att det 
finns en verklighet oberoende av människans uppfattning om denna. Idealisten 
menar att verkligheten snarare finns genom människans medvetande (Ritchie et 
al., 2003).  
 
HR analytics sågs i studien som ett socialt konstruerat fenomen där HR 
analytikernas uppfattning av fenomenet var av intresse. Eftersom empirin 
byggde på uppfattningar som vidare analyserades och tolkades, passade en 
idealistisk och interpretativistisk inriktning bäst för ändamålet. Denna 
ståndpunkt speglades i frågeställningarna där det tydligt framgick att det är vad 
HR analytikerna anser begränsar användandet samt vilka effekter som 
användandet har resulterat i som undersöktes. Utifrån detta kunde sedan vissa 
paralleller dras, kopplat till vad som talar eller inte talar för ett framtida 
användande. Det var alltså ingen universell sanning som skulle hittas. 
 

3.2 Forskningsansats 
Bryman (2008) menar att kvalitativ forskning är starkt förknippat med en 
induktiv forskningsansats eftersom de tolkande synsätten på data oftast används. 
Men det är inte alltid på detta vis då skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning inte behöver vara absolut, och vid val av metod behöver det ena inte 
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utesluta det andra. Till exempel förekommer ofta kvantifiering av kvalitativ 
data, vilket denna studie är ett exempel på då en tematisk analys av de 
transkriberade intervjuerna gjordes. Vidare menar Field (2018), som tydligt är 
kvantitativt orienterad i sin forskning, att kvantitativ och kvalitativ forskning bör 
ses som komplementerande snarare än konkurrerande med varandra. Enligt 
Bansal, Smith och Vaara (2018) är en styrka i den kvalitativa ansatsen att den 
kan generera nya insikter och teoretiska inriktningar. Liksom med mycket annat 
finns kritik mot den kvalitativa forskningen. Ur ett positivistiskt perspektiv 
anses den kvalitativa intervjun inte vara bra nog för att kunna ses som en 
berättigat tillvägagångssätt inom forskningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 
kan ha att göra med det som Bryman (2008) hävdar är en generell kritik, 
nämligen svårigheten att replikera kvalitativa studier. 
 
En tematisk analys kan vara antingen induktivt eller teoretiskt (deduktivt) 
förankrad. (Se ingående definition av tematisk analys under rubriken 
‘Bearbetning och analys av data’). En induktiv tematisk analys innebär i korthet 
att tematiseringen är helt datadriven och utförs utan någon hänsyn till tidigare 
forskning. I en teoretisk tematisk analys styr frågeställningen och tidigare 
forskning helt över vilken data som blir mest relevant att lyfta (Braun & Clarke, 
2006). Studien som gjordes var en kvalitativ intervjustudie. En induktiv tematisk 
analys med vissa inslag av deduktion utfördes, till exempel påverkade den 
tidigare forskningen utformandet av intervjuguiden. Den induktiva ansatsen 
valdes eftersom de underliggande faktorer som främjar och hindrar framväxten 
av HR analytics förväntades vara många och trots att tidigare forskning kunde 
peka på vissa starkare orsaker så är det ett relativt nytt område med mer att 
utforska. 

3.3 Litteraturgenomgång 
Vetenskapliga artiklar (Peer reviewed) söktes efter via Linköpings 
universitetsbiblioteks sökmotor, där en viktig prioritering var att fokusera på att 
hitta så ny forskning som möjligt på grund av den starka utvecklingskurva som 
HR analytics nu genomgår. En del äldre studier användes för att exempelvis 
sätta forskningen i en kontext och för att definiera begrepp. Sökord som 
användes var: HR analytics, Workforce analytics, People analytics, HR metrics, 
Payroll analytics, Talent analytics, HRIS, Key Performance Indicators och 
Business Intelligence. Begreppet HR analytics visade sig få fler resultat än 
exempelvis ”data driven HR” och ”data based HR”.  Förutom de regelbundna 
artikelsökningar som utfördes under studiens gång gjordes det vid två tillfällen 
mer omfattande artikelsökningar för insamlingen av tidigare forskning. Den 
första utfördes i mitten av december 2019 och den andra i början av mars 2020, 
där flertalet nya artiklar hittades som publicerats sedan den första omfattande 
sökningen i december. Under artikelsökningarna letades det efter forskning som 
talar både för och emot ett ökat användande av HR analytics, för att få en så 
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objektiv bild som möjligt. Trots detta så kunde ingen forskning som direkt talar 
emot ett användande att hittas. 

3.4 Urval 
Efter att ha färdigställt litteraturgenomgången kontaktades åtta HR analytiker för 
intervju. Sju av HR analytikerna kontaktades via ett nätverk för HR analytics 
varav den åttonde kontaktades via LinkedIn. Sex av dem svarade att de ville 
medverka och deltog sedan i studien. Missivbreven som skickades ut var korta 
och personliga, mer information gällande forskningsetik som till exempel 
anonymitet gavs ut via mail och muntligt i samband med intervjun. Se exempel 
på ett av de personliga missivbreven i bilaga 2. De sex personerna som 
intervjuades ansågs vara ett rimligt antal med hänsyn till studiens omfattning. 
Ett målstyrt urval användes, vilket enligt Bryman (2008) är ett icke-
sannolikhetsurval och betyder att individer målmedvetet väljs ut av strategiska 
skäl eftersom de anses vara bäst lämpade för att medverka i studien. Urvalet 
begränsades till de som besitter HR analytiker som roll. Innan intervju frågades 
det om vilken komplexitetsnivå som HR analytics arbetet bedrevs på från 
respektive organisationer. För studien var högre nivåer av HR analytics extra 
intressant, detta eftersom att individer som arbetar på en mer komplex nivå 
ansågs vara mer insatta inom området och därför kunna ge en bättre bild av 
arbetet. 

3.5 Intervjuguide 
En semistrukturerad intervjumetod (intervjuguide som består av öppna frågor 
med vissa förutbestämda följdfrågor) användes där valet motiveras av följande 
formulerade aspekter av Bryman (2008). En semistrukturerad intervju anses 
kunna ge fylliga och detaljerade svar samt kunna fånga uppfattningar och 
synsätt som resulterar i att frågan ‘varför’ kan besvaras. En semistrukturerad 
intervju öppnar också upp för en viss frihet under intervjun när det kommer till 
att ställa följdfrågor och i vilken ordning frågorna ska ställas beroende på 
utfallet (Bryman, 2008). Följdfrågor i kvalitativa intervjuer är ett hett diskuterat 
ämne ur aspekten huruvida följdfrågor tenderar att styra respondenternas svar 
och därmed resultatet i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta togs i 
beaktning och för studiens resultat ansågs följdfrågor vara nödvändiga för att 
tolka det respondenten sade. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) också 
att användandet av följdfrågor kan öka reliabiliteten genom att säkerställa 
tolkningar. I ytterligare syfte att öka reliabiliteten gjordes både inspelningar och 
transkriberingar av intervjuerna. Detta då det enligt Bryman (2008) är viktigt att 
uppfatta både vad respondenterna säger och hur de uttrycker sig. Se bilaga 1 för 
intervjuguide. 
 
Intervjuguiden mailades ut minst en dag innan intervjun för att ge deltagarna en 
möjlighet att förbereda sig. Se bilaga 1 för intervjuguide. Intervjuerna tog 
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mellan 50-60 minuter och utfördes via teams samtalsfunktion, skype eller 
telefon beroende på HR analytikernas tillgänglighet och preferenser. Båda 
författarna till studien deltog under samtliga intervjuer där en var intervjuare och 
den andra var med och lyssnade. Intervjuerna utfördes i en tyst miljö för att 
kunna spela in ljudet och för att sedan transkribera materialet. 

3.6 Bearbetning och analys av data 
Kodning är basen i all textanalys. Kodningens grunduppgifter är bland annat att 
identifiera teman, hitta samband och skapa modeller som kan jämföras med 
empirisk data. Teman som hittas är abstrakta och sällan väldigt tydliga (Ryan & 
Bernard, 2000). Det finns många olika metoder för att skapa teman där forskaren 
fokuserar på olika saker i texten som grundar sig i olika traditioner (Ritchie et 
al., 2003). Tematisk analys innefattar en bred temasökning utan några tydliga 
regler eller tekniker för att identifiera teman (Bryman, 2008), till skillnad från 
Grounded theory (datadriven teoribildning) och interpretative phenomenological 
analysis (IPA) som båda är teoribundna. IPA är som namnet antyder, en 
tolkande fenomenologisk analys (Braun & Clarke, 2006). Trots att IPA vid 
första anblick skulle vara en lämplig analysmetod för denna studie är det viktigt 
att poängtera att studien i första hand inte syftade till att få insyn i HR 
analytikers psykosociala och psykologiska processer, vilket IPA har som 
målsättning (Ritchie et al., 2003). Eftersom den tematiska analysen saknar 
förbestämd utgångspunkt är det av stor vikt att epistemologiska ståndpunkter är 
tydliggjorda innan analys påbörjas eftersom data annars kan antas ses ur ett 
realistiskt perspektiv. Det är inte allt för sällan det händer att forskare inte 
nämner dessa bitar i sina studier och denna potentiella misstolkning av datas 
natur med medföljande konsekvenser styrker också vikten av att sträva efter full 
transparens av studiens genomförande (Braun & Clarke, 2006). 
 
Enligt Ritchie et al. (2003) följdes de steg som listas upp vid 
tematiseringsproceduren: (1) Upprätta en bekantskap med data, där det handlar 
om att få en överblick över data och ställa sig frågan om vad människorna säger 
som är av relevans för forskningsfrågan. (2) Skapa ett framework, ett ramverk 
där forskaren kan dela in data i teman och subteman och på så sätt organisera 
data. (3) Kodning och sortering, vilket handlar om att sortera upp teman som 
berör samma ämne. Vid semistrukturerade intervjutranskriberingar är data ofta 
redan välsorterat vilket innebär att detta steg kan hoppas över. (4) Granska 
datautdragen, se om det är möjligt att organisera data på ett sätt som möjliggör 
att få ut mer information. (5) Sammanfattning och display, i detta sista steg görs 
nya matriser där olika teman som tagits fram tydligt kopplas till de olika HR 
analytiker för att ställa sig frågan om vad i grund och botten varje HR analytiker 
sagt i relation till temana. Efter att tematiseringsstegen utförts följer abstraktion 
och tolkning där temana kan sorteras och kategoriseras i olika kluster för att 
identifiera huvudteman och för att undersöka hur svaren skiljer sig åt. Om det 
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lämpar sig kan ytterligare kategoriseringar på en mer abstrakt nivå genomföras, 
vid ett slutskede av analysen kan också förklaringar till varför olika datakluster 
hänger ihop också undersökas om det ligger i forskarens intresse. Ett verktyg 
som rekommenderas att användas är Framework. Framework utvecklades först 
av National Centre for Social Research under 80-talet i Storbritannien och 
innebär att matriser används för att ordna upp data under 
tematiseringsproceduren. Fördelen med framework är att forskaren vid analys 
tillåts rikta blicken mot både rådata och tematiseringar utan att tappa bort sig. 
Framework lämpar sig vid analys av semistrukturerade intervjuer (Ritchie et al., 
2003).  
 
Bearbetning och analys av data gjordes i enighet med de steg som Ritchie et al. 
(2003) beskriver. Ett omfattande framework gjordes där intervjusvaren först 
strukturerades upp efter frågorna, för att sedan göra ett ytterligare framework där 
teman, subteman och övriga kommentarer fylldes i. Tack vare den första 
matrisen kunde teman och subteman enkelt spåras tillbaka till rätt fråga och det 
var lätt att se vem det var som sa vad. Teman framtogs via en tematisk analys, 
dels eftersom att det är en väletablerad metod vid kvalitativ dataanalys (Bryman, 
2008) men också för att fritt kunna välja epistemologisk utgångspunkt (Braun & 
Clarke, 2006), som i studiens fall är interpretativistisk. Efter att tematiseringen 
var färdigställd undersöktes det om det fanns andra sätt att organisera data på för 
att få fram så mycket som möjligt av datan. Detta gav ytterligare infallsvinklar 
och subteman. 

3.7 Kvalitetskriterier 
Ritchie et al. (2003) och Bryman (2008) menar att reliabilitet och validitet är av 
största vikt för att kunna diskutera ett generaliserbart resultat i kvantitativa 
studier. För att använda begreppen menar Bryman (2008) att det ska vara 
möjligt att komma fram till en absolut bild av hur den sociala verkligheten 
faktiskt ser ut. Enligt Bryman (2008) rekommenderar andra forskare, 
exempelvis Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) därför att i 
kvalitativa studier, som inte antas ha en absolut sanning av den sociala 
verkligheten, att istället studera generaliserbarhet genom begreppen 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

3.7.1 Trovärdighet 
I kvalitativa studier där det antas finnas ett antal olika möjliga beskrivningar av 
den sociala verkligheten är det trovärdigheten som säger hur acceptabel en 
studies resultat är för andra. Att uppnå en trovärdighet i resultatet bygger på att 
studien utförts efter de riktlinjer som rekommenderas samt att de respondenter 
som deltagit i studien ska få ta del av resultatet för att se att den sociala 
konstruktionen är beskriven och uppfattad på rätt sätt (Bryman, 2008). Studiens 
resultat erbjöds att presenteras för de respondenter och organisationer som 
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deltagit i enlighet med Brymans (2008) riktlinjer för en ökad trovärdighet i 
studien. 

3.7.2 Överförbarhet 
I kvalitativa studier ligger fokuset ofta på att hitta ett djup och en förståelse 
snarare än att ta fram en bredd, vilket gör att resultaten från dessa studier ofta 
visar ansatser till att vara väldigt kontextuellt baserade. Att studiens resultat går 
att överföra till en annan kontext ökar därför studiens styrka (Bryman, 2008). 
Förhoppningen med denna studie är att resultatet och de slutsatser som drogs ska 
kunna hjälpa andra företag och organisationer i deras arbete med HR analytics. 
Ett relativt underforskat ämne som HR analytics gör studiens kvalitativa 
djupgående intervjuer med erfarna HR analytiker som kommit en bra bit i sitt 
arbete med HR analytics, till unik. 

3.7.3 Pålitlighet 
Kriteriet pålitlighet jämför Bryman (2008) med den kvantitativa forskningens 
reliabilitet. Författaren menar att en tydlig redogörelse av hela 
forskningsprocessen och alla dess delar skapar en trovärdighet för studien och 
dess resultat. Redogörelsen ska kunna utläsas och alla processens 
tillvägagångssätt ska vara presenterade. Studien har noga genomgått och 
beskrivit alla processens steg i en metodologisk del, så att de enkelt ska kunna 
följas av de som tar del av studien.  

3.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att studien inte ska ha påverkats 
av personliga värderingar som på så vis styrt resultatet åt en viss riktning. Att så 
inte är fallet, ska också tydligt framgå (Bryman, 2008). Ett försök till en objektiv 
syn under hela studiens gång stärker resultatets trovärdighet då det har arbetats 
för att personliga aspekter och åsikter ska hållas undan i så stor mån som 
möjligt. Trots detta går det inte att undgå den subjektivitet som ändå kan antas 
återspeglas i studien.  

3.7.5 Övriga kriterier 
Ännu ett begrepp som används i den kvantitativa forskningen är 
interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabilitet (som i korthet kan betyda att en 
fråga är välformulerad om två forskare kodar svaren på ett liknande sätt), finns 
inte på samma sätt i den kvalitativa forskningen. I den kvalitativa forskningen 
finns alltså inte samma “rätt” eller “fel”, utan det handlar om att skapa en 
mening, att vara systematisk och transparant vid analys samt att vara noggrann 
med att beskriva hur analysen utfördes och vilka teman som kunde identifieras 
(Ritchie et al., 2003). En kritik som oftast riktas åt den kvalitativa forskningen 
berör kodningsproceduren, eftersom data vid kodning och tematisering oftast tas 
ur ett kontext som kan gå förlorat (Bryman, 2008). För att motverka gjordes nya 
matriser vid analysens slutskede i enlighet med vad Ritchie et al. (2003) 
rekommenderar. De nya matriserna var av en sammanfattande karaktär där de 
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teman som tagits fram kopplades till respektive HR analytiker och det 
undersöktes mer precist vad varje person sagt i relation till och runt de olika 
temana i transkriberingarna. 

3.8 Etiska överväganden 
Då data i allmänhet och beteendedata i synnerhet kan betraktas som känsligt 
(Bryman, 2008) togs etiska överväganden och riktlinjer under studiens gång 
varsamt i beaktning. Dels för att säkerställa att forskningen utförts på ett etiskt 
rätt sätt men också för att kunna säkerställa kvaliteten på studien och dess 
resultat (Vetenskapsrådet, 2017). Även Bryman (2008) menar på att det finns en 
relation mellan etiska aspekter och kvaliteten i forskning.  
 
Individskyddskravet benämns av Vetenskapsrådet (2017) som det krav som 
skyddar de individerna som deltar i en studie från att ta skada av forskningen. På 
forskningens sida finns forskningskravet, med uppmaningar om hur forskning 
ska och bör bedrivas. Det etiska dilemma som forskare därför ofta ställs inför 
benämns som en vägning mellan individskyddskravet och forskningskravet. 
Forskningsetiska kodexar ger riktlinjer och ses som förhållningssätt för forskare 
gentemot de individer som deltar och ska skyddas i en studie. Kodexerna ger 
vidare riktlinjer för vad som bör tas i beaktning både före, innan och efter 
studiens genomförande. 
 
Bland de forskningsetiska kodexerna återfinns bland annat krav om information 
och samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). Detta togs i beaktning genom att 
respondenterna blev informerade om tanken och syftet bakom studien innan 
utförandet av intervjuerna. Respondenterna fick också på förhand ta del av den 
semistrukturerade intervjuguiden. Detta för att i största möjliga mån förbereda 
deltagarna på vad som skulle frågas, men också ur ett etiskt perspektiv där 
deltagarna gavs en möjlighet att ta ställning till om de ville delta i studien eller 
inte (Bryman 2008). I mailet meddelades det också tydligt att deltagandet var 
helt frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde välja att inte 
längre medverka utan konsekvenser, trots att de meddelat tidigare att de haft 
intresse av att delta i intervjun. Studien hade då ett samtycke från 
respondenterna, eftersom de frivilligt deltog (Bryman, 2008). 
 
Vid hantering av personuppgifter inför datainsamling vidtogs vidare åtgärder för 
att säkerställa anonymisering. Varje HR analytiker tilldelades en referenskod 
efter intervjun. Referenskoderna skrevs sedan ner på ett fysiskt papper som fick 
fungera som en kodnyckel. Kodnyckeln förvarades på en avskild plats från 
intervjuerna. Efter att intervjuerna analyserats färdigt raderades alla 
transkriberingar och inspelningar, kodnyckeln slängdes. Vid datainsamling och 
personuppgiftshantering följdes också Linköpings universitets riktlinjer om 
EU:s lag om dataskyddsförordning bland andra lagar som är kopplade till denna. 
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(Personuppgiftsbehandling vid examinerande moment och examensarbete-
vägledning för studenter, 2018). Detta för att ytterligare säkerställa de 
deltagande individernas rättigheter och personuppgiftsbehandling. 
 
Det är viktigt att tänka över både forskarens, andra forskares och medverkandes 
intressen vid hanteringen av material som kan anses vara känsligt mot 
integriteten. Att fundera över vilka regler som gäller under forskningens gång är 
därför av största vikt. Bland annat så är det viktigt att tänka över vem som äger 
materialet och vad forskaren ger löfte om till de som medverkar i studien 
(Vetenskapsrådet, 2017). Vid hanteringen av integritetskänsligt material togs 
ovan nämnda aspekter i beaktning. De medverkande fick tydlig information om 
deras del i studien samt löftet om att en presentation av studien skulle komma att 
erbjudas. Materialet som samlades in under studiens gång hanterades endast av 
forskarna själva. 
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4 RESULTAT 
Genom en tematisk analys har följande sju övergripande teman plockats ut; 
vägen in till HR analytics, hinder, bedömning av egen förmåga, kompetenser, 
upplevelse av mjukvara, märkbart positiva/negativa effekter och framtiden. De 
övergripande temana har utgjort grunden för studiens resultat och analys. Den 
data som HR analytikerna arbetar med liknar varandras och det handlar generellt 
om exempelvis persondata, sjukfrånvaro, lönedata, turnover, 
kompetensrekrytering, anställningsdata, frånvarorapportering och 
engagemangsmätningar. De sex HR analytikerna (hädanefter benämnda 
individuellt som analytiker, förkortat A: A1, A2, A3, A4, A5 och A6) arbetar 
idag generellt lite, eller inte alls med Predictive HR analytics men förväntas och 
hoppas kunna göra det i framtiden. Anledningen beskrivs vara den enorma tid 
det tar att bygga upp ett datalager där man kan arbeta med prediktiva analyser. 
 

4.1 Vägen in till HR analytics 
Majoriteten av HR analytikerna besitter en beteendevetenskaplig 
utbildningsbakgrund med en kandidatexamen inom personalvetenskap. De som 
inte har en kandidatexamen i personalvetenskap har en mer teknisk/IT inriktad 
utbildningsbakgrund. Majoriteten av HR analytikerna menar ändå att det är 
viktigt med någon form av bakgrund inom HR för att kunna arbeta med HR 
analytics och förstå varför och hur HR data bör analyseras.  
 

Jag tror att man måste ha kunskap om HR processer. Du behöver inte vara HR utbildad 
men du måste förstå HR arbetet, för annars når du aldrig fram till de här människorna, 
du måste kunna prata deras språk -A3 
 
...alltså definitivt HR kompetens, sen behöver inte det va att man har läst en hel 
kandidat inom HR men man behöver en förståelse för vad HR har för uppdrag i en 
organisation. Och hur HR skapar värde, det är viktigt -A1 

 
HR analytikerna benämner intresset för det mer hårda HR arbetet med fokus på 
IT, teknik och statistik som en vanlig ingång till att börja arbeta med HR 
analytics. Ytterligare en ingång som HR analytikerna anser vara vanlig är 
personer som besitter en mer ekonomisk bakgrund. Bland annat ekonomi 
controllers eller de som arbetar med lön som blir satta att hjälpa HR med 
statistik och siffror. A2 nämner ytterligare en aspekt i form av en person med en 
bakgrund inom IT som anser att det arbetet är för “hårt”.  
 
Kombinationen av HR och IT som en svår utmaning och behovet av att utnyttja 
och använda HR data återspeglar majoriteten av HR analytikernas egna intresse 
till arbetet med HR analytics. Bland annat så menar A2 att en insikt om det 
bristfälliga användandet av HR data väckte ett intresse med stora möjligheter 
och utmaningar. Mer konkret så kom hälften av HR analytikerna in på spåret 
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mot HR analytics via arbete med KPI:er och enklare metrics, som också har lett 
dem till dit de är idag. A1 upplever att en mer specifik vanlig ingång är att börja 
arbeta med medarbetarundersökningar.  
 

Men vad jag vet och de som är mitt nätverk har många kommit hit genom att de arbetat 
med medarbetarundersökningar på en HR avdelning så har dem liksom utvecklat det 
vidare och ökat intresset för att arbeta mer databaserat och sen har de liksom vuxit. -A1 

 
A3 menar att ingången till arbetet med HR analytics helt och hållet till en början 
var en slump och inget medvetet karriärsval medan A1 och A6 menar att de på 
eget initiativ började arbeta med HR analytics. A6 uttrycker sig att de rapporter 
hen arbetade med såg så tråkiga ut vilket ledde till att hen började arbeta med att 
skapa diagram. A1 tog helt och hållet på eget initiativ en möjlighet att 
introducera ett mer evidensbaserat HR arbete på ett företag hen arbetade extra på 
under studierna. Resultatet från studien indikerar på att HR analytikerna 
generellt har ett genuint intresse att arbeta med databaserat HR arbete och HR 
analytics, och det har resulterat i deras yrkesroller idag. Vidare menar A2 
specifikt att det är vanligt att intresset börjar med en frustration över att generera 
den utdata som finns och en strävan efter att förenkla arbetet. 
 

4.2 Hinder 
Majoriteten av HR analytikerna vittnar om ett arbete där de inte fått tillräckligt 
mycket stöttning från chefer och ledning samtidigt som de också upplever det 
som ett hinder att vara ensam i sin roll då det inte finns någon att bolla med. HR 
analytikerna verkar vara överens om att det är en resursfråga där de flesta 
organisationer inte har råd att bedriva hela avdelningar för HR analytics. 
Samtliga är också överens om att det är ett väldigt tidskrävande arbete då det tar 
lång tid att bygga upp och strukturera upp data. En klar nackdel med att vara 
ensam är att det inte finns någon insatt kollega att bolla med eller att få hjälp av. 
A5 menar att nätverksträffar för HR analytiker fungerar som ett bra tillfälle att 
utbyta idéer och att lära sig nya saker. Hälften av HR analytikerna menar även 
att det inte finns några tydliga mål eller riktlinjer att förhålla sig till vid arbetet 
med HR analytics. 

 
...alltså vi har ingen gemensam strategi för koncernen, vi har ingen vision, det finns 
liksom ingen framfart i koncernen som helhet... -A6 
 
Alltså jag tror det hade varit fine att vara själv, jag tror att det är viktigt att ledning vet 
vad det är vad som krävs för att få det på plats, hade det funnit en förståelse där och 
uppsatta konkreta mål kring det då hade ju varit mycket enklare för mig att rikta vad är 
det jag ska fokusera på... hade man fått tidigare styrning att det här vill vi uppnå om ett 
år och det här är vårt långsiktiga mål då hade det underlättat enormt... -A1 
 



 21 

A1 fortsätter med att prata om en motverkande kraft från ledningen där det 
snarare är individen som behöver övertyga ledningen om att exempelvis få mer 
tid än att det är ledningen som är initiativtagande. A3 pratar om en motvind som 
inte börjat avta förens nu, efter tolv års arbete med analytics. HR analytikern 
beskriver en lättnad när data blir efterfrågat men att det varit en tuff resa med att 
hela tiden vara i underläge, ett underläge som även A4 vittnar om. 
 

...jag upplevde det som det att bara att det stod HR på mig när jag gick in en 
ledningsgrupp eller liknande så var det lite underläge direkt tyckte jag men sen man får 
ju bevisa sig och sedan dess tycker jag inte att det har varit några problem, snarare blev 
det, jag var ju helt själv i den här rollen för ett och ett halv - två år sedan kanske och då 
blev man ju så efterfrågad överallt och det var ju därför vi kunde tillsätta mer resurser -
A4 

 
HR analytikernas berättelser om ett underläge till en början som nu börjar släppa 
liknar varandra, samtidigt som A3 menar att analytics ännu inte är tillräckligt 
efterfrågat från ledningsgrupperna. Hälften av HR analytikerna menar också att 
bristen på engagemang inte bara kommer från ledningsgrupperna utan också 
från andra håll. Till exempel upplever A5 ett ointresse från HR praktiker i 
allmänhet. Personen berättar att hen tillsammans med en kollega under sin tid 
som HR partner startat upp arbetet med HR analytics med tillhörande nyckeltal, 
där deras efterträdare inte valde att följa samma spår och istället började 
fokusera på annat som inte var data-relaterat. A3 pratar om svårigheter med “HR 
som community”, som en grupp väldigt yrkesstolta människor vilket kan 
försvåra implementeringen med ett mer datadrivet arbetssätt.  
 
Utbildning är ett centralt hinder, menar de flesta av HR analytikerna. A6 menar 
att hen inte känner att hen har så mycket nytta av sin utbildning i arbetet som 
HR analytiker. 
 

...snarare tvärtom. Att jag saknar väldigt mycket kunskap för att kunna göra det här 
jobbet så bra som möjligt, så det kan vara så att det är bättre att egentligen gå från en 
controlling bakgrund eller en ekonomibakgrund in i den här typen av tjänst. Alternativt, 
statistiker, åt det hållet, att man har något sådant med sig skulle nog också underlätta, 
tror jag. -A6 
 

Även A5 menar på att mer statistik i personalvetarprogrammet skulle vara bra 
och menar i samförstånd med A3 att det är problematiskt att det inte finns någon 
universitetsutbildning som är i linje med de kompetenser som behövs inför 
yrkesrollen som HR analytiker. A5 är den enda HR analytikern som genomgått 
en formell kurs på universitetsnivå för HR analytics, då på ett universitet 
utomlands. Vidare menar hen att de onlinekurser som finns inte verkar vara 
speciellt bra. A2 menar att det i personalvetarutbildningarna är vanligare att tala 
om personalekonomi än analytics, men är optimistisk och tror att det kommer att 
göras insatser där det börjar talas mer om HR analytics. Dessutom läste 
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personen statistik och en del metodik inför kandidatuppsatsen, vilket varit till 
nytta.  
 
Ett annat hinder som A3 talar om är den forskning som i nuläget finns på 
området. Hen anser att det är begränsat, samtidigt som mycket av den forskning 
som finns är partisk eftersom mycket är publicerat från stora konsultföretag 
såsom McKinsey eller Deloitte, vilket leder till att det som publiceras saknar en 
viss vetenskaplig grund. Vidare menar HR analytikern att det är ett affärsskapat 
kunskapsområde snarare än en vetenskaplig disciplin, vilket ger utrymme till en 
hel del tyckande beroende på hur de stora aktörerna uttalar sig. 
 

4.3 Upplevelse av mjukvara 
Ytterligare en stor faktor som enligt HR analytikerna utgör både hinder och 
möjligheter för HR analytics, är den mjukvara som idag finns att tillgå. De flesta 
av HR analytikerna menar att systemen är komplexa och tar lång tid att 
bemästra, detta gäller både vid HR specifika system såsom lönesystem men 
framförallt BI system. Ur intervjumaterialet framgår det att det finns en skillnad 
i traditionella HR system kontra BI-system där båda har sina för- och nackdelar.  
 

Ja, men då ska man ju säga såhär att HR analytics, alltså, då finns det ju liksom, det är 
två delar det här, dels är det våra HR-IT system, alltså lön och HR-system, de är ju 
klassiska, dra ut rapporter-verktyg idag. Det börjar komma vissa förändringar att det blir 
lite inbyggd analytic i de här delarna, men lön och HR system generellt är, ligger efter 
affärssystemen och är inte så himla lämpade HR analytic. Däremot så finns det väldigt 
bra verktyg på marknaden om du väljer ett BI-verktyg så att säga, som absolut löser 
väldigt stor del av andelen av behovet... det finns en systemutmaning men har du bara 
data som är strukturerat så har du jättefina analysverktyg på marknaden idag. -A2 

 
Fyra av HR analytikerna menar att BI systemen fungerar bra när de väl lärt sig 
dem. A1 tycker att det HR anpassade BI systemet hen använder i sin 
organisation är ett häftigt system med mycket möjligheter som till exempel 
nylanserade moduler för autogenererade insikter. Enligt A3 och A6 är ytterligare 
en stor fördel med BI systemen att det går att föra in data från flera källor och 
koppla samman dem i systemet med hjälp av olika nycklar. Nackdelen med 
detta är dock att data blir låst till systemet, vilket enligt A1 är en smart idé av 
leverantörerna eftersom användaren då tvingas köpa flera moduler för att 
analysera data. Ännu en stor nackdel med BI-system, vilket nämns av hälften av 
HR analytikerna, är att de inte alla gånger är anpassade för känslig data. A6 
menar att det i BI- systemet hen jobbar i inte går att anonymisera data och inte 
heller finns det en funktion för behörighetsstyrning vilket försvårar arbetet. 
Vidare menar A3 att några av de nyare BI-systemen har en del “barnsjukdomar” 
men att de generellt sätt gör det dem ska. A4 menar också att BI-systemet hen 
använder kan vara långsamt vid större datamängder. 
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...vi kommer ju att fasa ut det de närmaste åren men för oss så fungerar det rätt bra, det 
är ett väldigt utskällt system men det kanske är för det är lite knepigt att lära sig, till en 
början, sen klarar det inte av större datamängder, det blir trögt och långsamt så då får 
man dela upp rapporter i olika delar och sådär, men för mig så tycker jag att det är 
grafiskt okej, det är ganska flexibelt när man vet hur man ska göra men det är lite 
långsamt… -A4 

 
Vad gäller HR systemen menar A5 att de flesta HR-system som hen handskats 
med är “ganska kassa”. Samtidigt lyfter personen att det är ett vanligt 
samtalsämne kollegorna emellan och att det ofta kan vara så att individer skyller 
på systemen och att de är dåliga eftersom de inte ger ut de siffror som önskas. 
Det blir då lättare att skylla på systemen än att se till sin egen systemkunskap. 
A6 menar att HR-systemen till skillnad från BI-systemen är anpassade för 
känslig data vilket är en stor fördel, å andra sidan ingår färdiga definitioner i HR 
systemet vilket gör att det inte går att styra över några definitioner själv, till 
exempel vilka som inkluderas när frågan om antalet anställda i organisationen 
ska besvaras. Detta menar hen kan vara bra i början av arbetet med HR analytics 
då färdiga definitioner inte finns, men på en mer avancerad nivå kan det bli 
problematiskt.  
 

4.4 Bedömning av egen förmåga 
HR analytikernas berättelser indikerar på att de anser sig själva ha en god 
förmåga när det kommer till att arbeta databaserat. Trots detta så menar 
majoriteten att de någon gång tvivlat på sin förmåga. Ur resultatet framkommer 
det att tvivlet i vissa fall beror på ett jämförande med andra yrkesgrupper och 
deras kompetenser och kunskaper kring IT, teknik och statistik. Bland annat så 
nämner A2 och A3 att de känner sig som lekmän i jämförelse med andra BI 
kollegor och A5 säger att det är lätt att bli beskjuten av ingenjörer när det 
kommer till framtagandet och analyserandet av data och statistik. Studiens 
resultat visar också på att HR praktiker generellt har en tendens att bli skrämda 
så fort arbetet innehåller siffror eller procent. A6 menar dock att tvivlet hos HR 
praktiker när det kommer till bedömning av egen förmåga att arbeta databaserat 
ofta är helt i onödan. Nya arbetssätt och tekniker tar tid att lära sig och hen 
menar att det är utebliven tid att reflektera och lära sig på som kan göra att ett 
tvivel uppstår. Vidare menar A3 att det är förmågan att arbeta i systemen som 
skapar ett tvivel snarare än förmågan att analysera datan. Hen menar att tvivlet 
är mer verktygsbaserat än kunskapsbaserat.  
 
Som nämnt tidigare så har majoriteten av HR analytikerna och deras upplevelser 
av andra HR analytikers start på arbetet med HR analytics kommit från ett 
genuint intresse och en vilja att arbeta på det sättet, vilket A1 menar på kan bli 
ett problem i framtiden. Vid ett större behov av HR analytics i allt fler 



 24 

organisationer och företag menar hen att det kan vara svårt att hitta så pass 
många med ett genuint intresse. Bristen på intresset och viljan att arbeta med HR 
analytics menar A1 kan skapa ett större tvivel på självförmågan hos HR 
praktiker att arbeta databaserat i framtiden.  
 

...alltså det skulle kanske kunna bli så i framtiden men jag tror att de som jobbar med 
det idag är att de själva tycker det är jätteintressant med analyser och data och statistik 
annars så tar man sig inte ditåt men skulle det vara så att säga att people analyst skulle 
bli en roll som finns på varje företag och så måste man ha någon på den rollen då tror 
jag inte att en HR kandidat utan intresse skulle klara av det, det är ju hårt HR arbete och 
inte det vanliga mjuka utan mer hur ser faktan ut, man måste ha det tänket med sig… -
A1 

 
En annan aspekt som går att utläsa från resultatet är ett generationsskifte. Med 
detta menar två av HR analytikerna att tvivlet som idag kan antas finnas hos HR 
praktiker som arbetar med HR analytics kan minska i och med den nya 
generation som kommer att befinna sig på arbetsmarknaden om några år som är 
mer vana att arbeta med data och teknik.  
 

4.5 Kompetenser 
Som nämnt ovan är HR analytikerna överens om att kompetenser inom HR är 
viktigt. Utöver det så benämner majoriteten av HR analytikerna att kompetens 
inom kommunikation är av allra största vikt. Att kunna kommunicera ut datan 
till både HR praktiker och ledning/chefer på ett sätt så att de förstår anses vara 
centralt av majoriteten.  
 

Och en fjärde kompetens som kanske inte är att glömma är då att en bra metod att kunna 
kommunicera resultatet och en process att kommunicera ut det datat visar. För det 
spelar egentligen inte så stor roll om HR förstår det här, det är först när ledning och 
verksamhetschefer får data presenterat på ett sätt så de kan fatta klokare beslut som den 
stora hävstångseffekten kommer. Det räcker inte bara att HR kan analysera data för sig 
själv, de måste även kunna kommunicera ut den här datan till verksamheten. -A2 
 
...det är väldigt lätt när man är en så här data-person att man försöker prata detta språket 
med människorna men det går inte, jag kan förklara för min chef varför datakvaliteten 
på 95 procent ger det här resultatet och varför det då är en dålig idé med en decimal 
men jag kan inte förklara det för min HR direktör för han är inte alls där, då måste jag ju 
hitta ett sätt, att kommunicera det, kunna vända det här väldigt tekniska till något 
affärsmässigt, de kommunikationsskillsen måste du ha… -A3  

 
Hälften av HR analytikerna nämner också vikten av statistik och systemkunskap 
samt användandet av siffror. A1 och A5 trycker på vikten av visualisering som 
en viktig kompetens, att kunna framställda data snyggt på ett sätt som gör det 
enkelt att avläsa vid en första anblick. God förmåga inom Excel, 
personalsystem, personalekonomi, BI-verktyg, analytisk förmåga och 
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förändringsledning är mer specifika kompetenser som nämns av HR 
analytikerna. Kopplat till förändringsledning så menar A1 att det spelar en stor 
roll för framväxten av HR analytics, detta eftersom att implementeringen av ett 
nytt arbetssätt kräver väldigt mycket, framförallt från HR som måste övertyga 
om vikten och värdet av att arbeta databaserat och motivera andra att arbeta 
likadant.  
 

...och sen är det viktigt faktiskt att ha kompetens inom förändringsledning i och med att 
för alla så blir ju people analytics ett nytt sätt att arbeta och framförallt för HR så 
behöver man jobba rätt mycket med att ändra arbetssättet och där kommer det ju alltid 
finnas personer som tycker det verkar krångligt och jobbigt och de förstår inte statistik 
och har inte alls någon lust att jobba med det. Så det är ju jätte mycket hur man får folk 
att inse värdet av det och ändra sina arbetssätt och känna sig motiverade av det här nya.  
-A1 

 
Märkbart positiva/negativa effekter 
HR analytikerna är överens om att arbetet med HR analytics enbart haft positiva 
effekter. Framförallt så nämner HR analytikerna positiva effekter kopplat till en 
bättre inställning att arbeta databaserat med bättre underlag för beslutsfattande. 
Bland annat så menar A6 att det idag finns en helt annan inställning från de 
resterande funktionerna, som vill att HR ska arbeta mer databaserat. A3 vittnar 
om ett konkret exempel där HR funktionen med hjälp av HR analytics kunnat ta 
fram bevis på att cheferna köper kompetens, vilket de tidigare själva inte ville 
erkänna.  
 

...har haft mycket HR som har haft problem med att få sina chefer att få dem att fatta att 
dem köper kompetens, att dem tycker att det gör dem inte alls, och då kunde vi ju 
presentera statistiken för de här cheferna att det va ganska tydligt att de gjorde det, och 
då har dem inte så mycket att komma med längre, cheferna. -A3 

 
Att arbeta mer med att strukturera och få koll på sina nyckeltal nämns också som 
en positiv effekt av arbetet. Med bättre struktur på sina nyckeltal så menar 
nämligen A4 att frekvensen för systematiska upptäckter ökar vilket gör att 
organisationen kan agera snabbare. A4 menar att deras arbete med HR analytics 
har resulterat i att de fattar mycket klokare beslut när de kan basera dem på data. 
HR analytikerna pratar generellt om att arbeta med HR analytics är viktigt för 
HR som profession och A6 menar att deras arbete har bidragit till att HR fått 
igenom olika typer av investeringar. Exempelvis nya resurser, 
kompetensprogram och ett employer branding program. Vidare menar A6 att 
HR generellt fått mer att säga till om vid användandet av samma arbetssätt vid 
beslutsfattning som andra funktioner, vilket också ökat legitimiteten.  
 

...för bolaget i stort så skulle jag säga att HR har en större ‘saying’ nu än för bara några 
år sedan, för att man tar fram liksom underlag på saker på ett helt annat sätt än vad man 
kunnat göra tidigare. Vi kan göra business case mycket enklare idag än vad vi kunde 
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göra för några år sedan. Det ökar ju legitimiteten, att man använder samma typ av 
beslutsunderlag som övriga funktioner gör, vilket HR inte har gjort tidigare, vilket är 
väldigt märkligt egentligen när man tittar tillbaka på det. -A6 

 
HR analytikerna pratar också om att fler och fler efterfrågar data från HR. A2 
berättar även att universitet har börjat höra av sig för att de vill börja inkludera 
mer HR analytics i universitetsutbildningar.  
 
Alla HR analytikerna är överens om att HR analytics bidrar och kommer 
fortsätta att bidra till en ökad legitimitet för HR som yrke. Hälften av HR 
analytikerna diskuterar även huruvida det är viktigt att kunna leverera siffror och 
inte bara flummiga och ogrundade resonemang. A6 menar att HR redan har mer 
att säga till om än för bara några år sedan eftersom det kan tas fram underlag på 
ett helt annat sätt än vad det kunnat göras tidigare. I relation till detta så trycker 
A3 på vikten av att kunna basera beslut och agerande på något mer än bara 
magkänsla. Samtidigt menar A5 att vi inte ska bli ”siffermonster”, som hen 
menar kan liknas vid ekonomernas arbetssätt idag.  
 
HR analytikernas berättelser indikerar också på att det genom HR analytics kan 
skapas en legitimitet hos andra yrkesgrupper. Med det diskuteras vikten av att 
HR som yrke behöver trycka sig in för att få förtroende och kunna jobba 
tillsammans med andra yrkesgrupper istället för att vara sin “egna ö”, som A3 
beskriver det. Som ett svar på frågan om upplevt motstånd att ta sig in i 
ledningsgrupper menar A4 att det var svårt att till en början skapa sig ett 
förtroende då hen i en HR-roll, kände sig i underlägen redan från start. A4 
menar att hen behövde bevisa sig själv och sin kompetens. A3 diskuterar 
kristider som en aspekt kopplat till vikten av att stärka HR yrkets legitimitet. 
Med detta menar A3 att i krissituationer och kristider där snabba beslut behöver 
tas kommer HR tappa sin legitimitet om de inte kan visa på snabbt framtagen 
konkret data och siffror.  
 

4.6 Framtiden 
HR analytikerna är överens om att framtidens arbete med HR analytics kommer 
att vara mer standardiserat och att det kommer vara en funktion som går att hitta 
hos nästintill alla organisationer och företag. A2 menar mer specifikt att HR 
kommer att få en större del i beslutsfattande och att det kommer att bli en 
självklarhet på ledarskapets agenda precis som försäljningssiffror och 
budgetutfall idag. Däremot så menar A5 och A6 att det kommer att komma en 
motreaktion då utvecklingen har gått snabbt framåt. Med det sagt menar de inte 
att HR analytics kommer att försvinna men att det blir ett fokusskifte och ett slut 
på HR analytics som en trend.  
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Tio år det är svårt. Men då ska jag gissa då. Då tror jag att det kommer, det är nu, nu 
kommer det liksom peaka. Det kommer vara väldigt mycket fokus och det kommer att 
vara trendigt liksom, i takt med all annan digitalisering och sådär. Och så kommer det 
nå en liksom peak sådär och så kommer det komma en motreaktion och så kommer de 
säga att det “ vi ska gå tillbaka till Human i HR sådär och så kommer det bli ah. Där 
uppe på peaken så kommer det liksom dala lite. -A5 
 
Däremot så tror jag det kommer en backlash på data över huvud taget under de här 
närmsta tio åren, att vi har gått lite för fort fram i det här att, alltså vi övervärderar det 
databaserade och glömmer bort det mänskliga i det. Och människor är ju irrationella 
varelser, vi är ju inte rationella som data är, så det går inte ihop 100% helt enkelt och 
jag tror att det kommer en backlash inom det. Men att man lär sig att ha den där 
balansgången mellan att värdera känslan gentemot datan, att värdera båda två bredvid 
varandra snarare än att det ena ska ta överhanden. -A6 

 
Häften av HR analytikerna resonerar även kring framtida utvecklade 
användningsområden. Bland annat nämns maskininlärning och artificiell 
intelligens. Mer specifikt så nämner också A2 att en framtida aspekt inom HR 
analytics kan komma att vara att börja kolla mer på potentiella kandidater 
genom att exempelvis analysera hur annonser via linkedIn tas emot.  
 
Även kopplat till framtiden inom HR analytics diskuterar hälften av 
respondenterna att ett generationsskifte kommer ha positiva effekter på 
framväxten. Övriga spekulationer som nämns är de positiva effekter som ett ökat 
inkluderande av HR analytics i universitetsutbildningar skulle kunna ge samt en 
ökad vikt av att använda storytelling för att sätta siffrorna och data i kontext.  
 

...storytelling ja...det är ju det absolut viktigaste för annars så blir det ju bara en siffra. 
Jag brukar skoja lite ibland och säga och säga att en siffra är bara en siffra om den inte 
har någon kontext liksom. Mitt favoritexempel är siffran 42, som bara är 42. Ja det kan 
vara massa saker men ja du har läst boken ser jag ju på dig… -A3 

 

4.7 Resultatsammanfattning  
Majoriteten av HR analytikerna har en bakgrund som personalvetare och jobbar 
heltid med HR analytics, ingen arbetar ännu med omfattande prediktiva 
analyser. Hur HR analytikerna först började arbeta med HR analytics varierar, 
men en vanlig ingång verkar grunda sig i ett intresse för arbetet med HR metrics 
och KPI:er, alternativt medarbetarundersökningar. Viktiga kompetenser för 
arbetet som nämns är kommunikation, storytelling, statistik, systemkunskap, 
förändringsledning, personalekonomi, BI-verktyg och analytisk förmåga.  
 
Kopplat till frågeställning 1 finns det flertalet hinder för HR analytics som kan 
antas begränsa tillväxten. Till att börja med, det ensamma arbetet där det är ont 
om personer att få hjälp av eller att bolla idéer med. En bakomliggande faktor är 
den ekonomiska kostnaden som en avdelning för HR analytics skulle innebära. 
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Det är också ett väldigt tidskrävande arbete, särskilt att strukturera och ordna 
upp all data. Vidare är det också en fråga om att ha ledningens stöttning med sig 
som är generös med resurser och visar på engagemang. Ett annat hinder är HR 
praktikers attityd i allmänhet. Detta skulle kunna grunda sig i den 
utbildningsbrist inom HR analytics som bekräftas av samtliga HR analytiker. 
Det finns även en forskningsbrist inom området där mycket av den befintliga 
forskningen är partisk då den är publicerad av stora konsultfirmor. Den 
mjukvara som används för HR analytics är också avgörande; de BI system som 
finns på marknaden fungerar relativt bra men är svåra att lära sig och är 
bristfälliga när det kommer till känslig data. Traditionella HR- och lönesystem 
brister i analysdelen. HR analytikerna anser sig generellt ha en god förmåga att 
arbeta databaserat men tvivlar ofta på sin förmåga och tror att det är vanligt att 
tvivla på sig själv i branschen.  
 
Kopplat till frågeställning 2 är HR analytikerna överens om att arbetet med HR 
analytics enbart har haft positiva effekter för organisationen och anser också att 
HR analytics ökar HRs legitimitet. Vidare med anknytning till frågeställning 3, 
tror HR analytikerna att arbetet HR analytics kommer att bli vanligare och mer 
etablerat, däremot tror två av HR analytikerna att det inom tio år kommer en 
motreaktion som kommer handla om att gå ifrån siffror och fokusera på det 
mänskliga i HR. 
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5 DISKUSSION 
5.1 Resultatdiskussion 
Studiens tre frågeställningar som rör förklaringar till den begränsade tillväxten, 
effekter av och framtiden inom HR analytics, genomsyrar resultatdiskussionen 
där sex HR analytiker fått uttrycka sina tankar kring detta. Frågeställningarna 
diskuteras och besvaras flytande eftersom de går in i varandra på flertalet 
punkter. De diskussionstycken som följer kan därför per automatik komma att 
beröra två, eller till och med alla tre frågeställningarna. 

5.1.1 Upplevd självförmåga 
Frågan om huruvida HR analytikerna tvivlar på sin förmåga ställdes i första 
hand för att kunna ställa svaret i relation till Banduras (1982) begrepp; upplevd 
självförmåga, och vidare se till det Vargas et al. (2018) skriver om gällande en 
låg upplevd kvantitativ självförmåga bland HR analytiker. Sett till resultatet står 
det klart att det är vanligt bland HR analytiker att tvivla på sin förmåga att arbeta 
databaserat. Ordet “lekman” användes av två av HR analytikerna för att beskriva 
hur det ibland kunde kännas, särskilt i närheten av andra yrkesgrupper med 
tydligare spetskompetenser inom exempelvis BI, statistik eller ekonomi. Ur 
resultatet kan det alltså konstateras att HR analytikerna, likt den tidigare 
forskningen föreslår, har en låg upplevd kvantitativ självförmåga trots att de 
bedömer sin förmåga att arbeta databaserat som god. Detta kan vid första 
anblick tyckas vara motsägande, men det är värt att notera att ett databaserat 
arbete inte bara innefattar statistiska analyser, siffror och matematiska 
beräkningar. Som det framkommer i resultatet handlar arbetet också mycket om 
kommunikation, dels att kommunicera med kollegor och ledning, men också om 
att kommunicera ut siffror, storytelling. Det handlar om att känna sig bekväm 
med systemet i fråga, vilket Vargas et al. (2018) benämner som den teknologiskt 
upplevda självförmågan. Just denna förmåga går det i denna studie inte att uttala 
sig om mer än att systemen verkar vara svåra att lära sig, samtidigt som HR 
analytikerna utstrålar en stor optimism gentemot ett generationsskifte där arbetet 
kommer underlättas då fler och fler personer idag besitter en större dator- och 
systemvana. Den problematik som verkar finnas med den lågt upplevda 
kvantitativa självförmågan skulle kunna härledas till den utbildningsbrist på 
universitetsnivå som konstaterats av samtliga HR analytiker i resultatet. 
 

5.1.2 Kompetenser och utbildning 
Med en uttalad avsaknad av IT kunskaper i kombination med ekonomi, statistik 
och specifika färdigheter inom BI, kan utbildning tänkas ha en relativt stor 
inverkan på det tvivel som både tidigare forskning och studiens resultat antyder. 
Visserligen verkar det ha ingått lite forskningsmetodik, personalekonomi och 
statistik i HR analytikernas personalvetarutbildningar, men detta visar på att det 
kan finnas en nackdel i att kunna lite om mycket istället för att kunna mycket 
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om lite. Ur detta perspektiv kan bristen på specifika utbildningar för HR 
analytics anses vara ett hinder som är avgörande för framväxten av HR 
analytics. Med detta sagt kan det motiveras att utbildningar för HR analytics på 
universitetsnivå behöver tas fram och utvecklas för att främja framväxten och 
användningen. Ytterligare en konkret och mer kortsiktig lösning på 
utbildningsbristen kan enligt Vargas et al. (2018) vara att skapa analytics-team 
med individer som sitter på olika kompetenser, vilket också nämns som en 
lösning av A1. Det kan då bli en fråga om kostnad som ett hinder snarare än 
kompetensbrist. van den Heuvel och Bondarouk (2017) bekräftar detta och är 
kritiska till ett HR analytics team med enbart HR praktiker, utan förespråkar 
istället likt Vargas et al. (2018) ett centralt analytics team som inkluderar olika 
yrkesgrupper. Även KPMG (2019) talar för ett arbete med dataanalys över 
organisatoriska gränser. 
 
DeSanctis (1986) skriver att “training tends to lag need” (DeSanctis, 1986, s. 
24). Meningen är intressant eftersom enligt denna så fördröjs behovet av 
utbildningar, då dessa ligger efter. Men förutom de tekniska och möjligtvis mer 
självklara kompetenserna som är värdefulla för arbetet med HR analytics, finns 
det kompetenser som forskningen fokuserat relativt lite på. En av dessa är 
förändringsledning, eller change management som det ofta benämns på 
engelska. Av de tre kompetenser som Rasmussen och Ulrich (2015) anser utgör 
en bra grund för en framtida utbildning inom HR analytics, hittas 
förändringsledning som en av kompetenserna. Enligt några av HR analytikerna 
är detta en kompetens som pekas ut som viktig för att kunna arbeta med HR 
analytics och den stora förändring som arbetet för med sig för organisationen. 
Lyke-Ho-Gland (2019) menar att förändringsledning sällan benämnts i tidigare 
forskning kopplat till HR analytics trots att ämnet generellt är väldigt 
omdiskuterat. Författaren trycker på ledarskapets avgörande roll i 
förändringsprocesser. Författaren menar också att ett fokus måste ligga på att 
leda förändringen istället för att bara kommunicera ut den, det handlar om att få 
personal engagerade och att kunna ändra ett beteende. Detta går att sätta i 
relation till hur A1 pratar om vikten av att skapa motivation till ett nytt arbetssätt 
hos de som inte ser värdet i att arbeta databaserat.  
 
Kopplat till den andra kompetensen som Rasmussen och Ulrich (2015) pekar ut; 
storytelling, så diskuteras även denna av HR analytikerna. A3 påstår att 
storytelling kan vara en av de viktigaste delarna för framväxten av HR analytics, 
vilket leder oss till ytterligare en intressant aspekt. Likt det minimala fokuset på 
förändringsledning när det kommer till HR analytics så har begreppet 
storytelling inte heller satts i fokus. Utifrån tidigare teorigenomgång beskrivs 
vikten av begreppet konkret endast en gång, även det av Rasmussen och Ulrich 
(2015). Sätter man begreppen förändringsledning och storytelling i relation till 
varandra så går det att se vissa likheter. A3 beskriver att vikten av storytelling 
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bygger på att kunna sätta siffrorna i kontext medan A1 pratar om 
förändringsledning som vikten av att motivera och skapa ett värde i det nya 
arbetssättet. Både förändringsledning och storytelling som kompetenser kan 
antas bygga på ledarskap och dess hanterande och kommunicerande för att 
skapa en förståelse för det databaserade HR arbetet. Att kommunikation vidare 
benämns av HR analytikerna och tidigare forskning som en viktig kompetens är 
därför inte förvånande. Både storytelling och förändringsledning kan även antas 
bygga på en god förmåga att kommunicera.  
 
Att mycket fokus från tidigare forskning ligger på en kompetensbrist hos HR 
praktiker är tydligt, men att kompetensbristen snarare skulle kunna bero på 
brister inom områden som förändringsledning och storytelling istället för de 
kvantitativa, analytiska och statistiska förmågorna är mindre tydligt. Majoriteten 
av de HR praktiker som deltagit i studien besitter en beteendevetenskaplig 
utbildningsbakgrund och de anser sig själva också vara tillräckligt kompetenta 
för att arbeta med HR analytics och de analytiska och statistiska kunskaper som 
krävs. Som nämnt ovan så visar de inte någon skepticism till arbetet men 
däremot menar de ändå att det är viktigt att ha dessa kompetenser. I enighet med 
de kompetenser Rasmussen och Ulrich (2015) föreslår som en optimal grund för 
en utbildning inom HR analytics; förändringsledning, storytelling och en 
grundlig övning i statistik och vetenskaplig forskning, kan studiens resultat 
därmed antas styrka dessa. Kan detta betyda att ett fokusskifte, när det kommer 
till de kompetenser som anses behövas, skulle kunna tänkas fylla 
kompetensgapet? Oavsett om så är fallet eller inte, visar studiens resultat och 
analys på att ett större fokus på kompetenser som rör annat än bara de analytiska 
och statistiska delarna, kan antas gynna framväxten av HR analytics.  
 
Rasmussen och Ulrich (2015) menar vidare att fokus i att utbilda HR analytiker 
bör ligga på de som har ett intresse för det. HR analytikernas berättelser visar på 
att majoriteten har börjat arbeta med HR analytics eftersom de haft ett starkt 
intresse och driv att arbeta mer databaserat. Ett flertal menar dessutom att de inte 
hade lyckats med arbetet de gör idag utan ett intresse för det. Detta är något som 
A1 menar kan bli ett problem i framtiden då behovet av HR analytiker kan antas 
öka. Precis som både Rasmussen och Ulrich (2015) och studiens resultat 
indikerar på så är det svårt att hitta personer som är intresserade av att jobba 
med databaserat HR arbete. En framtida problematik kan därför antas ligga i att 
efterfrågan blir större än utbudet, förutsatt att det inte redan är så. Att detta kan 
hämma framväxten av HR analytics kan motiveras av HR analytikernas starka 
intresse som de menar har varit viktigt och nödvändigt för att kunna utföra 
arbetet och utvecklas inom området. 
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5.1.3 Ledning och motstånd 
Någonting som också framgick i resultatet var att några av HR analytikerna 
upplevt ett motstånd, eller som A3 uttrycker sig, en motvind från ledningens 
sida. Det talades mycket om hur betydelsefullt ledningens stöd är. Detta 
överensstämmer med det som Vargas et al. (2018) rekommenderar att det läggs 
stor vikt på; strävandet efter en analytisk kultur där ledningen förespråkar HR 
analytics och ständigt verkar för att förenkla implementeringen. Likt den 
analytiska kultur som beskrivs ovan trycker även Haines och Petit (1997) på 
vikten av stöttning i arbetet med HRIS. Däremot motsäger detta motstånd det 
som Greasley och Thomas (2020) benämner som ett onto-epistemologiskt gap 
mellan högre chefer och HR chefer, förutsatt att en HR analytiker delvis ses som 
en del av HR funktionen. I det fall då högre chefer som enligt Greasley och 
Thomas (2020) i största utsträckning efterfrågar kvantitativ data för 
beslutsfattning, borde HR analytics vara en hög prioritet. Ur resultatet kunde det 
inte utläsas någon som helst skepticism gentemot att leverera siffror och 
kvantitativ data generellt, snarare tvärtom, HR analytikerna var väldigt 
intresserade av data och att informera ledningen. Den arbetsmässiga skillnaden 
på en HR chef och en HR analytiker är naturligtvis stor men poängen kvarstår; 
det onto-epistemologiska gapet bör bli mindre om inte försumbart i takt med den 
ökade framväxten av HR analytics. Harley (2015) menar att HRM inom 
akademin går mer och mer åt en positivistisk epistemologi och ontologi. 
Resultatet från denna studie kan tänkas tyda på att den ökade framväxten av HR 
analytics är en av de bidragande faktorerna till denna förändring.  
 
A6 menar att arbetet med HR analytics bidragit till att få igenom olika typer av 
beslut som rör personalinvesteringar, exempelvis fler generella resurser, 
kompetensprogram och ett employer branding program. När det kommer till 
arbetet med att vidta organisationsanpassade åtgärder kan HR analytics tänkas 
vara en viktig komponent eftersom de åtgärder som tas då kan bli skräddarsydda 
för organisationen i fråga. Sett till Googles ‘Project Oxygen’ som efter ett 
omfattande arbete med HR analytics kommit fram till åtta karaktärsdrag för 
framgångsrika chefer hos Googles egna chefer (Davenport et al., 2010; Tran, 
2017), eller Maersk Drilling som beslutat att dubblera antalet internutbildningar 
(Rasmussen & Ulrich, 2015), står det klart att organisationen där A6 jobbar inte 
är ensam om att använda HR analytics för att driva på beslut. Det kan tänkas 
vara nyttigt med en mentalitet som reflekteras i ‘One size does not fit all’, där 
besluten som fattas är grundade i organisationens egna data i kombination med 
forskning. Detta kan också ses som en faktor som försvårar arbetet med HR 
analytics eftersom organisationsspecifika åtgärder som är anpassade efter 
organisationens mål och behov blir svåra att replikera av andra organisationer 
för att få ut liknande resultat. 
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Alla HR analytiker är överens om att HR analytics skapar och kommer fortsätta 
skapa en högre legitimitet för HR yrket. Ett konkret exempel från studiens 
resultat, som visar på hur HR analytics kan skapa legitimitet, är att kunna bidra 
med snabbt framtagen data och konkreta siffror i krissituationer och under 
förändringar. Detta för att inte bli bortvalda och uteslutna, och därmed tappa sitt 
värde i en organisation. Maguire (2015) nämner att en av HR analytics främsta 
egenskaper; att kunna förutse utmaningar i en globaliserad och föränderlig värld, 
skapar legitimitet för yrket. Detta går att sätta i relation till exemplet med 
krissituationer ovan. I en värld som ständigt förändras kan det därför antas bli 
viktigare för företag och organisationer att snabbt kunna anpassa sig. Därmed 
kan detta ses som ett argument för ett ökat framtida användande av HR 
analytics. Angrave et al. (2016) styrker detta och menar att det är av allra största 
vikt att HR tar kommandot över utvecklingen för att inte riskera att bli uteslutna 
i strategiska frågor i framtiden. A3 metaforiserar det med att HR inte ska vara 
sin egna ö, utan behöver trycka in sig och arbeta tillsammans med andra 
yrkesgrupper för att få förtroende. HR analytics kan tänkas vara en värdefull 
ingång vilket styrks av van den Heuvel och Bondarouk (2017) som menar att 
HR analytics med stor sannolikhet kommer ha ett markant inflytande på 
utvecklingen av HRM. Tydligare siffror på HRs ROI kan också tänkas bli ett 
starkt argument för funktionens betydelse i organisationer. Det skulle kunna 
understryka det faktum att HR likt andra yrkesgrupper kan arbeta evidensbaserat 
och leverera ett värde till organisationen. Denna ökade efterfrågan på 
evidensbaserat HR arbete kan enligt van der Laken (2018) till stor del förklara 
HR analytics framväxt. 
 

5.1.4 HRIS och BI 
Det verkar finnas en viss begreppsförvirring kring begreppen HRIS och BI, se 
rubriken ‘metoddiskussion’ för hur begreppsförvirringen i den här studien hade 
kunnat undvikas. I korthet visar studiens resultat på att det finns både 
traditionella HR- och lönesystem och mer avancerade BI system. A2 menar att 
trots att det kommit in en del analytics verktyg i HR- och lönesystemen så ligger 
de efter i utvecklingen, detta bekräftas också av A5, vilket är det som 
framkommit i den tidigare forskningen (Angrave et al., 2016; Dahlbom et al., 
2020). Dahlbom et al. (2020) menar vidare också att de traditionella 
informationssystemen är ett av de största hindrena för användandet av HR 
analytics. Därför konstateras det nu i efterhand att HRIS syftar till traditionella 
HR- och lönesystem, vilket inte är det som HR analytikerna i första hand arbetar 
med. Det svåra med frågan om HRIS är att det inte hittats någon tydlig 
skiljelinje mellan HRIS och BI. Hur mycket BI måste HRIS innehålla för att 
istället klassas som ett BI system med HR-anpassade funktioner? Det är 
dessutom svårt att dra en generell slutsats om brister och styrkor vare sig HRIS 
eller BI system eftersom det enligt resultatet visat sig finnas mängder av verktyg 
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på marknaden i väldigt olika prisklasser. Förutom detta är HR analytikernas 
skillnader i erfarenhet och kunskapsnivå viktigt att ha i åtanke då detta kan 
påverka åsikter kring systemen. Som A5 menar, kan det vara lätt hänt att 
systemen beskylls när det i själva verket är en fråga om att behärska verktyget. 
Men en tydlig skillnad kan tydas ur resultatet; HRIS är mer anpassat till HR på 
så sätt att det går att anonymisera och behörighetsstyra över känslig data, något 
som det i alla BI-system ännu inte går att göra. Att det i alla BI system ännu inte 
går att anonymisera och behörighetsstyra data kan vidare delvis tänkas ses som 
en motsättning mot de teorier som menar att den långsamma framväxten av HR 
analytics främst beror på en kompetensbrist hos HR praktiker. I tidigare studier 
jämförs ofta HR professionen med andra avdelningar som länge arbetat med 
statistiska analyser och där HR då anses har halkat efter (Angrave et al., 2016; 
Bell et al., 2006; Harris et al., 2011; Maguire, 2016). Det som här är viktigt att 
poängtera är att dessa avdelningar i samma mån inte arbetar med känslig data 
och människor. Som studiens resultat visar på, är detta något som försvårar 
implementering av HR analytics, och borde därför tas i beaktning.  
 
HR analytikerna benämner tidsaspekten som hinder för framväxten av HR 
analytics. De menar på att insamling, uppbyggnad och analys av data tar lång 
tid, vilket också går att utläsa ur deras berättelser där det påpekas att ett 
prediktivt användande är önskvärt i framtiden men att det är en lång väg kvar att 
gå. Edwards och Edwards (2016) indikation på att HR data idag analyseras på 
fel sätt, alltså inte i ett proaktivt eller prediktivt syfte, kan därför antas bygga på 
att det tar tid att få struktur på data snarare än att HR arbetar fel. Tidsaspekten, 
som idag kan anses vara bromsande för framväxten, i kombination med att bland 
annat det som Mishra et al. (2015) talar om; HRPA som ett framtida utvecklande 
område, kan tyda på att arbetet med HR analytics pekar åt rätt riktning. A1 
nämner också att BI systemet de arbetar i håller på att lansera utvecklade 
moduler för hantering av prediktiva analyser. Något som också talar för en 
större efterfrågan och ett ökat användande av HRPA i framtiden. 
 
Ännu en tidsaspekt kopplad till HRIS kan fås genom att se till äldre studier som 
säger någonting om hur utvecklingen och behovet av HRIS såg ut under 
exempelvis 80-talet. Genom att se till utvecklingen i relation till behovet kan det 
tänkas vara möjligt att dra slutsatser om utvecklingen gått för långsamt, för 
snabbt eller i lagom hastighet. DeSanctis (1986) menar att långt över en 
tredjedel av alla vinstdrivande organisationer redan under 80-talet använde sig 
av HRIS, varav fyra av fem organisationer som inte arbetade med HRIS önskade 
att göra detta. Det skrivs också att kurser för HRIS på universitetet inte förens då 
börjat utvecklas, som om det då redan vore för sent. Men trots det visar 
resultatet av denna studie att HR analytikerna upplever att det finns en 
utbildningsbrist. Visserligen kan utbildningsbristen tänkas utmärkas på andra 
sätt idag än vad den gjorde för 40 år sedan eftersom det nu inte bara handlar om 
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att lära sig HRIS. Som denna studie pekar på finns det också fler viktiga 
kompetenser runt omkring självaste systemet, som exempelvis statistik bland 
fler kompetenser som förklaras ingående under rubriken, ‘Kompetenser och 
utbildning’. Men genom att se till de siffror som DeSanctis (1986) presenterar i 
kombination med denna studies resultat, kan slutsatsen dras att utvecklingen går 
för långsamt, och att den gjort det de senaste 40 åren.  
 

5.1.5 Informationsbrist 
Ett av de hinder som togs upp kopplat till framväxten av HR analytics är den 
nuvarande forskningen. I enlighet med vad A3 diskuterar när det gäller att 
mycket forskning idag är partiskt då den är publicerad av stora konsultfirmor, 
har detta tagits i beaktning. Med en förståelse för att den information som 
använts från KPMG, McKinsey och Deloitte tenderar att vara partisk har dessa 
publikationer mer använts som stöd till tidigare forskning, samt som källor till 
statistik. Med detta sagt finns också en förståelse för att många företag och 
organisationer idag inte har börjat arbeta med HR analytics, trots de positiva 
effekterna som bland annat konsultbolagen visar på. Detta styrks också av 
Marler och Bodreu (2015) som menar att människor ännu inte är medvetna om 
de positiva effekter som generellt talar för en ökad användning av HR analytics. 
Att A3 menar att HR analytics är ett affärsskapat kunskapsområde snarare än en 
vetenskaplig disciplin kan därför antas vara ett hinder för framväxten. Att 
människor enligt Vargas et al. (2018) tenderar att direkt förknippa HR analytics 
med matematik och statistik kan antas tyda på en kunskapsbrist inom området 
snarare än en kompetensbrist, särskilt då studiens resultat tyder på att HR 
analytikerna med en HR bakgrund generellt anser sig besitta den kompetens som 
behövs. Att försöka fylla det kunskapsgap som anses finnas idag skulle därför 
kunna resultera i ett ökat användande. Likt nämnt tidigare så har flera 
artikelsökningar gjorts där det finns en stark indikation på att den publicerade 
forskningen inom HR analytics har ökat bara de senaste månaderna, vilket också 
skulle kunna peka mot ett ökat framtida användande. 
 
HR analytikerna är överens om att ett successivt ökat användande kommer 
prägla framtiden inom HR analytics, däremot så nämner två av dem att de tror 
att det kommer att komma en backlash. Med detta menar HR analytikerna att 
användandet kommer gå lite för fort fram vilket kommer att resultera i att de 
mänskliga aspekterna glöms bort. Utifrån tidigare forskning är detta inte 
någonting som kunnat hittas som en konkret aspekt eller teori vilket gör det 
intressant att det framkommer ur studiens resultat. Att framtiden inom HR kan 
komma att splittras mellan det databaserade HR arbetet och de mänskliga 
aspekterna kan dock ses som en fullt möjlig teori då HR analytikerna nämner att 
det redan idag kan vara svårt att övertyga HR praktiker att arbeta mer 
databaserat. I kombination med att Clark (2016) menar på att HRs arbetssätt 
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idag är starkt implementerat och svårt att bryta kan HR analytikernas hypotes 
om ett eventuellt motstånd ytterligare styrkas. A3 syftar till exempel till “HR 
som community” som ett hinder i sig, mycket på grund av en yrkesstolthet som 
verkar finnas. En kritik som kan tänkas delvis driva detta motstånd skulle kunna 
grunda sig i det som en Catasús et al. (2012) beskriver som den förenklade 
bilden som siffror och nyckeltal ger, och den viktiga informationen som kan 
missas när viktiga beslut enbart tas baserat på nyckeltal. Detta är däremot 
ingenting som HR analytikerna uttrycker sig om då de verkar vara överens om 
att det i nuläget behövs fler siffror och nyckeltal och inte tvärtom. 
 

5.2 Metoddiskussion 
Det skulle kunna anses motsägande och kanske till och med ironiskt att göra en 
kvalitativ studie om någonting som visar sig förespråka något så kvantitativt till 
sin karaktär som HR analytics. Dessutom blir HRM inom akademin enligt 
Harley (2015) mer och mer influerat av en positivistisk ontologi och 
epistemologi. Men med en strävan efter en djupgående förståelse utifrån 
personliga erfarenheter och den vetenskapsfilosofiska utgångspunkt som valdes 
var en kvalitativ undersökning den mest lämpliga.  
 
Valet av en tematisk analys motiveras av att analysmetoden ansågs vara 
lämpligast för studien efter att ha övervägt andra analysmetoder såsom IPA och 
Grounded theory. Båda ansågs antingen vara för teoretiskt bundna eller för fasta 
i sin utgångspunkt där IPA grundar sig i fenomenologin och grounded theory är 
en fullt induktiv analysmetod, vilket inte passade för studiens ändamål (Braun & 
Clarke, 2006). Genom att undvika att låsa sig till olika teorier och metoder så 
kunde dataanalysen göras på ett sätt som ansågs vara skräddarsytt för studien. 
Ur ett tematiseringsperspektiv skulle analysförfarandet i sig kunna ses som mer 
teoretiskt (deduktivt) förankrat än induktivt, eftersom frågorna i intervjuguiden 
blev det som delade upp data i första hand. Därtill hör också att 
litteraturgenomgången i en viss utsträckning utgjort en grund för utformandet av 
intervjuguiden. Däremot hölls det hela tiden ett induktivt mindset på så vis att 
all data ansågs vara intressant och det fanns en stor öppenhet för nya insikter 
som inte speglas i den tidigare forskningen. Vidare var inte heller det primära 
syftet med studien att vare sig bekräfta eller avfärda tidigare teorier eller annat 
innehåll i den tidigare forskningen, även om det drogs paralleller mellan resultat 
och tidigare forskning som en naturlig del i resultatdiskussionen. Trots detta 
präglades intervjuguiden återigen av den tidigare forskningen, därav en induktiv 
ansats med inslag av deduktion. En viktig aspekt här är det som Braun och 
Clarke (2006) menar, att den tematiska analysens styrka också är en nackdel om 
tydliga vetenskapsfilosofiska ställningstaganden inte görs. Därför lades mycket 
tid och energi på just metoddelen för att göra en så transparent studie som 
möjligt där det tydligt framfördes att den tematiska analysen inte gjordes i något 
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epistemologiskt tomrum. 
 
En svårighet som präglade den tematiska analysen var att hela tiden hålla sig 
kontinuerlig under tematiseringsprocessen och transkriberingarna. Trots att de 
fem stegen av Ritchie et al. (2003) tydligt ställdes upp och följdes så upplevdes 
tillvägagångssättet som något vagt. Det har troligtvis inte att göra med den 
tematiska analysen i sig utan snarare det kvalitativa i dess helhet. Däremot 
skulle en analysmetod med tydligare riktlinjer och teoretisk förankring kunna ha 
varit mindre diffus, och därav kunnat vara till fördel för kontinuiteten och 
resultatet. Någonting som skulle kunna ha gjorts bättre är att öka studiens 
omfattning genom att intervjua ytterligare två till tre HR analytiker. Sex HR 
analytiker var i det minsta laget rimligt för att kunna jämföra och se mönster, 
med ytterligare personer hade fler infallsvinklar kunnat fås och berika resultatet 
ännu mer. Det går också att konstatera att det hade funnits tid för åtminstone två 
intervjuer till, vilket var tanken från början. Men under omständigheterna gick 
det trots allt bra med sex HR analytiker. Någonting som anses ha varit särskilt 
framgångsrikt för studien är den approach som använts vid kontakt med HR 
analytikerna. Det visade sig att ett informellt, personligt och avslappnat sätt att 
tillfråga personer om att delta i en intervju var lyckat. Ytterligare ett beslut som 
tros ha varit positivt är att skicka ut intervjuguiden i förväg. På så sätt hade 
deltagarna en chans att reflektera över frågorna i förväg och då förbereda sig 
bättre vilket möjligen kan ha resulterat i mer utvecklade svar. Nackdelen med 
detta beslut kan vara att HR analytikerna gått in med olika förutsättningar och 
förväntningar eftersom vissa av dem kanske inte haft tid att läsa intervjuguiden. 
 
En aspekt som försvårade studien rent begrepps- och definitionsmässigt var 
HRIS. Under intervjuernas gång blev det allt mer klart att HRIS, eller som 
benämnt i intervjuguiden (se bilaga 1), “mjukvara för HR analytics”, är ett brett 
begrepp som kan innefatta både traditionella HR- och lönesystem men också 
mycket mer utvecklade BI system som enligt resultatet är ett mer analytics-
anpassat system. Även om det framgick i samtliga intervjuer så hade det 
underlättat att inte behöva läsa mellan raderna för att förstå vilken typ av system 
som användes av respektive HR analytiker. Detta är viktigt då svaren skiljde sig 
väldigt mycket beroende på vilken systemtyp som användes. Vid närmare 
eftertanke borde en tydlig indelning gjorts redan i teoridelen som reflekteras i 
intervjuguiden för att tydligt få fram för- och nackdelar med både traditionella 
HR- och lönesystem och mer utvecklade BI system.  
 
Sett till studiens omfattning så går det inte att generalisera resultatet, valet av 
kvalitativ metod är ur en generaliseringsaspekt mycket begränsande. Om någon 
väljer att replikera denna studie med samma HR analytiker som intervjuats är 
det osannolikt att resultatet skulle blivit exakt likadant, vilket också skapar 
problem vid generalisering. Denna svårighet med att replikera studier är enligt 
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Bryman (2008) en vanlig kritik mot den kvalitativa forskningen. Valet av antalet 
intervjuade HR analytiker motiveras dock av den omfattning och tid som gavs 
för studiens utförande. Vidare stärks studiens pålitlighet av att den starkt går att 
koppla samman till tidigare forskning inom ämnet. Att studien dessutom bidrar 
med nya synvinklar som i tidigare forskning inte diskuterats ger resultatet en 
meningsfullhet. Då studien enbart fokuserat på HR analytiker har det tagits i 
beaktning att resultaten kan vara partiska. En studie som fokuserat även på HR 
praktiker och chefer hade därför kunnat tänkas ge en bättre helhetsbild av hur 
verkligheten ser ut. Trots detta i åtanke så valdes det att enbart intervjua HR 
analytiker för att kunna få ut expertis av de som är insatta inom området. Ur ett 
helhetsperspektiv kan studiens tillförlitlighet därför ifrågasättas eftersom 
resultatet som framkommit enbart är baserat ur HR analytikers synvinklar. Som 
ett resultat av detta skulle också slutsatser kunna vara mer positiva gentemot HR 
analytics som ämne, men detta går enbart att spekulera om. En branschspecifik 
studie hade kunnat ge en djupare förståelse vilket kan ses som en begränsning i 
studien. Vad gäller studiens trovärdighet bedöms denna vara hög eftersom 
studien gjorts i enighet med de regler som finns, dessutom erbjöds det att 
presentera studien för samtliga deltagande HR analytiker. Men likt 
tillförlitligheten är trovärdigheten uppbyggd på den sociala verklighet som HR 
analytikerna beskriver och förklarar, vilket relativt sett är en smal verklighet 
som återspeglas. Däremot har studien en idealistisk och interpretativistisk 
inriktning vilket för studiens del innebär att den inte måste täcka en verklighet 
som stämmer överens med en gemensam bild av exempelvis HR praktikers eller 
ens HR analytikers sociala verklighet - det är i självaste verket omöjligt (Ritchie 
et al., 2003). Vidare bedöms studiens genomförbarhet vara god med rätt 
förutsättningar i form av ett kontaktnät eller nätverk för att komma i kontakt 
med HR analytiker.  
 
Avslutningsvis har den kritik som tidigare diskuterats och riktats mot partisk 
forskning av de stora konsultfirmorna varit en viktig aspekt som tagits i 
beaktning. Trots att dessa publikationer skrivits ihop med tidigare forskning 
under litteraturgenomgången så har de använts som praktiska exempel och 
intresseväckande statistik snarare än den teori som utgjort basen för studien. Att 
konsultfirmornas publikationer valts att inkluderas i den teoretiska 
referensramen har därmed inte setts som en nackdel. 
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6 SLUTSATSER 
Mjukvaran för HR analytics och dess långsamma utveckling kan ses som ett 
avgörande hinder. Idag är HRIS bristfälliga när det kommer till att erbjuda bra 
analysverktyg medan BI-system brister i anonymisering och behörighetsstyrning 
av data, men erbjuder stora möjligheter för omfattande analyser. Avsaknaden av 
anonymisering kan delvis förklara varför HR hamnat efter i utvecklingen och 
användningen av data i beslutsfattande. Ytterligare ett hinder är den 
forskningsbrist som finns inom området eftersom mycket av den existerande 
forskningen kan vara partisk då den är publicerad av stora konsultfirmor som 
kan tänkas vilja sälja sina tjänster. Vidare är en ledning som inte visar stöd ett 
hinder. Att HR analytikerna verkar tvivla på sin förmåga att arbeta databaserat 
kan tänkas härledas till den utbildningsbrist som idag finns inom området. Likt 
tidigare forskning framgår det att det finns en kompetensbrist inom området. 
Däremot så indikerar studiens resultat på att kompetensbristen inte bara ligger i 
de `hårda´ tekniska och analytiska delarna, som ofta benämns, utan också i de 
`mjukare´ kompetenserna såsom förändringsledning, storytelling och 
kommunikation. Ett fokusskifte när det kommer till dessa kompetenser som 
faktiskt visat sig vara viktiga talar tydligt för en utbildningssatsning inom 
området och studiens resultat visar på att utbildningen, förutom de `hårda´ 
kompetenserna, även bör innehålla de ovan nämnda ‘mjuka’ delarna. 
 
HR analytics leder till en ökad legitimitet för HR professionen dels eftersom HR 
arbetet blir mer evidensbaserat, men också eftersom det blir lättare att få 
inflytande på ledningsbeslut då det finns mer beslutsunderlag. Studiens resultat 
lyfter flera exempel där skräddarsydda förslag blivit verklighet med hjälp av 
data. 
 
Studiens resultat pekar tydligt mot ett ökat framtida användande av HR analytics 
bland annat på grund av att den föränderliga värld vi idag lever i kräver större 
anpassning och snabbare agerande i plötsligt nya situationer. Genom att skapa 
en förståelse för användandet och fylla det stundande kompetensgapet går det att 
tala för ett ökat framtida användande av HR analytics. Trots detta så kan ett ökat 
framtida användande komma att möta motgångar. Den svårighet som redan idag 
upplevs finnas i att övertala HR praktiker att arbeta mer databaserat kan antas 
resultera i en framtida motreaktion mot det nya arbetssättet. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Att det finns kompetensbrist inom HR analytics är både tidigare forskning och 
studiens resultat överens om, och mycket fokus i tidigare forskning ligger på de 
analytiska och tekniska förmågor som HR praktiker ofta anses sakna för att 
kunna utföra arbetet. En intressant aspekt vore att undersöka datavetares och 
statistikers syn på att arbeta med HR analytics för att se vilka hinder och 
svårigheter som de upplever. Att framväxten idag är begränsad har diskuterats 
ovan, men skulle datavetare kunna vara en annan lösning för att få fart på arbetet 
med HR analytics och prediktiva analyser? Är det lättare eller svårare att hitta 
datavetare som är intresserade av det mer “mjuka arbetet” kontra HR praktiker 
som har ett intresse för det mer “hårda arbetet”? Kanske kan detta vara en 
lösning på den brist, som delvis upplevs idag men kan antas bli ännu större med 
att hitta HR praktiker som har ett intresse för det “hårda”. Inför framtida 
forskning skulle också denna studie kunna ligga till grund för en mer omfattande 
enkätstudie på ett större urval av HR analytiker. I en sådan studie skulle ett mer 
specifikt fokus exempelvis kunna läggas på vilka kompetenser som anses vara 
viktiga att inkludera i en framtida utbildning för HR analytics. 
 
Ytterligare någonting som kan forskas vidare på är genus kopplat till HR 
analytics. I denna studie hittades inga belägg för att HR yrket som en 
kvinnodominerad bransch delvis skulle kunna förklara varför implementeringen 
av HR analytics går långsamt, vilket Vargas et al. (2018) lyfter i sin studie. Å 
andra sidan var denna studie inte heller utformad för att vare sig bekräfta eller 
förkasta hypotesen. 
 
Det som ansågs som en styrka i studien, att intervjua specialister inom området 
HR analytics, kan också ses som en svaghet och en rekommendation för 
framtida forskning. Att intervjua specialister har resulterat i givande och 
professionella svar, men också svar som kan anses vara partiska då de kommer 
från personer som drivs av och tror på framväxten av HR analytics. En intressant 
aspekt för framtida forskning skulle därför kunna vara att intervjua exempelvis 
chefer eller HR praktiker som tar del av data men inte själva är med och 
analyserar den. Utifrån den här studiens resultat är det viktigt att arbetet med HR 
analytics genomsyrar en hel organisation, att därför få perspektiv från både 
chefer och HR praktiker kan komma att vara ytterst relevant för framväxten.  
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9 BILAGOR 
9.1 Bilaga 1 - intervjuguide 
 

• Deltar du frivilligt i den här studien? 
 

• Har jag ditt samtycke att spela in den här intervjun? 
 
Bakgrundsinformation 
 

• Vad har du för utbildningsbakgrund?  
 

• Vad har du för roll/position? 
 

• Vilken bransch arbetar du inom? 
o Privat eller offentlig sektor?  

 
• Hur länge har du arbetat med HR analytics? 

 
• Vilken typ av data arbetar ni med? 

 
Semistrukturerade frågor 
 

• Hur fick du upp intresset för HR analytics? 
 

• Hur arbetade du med det till en början? 
 

• Vad tror du är den vanligaste “vägen in” till arbete med HR analytics? 
 

• Upplevde du några svårigheter med arbetet när du först började jobba 
inom området? 

o Vilka? 
o Hur ser det ut idag? 

 
• På vilket sätt tror du man kan arbeta för att undvika att dessa hinder 

uppstår?  
 

• Hur arbetar ni med att analysera data? 
 

• Använder ni data för ett förebyggande syfte?  
 

• Hur skulle du bedöma din egen förmåga kring att arbeta databaserat? 
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o Har du någon gång tvivlat på din förmåga? 
o Tror du det är ett vanligt fenomen hos HR praktiker? (Att tvivla på 

sig själv när det kommer till de statistiska/analyserande delarna) 
 

• Upplever du att det finns kompetensbrist inom området? 
o Kan du beskriva vilka specifika kompetenser som du upplevt 

saknas? 
 

• Vilka kompetenser eller kunskaper anser du är viktiga när du arbetar med 
HR analytics? 
 

• Hur upplever du att den mjukvara som finns för HR analytics fungerar?  
o Svagheter/styrkor? 

 
• Har arbetet med HR analytics visat märkbara positiva eller negativa 

skillnader för ert företag? 
o Vilka?  
o Varför inte? 

 
• Hur tror du arbetet med HR analytics påverkar HRs legitimitet? 

o På vilka sätt?  
 

• Hur tror du framtiden inom HR analytics kommer se ut de kommande 10 
åren? 

 

9.2 Bilaga 2 – exempel på personligt missivbrev 
 
Tjena X, hoppas allt är fint med dig! 
 
Vi träffades på organisation Y’s senaste träff och snackade lite med dig under 
minglet. Vi fick din mail av X eftersom hen tror att du skulle passa bra att ha 
med i vår studie eftersom att såvitt vi förstår det, så jobbar du en del med HR 
analytics på organisation X. Syftet med studien är ju att utforska djupare vad HR 
analytiker anser driver samt begränsar framväxten av HR analytics. 
 
Efter att ha kikat på vad forskningen säger har vi kommit fram till att HR 
analytics kommer bli en stor del av det framtida HR arbetet. Så vår förhoppning 
är att du som har jobbat med HR analytics, ska kunna ge oss en bild av de 
resultat, framgångar och hinder som du har stött på under ditt arbete. 
Deltagandet kommer vara helt anonymt och självklart får du ta del av studien 
när den är färdig. Finns det intresse så kommer vi givetvis gärna och presenterar 
resultatet för dig och dina kollegor på organisation X. 
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Vi kommer att skicka ut intervjufrågorna några dagar innan intervjun så att du, 
om du vill kan få fundera lite på svaren. Intervjun beräknas inte ta längre tid än 
en timme och med tanke på omständigheterna så kör vi på Skype eller liknande. 
Vi skulle verkligen uppskatta om du ville vara med och om du kan tänka dig att 
ställa upp så kan vi komma överens om en tid som passar dig. Vi tänker 
förslagsvis någon gång under v. 16.  
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Anna Erlandsson och Theodor Lund 
HR studenter vid LiU 
 
 


