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Sammanfattning 
HR-funktionen har genomgått en del förändringar under de senaste åren. Förändringarna har 
främst skett genom att HR har gått från att vara en personaladministrativ funktion till en allt 
mer strategisk funktion. Detta har ställt nya krav på HR-funktionens roll och dess arbete. 
Bland annat har HR behövt bli mer datadrivna. Störst utmaning har detta inneburit för HR-
funktioner inom den offentliga sektorn, som till skillnad från privat sektor, fortfarande ligger 
efter i den datadrivna utvecklingen, och lite forskning har gjorts i den offentliga kontexten. 
Syftet med denna masteruppsats är därför att öka förståelsen för datadrivet HR-arbete inom 
offentlig sektor. För att göra detta undersöktes tre forskningsfrågor: (1) Hur påverkas HR-
funktionens roll av datadrivet HR-arbete? (2) Vilka möjligheter och utmaningar finns med 
datadrivet HR-arbete? (3) Vad är unikt med datadriven HR i offentlig sektor? För att få svar 
på forskningsfrågorna har en kvalitativ flerfallsstudie genomförts i nio olika kommuner i 
Västra Götaland och Halland. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och en 
tematisk analysmetod tillämpades vid sammanställningen av resultatet.  

Resultatet visar att HR-funktionens roll och deras arbete drivs mer i linje med rationell 
styrfilosofi när ett mer datadrivet HR-arbete tillämpas. Denna studie visar att datadriven HR 
riskerar att ta bort HR-funktionens fokus på mjuk HR, och istället främja hård HR inom HR-
arbetet, där mätning och kontroller förekommer i större grad. Möjligheten med datadrivet HR-
arbete är att kunna använda och nyttja stora mängder tillgänglig data för att ta bättre beslut 
och genomföra effektiva insatser inom HR-området. Det möjliggör ett mer strategiskt HR-
arbete som kan bidra till ökad legitimitet och förtroende för HR-funktionen. Utmaningen är 
att det ofta saknas kompetens hos HR-personal att arbeta datadrivet. Resultatet visar också att 
offentlig sektor påverkas av det faktum att de förväntas tillämpa en allt mer tillitsbaserad 
styrning, vilket är en styrfilosofi som kan anses vara oförenlig med datadriven HR.  

Studien bidrar med djupare förståelse, och fyller en kunskapslucka, gällande datadrivet HR-
arbete inom offentlig sektor. Studien bidrar med insikter gällande den stora avvägning HR-
funktionen är på väg in i, när HR måste hitta sätt att integrera både mjuk och hård. HR-
funktionerna står mitt emellan en betydande möjlighet av att använda data, samtidigt som det 
finns en kraft i tillitsbaserad styrning som menar att offentlig sektor måste sluta att mäta 
allting, då det kan skapa ett alltför stort fokus på kontroll och detaljstyrning. Utmaningen med 
datadriven HR är därför hur HR-funktionerna ska använda stora mängder data utan att bli allt 
för datadrivna. Studien belyser att det i datadriven HR måste finnas kunskap kring när 
mätningar kan anses vara säkra och användas för att göra förutsägelser eller utvärderingar, 
men också när mätningar kan skapa felaktiga incitament eller distraktioner. Denna studies 
resultat kan användas som ett hjälpmedel för HR-funktioner inom den offentliga sektorn och 
fungera som ett ramverk för dessa HR-funktioner i syfte att utvärdera sitt datadrivna HR-
arbete.  

Nyckelord: Datadriven HR, Analytisk HR, HR Data, Stora mängder tillgänglig data och 
mätning. 

 
 
  



	

Abstract 
The HR-function has gone through some changes during the past years. The changes have 
mainly been that HR has changed from being a personnel administration function to a more 
strategic function. This has made new demands on the role of HR and their work. For instance 
HR has had to be more data-driven. The greatest challenge has been within the public sector, 
which compared to the private sector, still is behind when it comes to data-driven 
development, and little research has been made in the public context. The intention with this 
master thesis is therefore to increase the understanding for working with data-driven HR in 
the public sector. Three research questions were asked: (1) How is the HR-function´s role 
influenced by working with data-driven HR? (2) What opportunities and challenges come 
with working with data-driven HR? (3) What is unique with data-driven HR in the public 
sector? To get answers to the research questions a qualitative multiple casestudy has been 
made in nine different municipalities in Västra Götaland and Halland. Data was collected 
through semi-structured interviews and a thematic analysis was applied at the statement of the 
results. 

The results show that the role of the HR-function and their work is driven more in line with a 
rational management philosophy when data-driven HR is applied. This study shows that data-
driven HR risks to take away the HR-functions focus on soft HR and instead promote hard 
HR within the HR work, where measurement and controls figure to a larger extent. The 
opportunity with data-driven HR is to be able to use large amounts of data to make better 
decisions and to do effective operations within the HR area. It enables a more strategic HR 
work which can contribute to an increased legitimacy and trust for the HR-function. The 
challenge is that the HR-function often lacks competence to work data-driven. The result also 
establish that the public sector is affected by the fact that they are expected to use a more 
trust-based management, which is a management philosophy which can be considered 
incompatible with data-driven HR. 
 
The study contributes to a deeper understanding and fills a knowledge gap when it comes to 
work with data-driven HR in the public sector. The study contributes with insights which 
concern the great balance HR-functions has to deal with, when HR must find ways to 
integrate both soft and hard HR. The HR-functions stands between a considerable possibility 
to use data, when there at the same time is a force in trust-based management that means that 
the public sector must stop measuring everything because it creates too much focus on control 
and micromanagement. The challenge with data-driven HR is therefore how the HR-functions 
can use large quantities of data without getting too data-driven. The study highlights that 
when working with data-driven HR there has to be knowledge when measurements can be 
trustworthy and used to make predictions or evaluations. Likeways there has to be knowledge 
when measurements can create inaccurate incentive or distractions. The results of this study 
can be used as a tool for HR-functions in the public sector and be used as a framework for 
HR-functions in order to evaluate their work with data-driven HR. 
 

Keywords: Data-driven HR, Analytic HR, HR Data, Big Data and measurement. 
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Inledning 

Bakgrund och problemformulering 
Det har under de senaste åren skett ett dramatiskt skifte när det kommer till användande av 
data och information (Chattopadhyay, Biswas & Mukherjee, 2017). En allt mer utbredd 
adoption av teknik har lett till en digital revolution som resulterat i en exponentiell ökning av 
mängden tillgänglig data, vilket på engelska ofta brukar benämnas som ”Big Data” (Isson & 
Harriott, 2009). Stora mängder data samlas dagligen in av företag, och kan användas för att ta 
fram olika analyser som hjälpa till att identifiera trender, upptäckter och bidra med relevant 
innehåll (Isson & Harriott, 2009). I organisationer ställs höga krav på att kunna ta datadrivna 
beslut. Vissa enheter såsom exempelvis ekonomi, marknad eller försäljning, har arbetat länge 
och djupt med analyser och traditionellt alltid haft data som beslutsgrundande (Angrave, 
Charlwood, Kirkpatrick, Lawrence & Stuart, 2016), medan HR-funktionen länge har haft ett 
rykte om att inte vara så datadrivna. HR-funktionen har i många sammanhang betraktats som 
en inte så särskilt dataintensiv del av många organisationer och setts som en funktion som inte 
mäter, analyserar eller påverkar organisationens resultat i så stor utsträckning som andra 
avdelningar (Angrave et al., 2016). De senaste åren har dock detta börjat förändras i allt 
snabbare takt genom att allt fler HR-områden blir datadrivna. 
 
Arbeta mer datadrivet inom HR beskrivs just nu som en av de hetaste trenderna, och största 
initiativen, inom HR-området (Kremer, 2018). På engelska benämns det ofta som HR 
Analytics men även begrepp som exempelvis HR Data, People Analytics, Talent Analytics, 
Workforce Analytics, eller Human Resource Analytics har tillämpas som begrepp i tidigare 
forskning. Datadriven HR förespråkar en utveckling där HR-funktionen är datadrivna och 
analyserar det mänskliga kapitalet och organisatoriska problem med hjälp av användandet av 
data (Kremer, 2018). Syftet med datadriven HR är att kunna analysera HR-data för att 
förstå sammanhang eller se trender, hitta avvikelser, skapa en gemensam bild av 
verksamheten eller till och med förutse händelser (Marler & Boudreau, 2017). Genom att 
använda ett datadrivet arbetssätt ska HR-funktionen kunna basera sina HR-beslut på data 
istället för att förlita sig på känsla (Van den Heuvel & Bondarouk, 2017).  
 
HR-funktionen har under de senaste två decennierna omvandlats från att ha varit en 
personaladministrativ stödfunktion till en mer strategisk funktion där administrationen får allt 
mindre utrymme (Granberg, 2011). Övergången beskrivs ofta som en idé om att vilja 
omvandla och transformera HR-arbetet mot att bli mer effektivt, strategiskt och 
värdeskapande (Granberg 2011). Övergången har inneburit spänningar inom HR-fältet 
gällande vad som krävs av en HR-medarbetare (Beer, 1997). Det är omdiskuterat huruvida 
HR-funktionens roll ska präglas av mjuk eller hård HR. Mjuk HR baseras huvudsakligen på 
en normativ styrfilosofi (Tengblad, 2000) och framställs ofta som en del av den forna, 
stödjande HR-rollen (Feather, 2008). Hård HR, ansluter sig till en mer rationell styrfilosofi 
(Feather, 2008) och beskrivs ofta som mer i linje med dagens mer strategiska HR-roll där det 
är ett ökat fokus på hårda värden, såsom kontroller och mätningar av det HR-arbete som 
bedrivs (Feather, 2008). Enligt den rationella styrfilosofin skulle ett datadrivet arbetssätt 
kunna vara ett angrepp på det normativa HR-arbetet. Detta genom att fastslå att HR-
funktionen måste vara datadrivna för att vara av värde.  

I och med att det finns en maktkamp mellan olika inriktningar gällande vad HR-funktionens 
primära arbete ska vara, finns en delad bild av vilken kompetens HR-funktionen ska besitta. 
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Datadriven HR kräver enligt tidigare forskning en annan typ av kompetens än den 
traditionella kompetens som HR-personal ofta har. Många HR-funktioner saknar den 
analytiska förmåga som krävs för ett datadrivet HR-arbete (Handa, 2014), vilket kan leda till 
ett ”kompetensgap” hos HR-personal. Många av de analytiska system som finns idag, är 
skapade av ingenjörer och många i HR-yrket förstår inte stora mängder tillgänglig data 
(Angrave et al., 2016). Bristen på analytisk skicklighet verkar dock inte hindra 
implementerandet av datadriven HR inom många organisationer (Angrave et al., 2016). 
Samlas stora mängder data in, utan att det finns kunskap om hur data ska bearbetas, 
analyseras eller användas riskerar uppgifterna att förbli oanvända eller användas på fel sätt. 
Börjar HR-funktioner arbeta allt mer datadrivet utan att ha kompetens kan det innebära fel 
analyser av data och därmed fel beslutsfattande. 

Tidigare forskning framhäver att information från data ska ge HR-funktionen mer inflytande. 
Bolander (2012) menar att ett sätt för HR-funktionen att legitimera sin status är att 
argumentera i ekonomiska termer och använda mätbara värden när de kvantifierar de 
mänskliga resurserna. Detta eftersom de ekonomiska motiven ofta är de viktigaste inom 
organisationer (Bolander, 2012). Brunsson Holmblad (2005) menar att HR-funktionen kan 
använda personalnyckeltal för att beskriva förhållanden och ställa tal i relation med andra tal. 
Exempel på personalnyckeltal är sjukfrånvaro, könsfördelning, personalomsättning, 
utbildningsinsatser, olycksfall eller upplevd trivsel på arbetet (Catasús, Högberg & Johrén, 
2012). Att mäta personalnyckeltal är ett sätt för HR-funktionen att veta vad som ska arbetas 
med och en sätt för att se om de är på rätt väg eller inte, och ett argument för insatser de vill 
genomföra. Datadriven HR, där HR-funktionen i större grad mäter HR- och personaldata, kan 
därmed skapa ett affärskritiskt stöd för HR-funktionen olika insatser och ge verktyg för att 
visa avkastningen som en datadriven HR-funktion kan skapa (Marler & Boudreau, 2017). En 
utmaning kan vara om datadriven HR börjar användas som ett verktyg av HR-funktionen för 
att legitimera sin status och få erkännande från resten av verksamheten. I så fall skulle 
konsekvensen kunna bli att det som inte går att mäta i siffror eller ekonomiska termer får 
mindre stöd eller lägre prioritering av HR-funktionen i deras arbete. En utmaning är om det 
skapas en övertro på mätningar och HR-funktionen räknar med att mer data ska förse dem 
med bättre information jämfört med tidigare, bara för att fler aspekter utvärderas och mäts. 
Det finns exempelvis forskning som tyder på att mäta och sätta siffror på HR-funktionen och 
dess aktiviteter inte är något att eftersträva eftersom det kan skapa ett alltför stort fokus på 
kostnader och inte vad de bidrar och åstadkommer (Van De Voorde, Paauwe & Van 
Veldhoven, 2010). Angrave et al. 2016) beskriver att många HR-experter också är kritiska 
och ifrågasätter om människor, som HR-funktionen ofta mäter, verkligen kan reduceras till 
mätvärden. Catasús et al., (2012) beskriver att personalnyckeltal endast beskriver en vinkel av 
något och att mjuka HR-frågor såsom exempelvis trivsel, engagemang eller motivation vara 
svåra för en organisation att mäta med enstaka nyckeltal. 
 
Datadriven HR är fortfarande ett relativt nytt ämne som fortfarande till viss del är mycket 
oexploaterat i den vetenskapliga litteraturen (Marler & Boudreau, 2017). Antalet akademiska 
forskningsartiklar som behandlar ämnet är mycket lågt (Kremer, 2018) och få empiriska 
studier undersöker datadriven HR i organisationssammanhang (Marler & Boudreau, 2017). 
Detta innebär att det saknas forskning och modeller som beskriver hur datadriven HR ska gå 
till, vilket kan vara en utmaning för HR-funktioner.  

Även få vetenskapliga studier undersöker datadriven HR inom offentliga myndigheter, vilket 
gör offentlig sektor till ett relativt outforskat område. Fortsätter datadriven HR nästan 
uteslutande studeras inom privat sektor är det svårt att få förståelse för detta arbetssätt inom 
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offentlig sektor, vilket är av vikt eftersom den offentliga sektorn anses ligga betydligt efter i 
användandet av data (Chattopadhyayet al., 2017). De har inte på samma sätt som privat sektor 
införlivat den stora mängd tillgänglig data som finns och utarbetat insikter om hur den ska 
bearbetas eller används (Chattopadhyay et al., 2017). Offentlig sektor hämtar ofta inspiration, 
och väljer att efterlikna, privat sektor inom många områden, vilket även gäller för användande 
av data. När offentliga organisationer försöker efterlikna och införa modeller som 
ursprungligen har utvecklats och tillämpats av företag talar man ofta om New Public 
Management (NPM) (Brignall & Modell, 2000). NPM innehåller management-idéer inlånade 
från näringslivet för att uppnå bättre effektivitet och bättre styrning (Brignall & Modell, 
2000). Utmaningen när offentliga organisationer försöker efterlikna företag är att det kan 
finnas unika omständigheter som offentliga organisationer behöver ta hänsyn till och att det 
därför kan vara svårt att införa privata modeller, och räkna med att de går lika bra att 
applicera dem inom offentlig sektor (Nilsson, 2005). Att styra offentlig sektor med inflytande 
av NPM, har exempelvis kritiserats då försök till standardisering av komplexa processer 
istället lett till toppstyrning av verksamheter och ständiga omorganiseringar 
(Tillitsdelegationen, 2017). Sveriges regering vill därför att offentlig sektor i allt större grad 
lämnar styrning i likhet med NPM, som involverar mycket kontroll, prestations- och 
resultatmätning (Tillitsdelegationen, 2017). Regeringen menar istället att offentlig sektor 
behöver en mer tillitsbaserad styrning som balanserar behovet av kontroll med förtroende för 
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet (Regeringen, u.å.). Detta är intressant 
i och med att ett datadrivet arbete kan ses som oförenligt med tillitsbaserad styrning. 

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna masteruppsats är att öka förståelsen för datadrivet HR-arbete inom offentlig 
sektor. 
 
De frågeställningar som kommer att undersökas är: 

• Hur påverkas HR-funktionens roll av datadrivet HR-arbete? 
• Vilka möjligheter och utmaningar finns med datadrivet HR-arbete?  
• Vad är unikt med datadriven HR i offentlig sektor? 
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Tidigare forskning och teori 
Nedan följer tidigare forskning om HR-funktionens roll, Stora mängder tillgänglig data, Mätningar, 
Datadriven HR samt Datadriven HR i offentlig sektor. Tillsammans utgör dessa områden grunden för 
att förstå datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor. 
 

HR-funktionens roll 
För att förstå HR-funktioners arbete med datadriven HR måste HR-funktionens roll 
klarläggas. HR är ett yrkesfält som sedan sin början för drygt 100 år sedan präglats av mycket 
förändringar och snabb utveckling, vilket påverkat synen på HR-funktionens roll (Beer, 
1997).  Boglind, Hällstén och Thilander (2013) har granskat HR-funktionens utveckling och 
presenterat deras syn på HR-funktionens roll. Deras syn grundar sig i vad de kallar för 
anställningsresan, vilket de beskriver som medarbetares resa i organisationen, från anställning 
till avslut. I denna anställningsresa kan det finnas inslag av flera olika faktorer, såsom rehab 
och sjukfrånvaro, arbetet gentemot fackliga organisationer, arbetsmarknad och arbetsrätt, alla 
områden vilka HR-funktionen är ansvarig för (Boglind, 2013). Dessa ansvarsområden utgör 
det som Boglind (2013)  primärt klassar som traditionellt personalarbete.  
 
Granberg (2011) beskriver att HR under de senaste två decennierna har omvandlats från att ha 
varit en personaladministrativ funktion till att ha blivit en mer strategisk funktion där 
administrationen får allt mindre utrymme. Övergången beskrivs ofta som en idé om att vilja 
omvandla och transformera HR-arbetet mot att bli mer effektivt, strategiskt och 
värdeskapande (Granberg 2011). Övergången har inneburit mycket spänningar inom HR-
fältet (Beer, 1997), bland annat gällande vad som krävs av en strategisk HR-medarbetare och 
en traditionell, mer administrativ och stödjande HR-medarbetare (Beer 1997). Vidare 
attraherar och kräver dessa olika roller olika kunskaper (Beer 1997). Den strategiska 
respektive den stödjande HR-rollen samexisterar inte särskilt lätt menar Beer (1997), varken i 
en enda funktion eller en enda person. Trots att HR-funktionen har fått en ökad strategisk roll 
och numera är en erkänd strategisk partner inom de flesta organisationer bedriver HR-
funktioner enligt Boglind et al. (2013) i många fall fortfarande HR-arbete som inte är präglat 
av ledningsstrategi. HR-funktionens fokus förblir ofta att vara operativa chefsstödet (Boglind, 
2013). Boglind et al. (2013) menar att HR-funktionen måste hittar balansen mellan att agera 
stödfunktion och att utöva strategiskt personalarbete. De olika sätten att se på HR-funktionen 
medför utmaningar. Det handlar dels om att organisationen kan ha olika syn på HR-
funktionen men också svårigheten att förena flertalet synsätt på HR i en och samma roll.  
 
Det är ett diskuterat område huruvida HR-funktionens roll ska präglas av mjuk eller hård HR 
(Tengblad, 2000). Inom organisationer återfinns i regel inslag av både hård och mjuk HR, 
men i varierande utsträckning (Tengblad, 2000). Mjuk HR baseras huvudsakligen på en 
normativ styrfilosofi som framhåller medarbetarengagemang och motivation som 
nyckelfrågor vid implementering av strategier (Tengblad, 2000). Hård HR anknyter sig i 
huvudsak till en mer rationell styrfilosofi vars styrning baseras på en logisk tanke-
handlingssekvens där handlingens slutliga utfall mäts. Hård HR avser en mätbar användning 
av personal, i linje med rationell styrfilosofi (Feather, 2008). Eriksson-Zetterquist et al. (2006) 
menar att den hårda HR är av strategisk karaktär i linje med övergripande mål och strategier, 
och den mjuka handlar om motivation, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. En stor del 
av forskningen belyser att mjuk HR tillägnas för lite utrymme i dagens organisationer och 
pekar på att det finns stora fördelar i att beakta även denna (Tengblad, 2000). I motsats till 
detta menar Feather (2008) att mjuka värden är en del av den forna, stödjande HR-rollen och 
att dagens och framtidens mer strategiska HR-roll kräver ett ökat fokus på hårda värden, 
såsom mätningar och kontroller av det HR-arbete som bedrivs. Att det under HR-funktionens 
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historia kan ha skett ett pendlande mellan rationell och normativ styrfilosofi, kan ha bidragit 
till att HR-rollen hamnat i kläm mellan dessa perspektiv. Därmed kan det finnas en delad bild 
av vilken kompetens som HR-funktionen ska besitta för att kunna utföra sitt arbete. Enligt det 
ena synsättet skulle datadriven HR kunna vara ett angrepp på den normativa styrfilosofin då 
den rationella styrfilosofin ”kör över” den normativa HR-kompetensen.  Detta genom att 
hävda att HR-funktionen måste vara datadriven för att vara av värde.  

 
Stora mängder tillgänglig data 
En allt mer utbredd adoption av teknik har lett till en digital revolution som resulterat i en 
exponentiell ökning av mängden tillgänglig data (Isson & Harriott, 2009). Stora mängder data 
samlas dagligen in av organisationer och kan enligt Isson och Harriott (2009) ses som en 
tillgång eftersom data möjliggör framtagandet av många olika analyser. Bland annat hjälper 
det organisationer att identifiera nya trender, upptäckter och bidra med mycket och relevant 
innehåll. Organisationer kan nyttja fördelar med stor dataanvändning till sådant som berör 
personal och personalbeslut (Isson & Harriott, 2009). Organisationens personalhantering kan 
därför i stor utsträckning vara beroende av deras förmåga att analysera stora mängder data för 
att dra meningsfulla slutsatser och ta beslut menar författarna. Tillgänglig data behöver dock 
nödvändigtvis inte betyda att man ska arbeta med den, bara om den har värde, eller kan 
generera värde. I och med att digitaliseringen och en allt mer utbredd adoption av teknik ger 
mer tillgänglig data, är det dock som att utvecklingen automatiskt drivs i den riktningen. 
 
Corea (2016) beskriver att data är en strategisk prioritet och nödvändighet för alla företag. 
Han menar att dataanvändning innebär en avvägning mellan att bara göra det som krävs i det 
dagliga arbetet till att riskera, vara modig och anta en datavetenskap och datadisciplin som är 
anpassad till organisationens livsstil. Corea (2016) menar att digitaliseringen som sker just nu 
bara är ett av många steg mot ytterligare fler revolutionerande framsteg. Han menar att 
potentialen av att hantera stora mängder data och kapaciteten att utnyttja dess kraft kommer så 
småningom att möjliggöra att designa algoritmer och hårdvara som kan approximera, eller 
reproducera, en mänsklig hjärnans förmåga (Corea, 2016). Därmed skulle stora mängder data 
kunna leda till att allting är möjligt om några år. Därför menar Corea (2016) att det är av vikt 
att företag tänker holistiskt, utan gränser, och strategiskt gällande datahantering.  
 
Marler och Boudreau (2017) menar att ny teknik och uppkomsten av stora mängder tillgänglig 
data ökar behovet av djup analytisk kunskap och färdigheter och verktyg. Företag som hoppat 
på datatrenden behöver personer som har datavetenskaplig eller annan analytisk kompetens 
(Marler & Boudreau, 2017). Traditionellt är det ingenjörer som har kompetens gällande stora 
mängder tillgänglig data eftersom data framförallt är ingenjörsdrivet (Angrave et al., 2016). 
Om HR-funktionen inte har förutsättningar eller kompetens att hantera stora mängder 
tillgänglig data kan detta utgöra en utmaning för datadrivet HR-arbete.  

 
Mätningar 
Mätningar av organisationsprestanda har genererat stor täckning under de senaste åren, både 
inom privat och offentlig sektor (Brignall & Modell, 2000). Pfeffer och Sutton (2001) menar 
att mätningar ger kontroll och att de förenklar styrning och beslutsfattande. Pfeffer och Sutton 
(2001) beskriver att mätningarna riktar uppmärksamhet mot det som mäts, och att det som 
mäts anses väsentligt och påverkar vad människor gör och uppmärksammar. Mätningar i 
företag dock kan vara komplext och vara mindre bra utformade. Pfeffer och Sutton (2001)  
beskriver att många företag använder olämpliga eller kontraproduktiva mätmetoder och att 
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dessa kan vara så starkt initialiserade till den grad att de tas för givna och används utan 
närmare eftertanke. 
 
Neely och Bourne (2002) beskriver att mätningar är ett användbart verktyg för att 
organisationer ska skapa förståelse kring vad som behövs och vad som kan förbättras. Därför 
menar författarna att mätningar är alltför betydelsefullt och kostsamt för organisationer att 
misslyckas med. De menar att nyckeln till att utföra bra mätningar är att mäta så få saker som 
möjligt men att mäta det som är av betydelse. Alltid när företag avgör vad de ska mäta ska det 
vara tydligt definierat vad, hur och varför de mäter saker samt att mätningar ska genomföras i 
samklang med organisationens strategi (Neely & Bourne 2002). De menar att många 
organisationer lägger ned tid, resurser och fokus på att mäta men när väl data samlats in 
saknas tid och kunskap för att kunna dra nytta av informationen (Neely & Bourne 2002). 
 
Brunsson Holmblad (2005) menar att mått ger ekonomiska argument som kan användas för 
att övertyga människor. Författaren menar att siffror och mått förenklar och kan reducera 
komplicerade resonemang till mer greppbara kvantitativa uppgifter. Ting uppfattas som mer 
konkreta när de beskrivs i siffror och mått än med ord. Ett sätt att använda siffror och mått är 
genom så kallade nyckeltal. Nyckeltal är ett tal som beskriver förhållanden och som jämför 
tal, och ställer de i relation, med andra tal. Alvesson och Lundholm (2014) beskriver att 
nyckeltal kan användas för att styra verksamheten mot organisationens mål. Nyckeltal 
representerar mätningar som fokuserar på faktorer som är kritiska för organisationens 
nuvarande och framtida framgång och de kan användas som en visare på om det går bra eller 
dåligt (Alvesson & Lundholm, 2014). De nyckeltal som är relaterade till personal brukar 
kallas personalnyckeltal. Exempel på personalnyckeltal som ofta mäts är sjukfrånvaro, 
könsfördelning, personalomsättning, utbildningsinsatser, olycksfall eller upplevd trivsel på 
arbetet (Catasús, Högberg & Johrén, 2012). Personalnyckeltal är ett sätt för HR-funktionen att 
veta vad som ska arbetas med och en sätt för organisationer för att se om de är på rätt väg 
eller inte. Alla organisationer tar fram någon form av nyckeltal kring deras personal. Däremot 
skiljer det sig hur mycket olika organisationer arbetar med dem (Catasús et al., 2012). Catasús 
et al., (2012) beskriver dock att nyckeltal inte ger hela bilden utan beskriver oftast endast en 
vinkel av något. Mjuka frågor som exempelvis trivsel, engagemang eller huruvida man är en 
attraktiv arbetsgivare eller inte är svåra för en organisation att mäta med enstaka nyckeltal. 
Företag behöver både mäta flera faktorer och analysera dem för att kunna dra slutsatser. 
 
Toulson och Dewe (2004) beskriver att mätningar av personal ger en rad fördelar. Bland annat 
att mätningarna kan belysa hur viktiga människorna i en organisation är, ge HR-funktionen 
trovärdighet och hjälpa till vid beslut som rör de mänskliga resurserna. Toulson och Dewe 
(2004) menar att när HR-funktionen påvisar att deras insatser och aktiviteter ger något genom 
siffror, snarare än ord, tilldelas de sannolikt mer resurser för att utföra sitt arbete. Det finns 
dock forskning som tyder på att mäta och sätta siffror på HR-funktionen och dess aktiviteter 
inte är något att föredra. Alvesson och Lundholm (2014) menar att det kan vara svårt att räkna 
på mänskliga resurser då kalkylerna ofta inte är exakta. Alvesson och Lundholm (2014) 
menar att HR-funktionens insatser i verksamheten inte är lämpat för monetär mätning då 
dessa är svåra att direkt koppla till verksamhetsutveckling. (Catasús et al., 2012) beskriver att 
mätningar ofta inte ger hela bilden och att mjuka frågor såsom exempelvis trivsel, 
engagemang eller huruvida man är en attraktiv arbetsgivare eller inte är svåra för en 
organisation att mäta med enstaka nyckeltal. Ett dilemma med att använda siffror för att 
värdera HR-funktionen och dess arbete är att det också skapar ett alltför stort fokus på 
kostnader och inte vad de bidrar och åstadkommer menar Van De Voorde, Paauwe och Van 
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Veldhoven (2010). Många HR-experter är även skeptiska och ifrågasätter om människor 
verkligen kan reduceras till mätvärden (Van den Heuvel, 2017).   
 
Tidigare forskning indikerar på att genom att använda siffror mer skulle HR-funktionen 
lättare kunna visa sitt bidrag till organisationens framgång. Det finns dock en utmaning i om 
det blir för mycket mätningar eller om organisationer i stor utsträckning bara mäter för 
mätandets skull. Stora mängder mätningar skulle kunna få negativa konsekvenser på 
kvaliteten av mätningar. Bara för att saker mäts och ställs upp som finansiellt mätbara mål, är 
det inte nödvändigtvis mer effektivt. Att organisationer väljer att mäta mycket skulle kunna 
bero på att en idé om att det som är kvantifierbart är finare, och ofta tolkas som fakta, medan 
det kvalitativa bara är en åsikt eller en känsla. Det verkar som att det finns ett behov av att 
kvantifiera de mänskliga resurserna till siffror. Detta går i linje med att sträva efter att 
underlätta rationella beslut som fattas i en organisation, eftersom rangordningen och 
prioriteringen eventuellt skulle blir enklare och mer jämförbar om allt presenteras i siffror. En 
utmaning skulle också vara om det finns en övertro på mätningar. Data kan omöjligen spegla 
allting och mätande skulle därför kunna leda funktioner fel. Är organisationer för fokuserade 
på mätande kanske de försöker att mäta saker som inte är mätbara. 
 

Datadriven HR 
Begrepp för datadriven HR, på engelska ofta benämnt som HR analytics, introducerades 
1984 när Dr. Jac Fitz-enz föreslog att utveckla mätvärden som kan mäta HR-funktionens 
påverkan på organisationen (Marler & Boudreau, 2017). Konceptet refererades då som 
People analytics. Begreppet har sedan dess används, under olika namn, men det var det 
först under 2000-talet som fenomenet blev riktigt uppmärksammat. Sedan dess har det skett 
en exponentiell ökning och mångfalden av namn på ämnet återspeglar dess framväxande 
natur (Marler & Boudreau, 2017). Bland annat har namn som "HR Analytics", "Talent 
Analytics", "Workforce Analytics", och "Human Resource Analytics" använts. I denna 
uppsats används datadriven HR som ett svenskt samlingsnamn för ämnet. 
 
Kremer (2018) beskriver att datadriven HR handlar om att organisationer analyserar deras 
personal och organisatoriska problem med hjälp av användandet av data. Marler och 
Boudreau (2017) menar att det är ett evidensbaserat tillvägagångssätt för att ta bättre beslut ur 
ett organisationsperspektiv och att det består av verktyg och tekniker, för att använda 
informationsteknik för att samla in, bearbeta, analysera och använda data. Många forskare 
(Marler & Boudreau, 2017: Handa, 2014: Van den Heuvel & Bondarouk, 2017) är överens 
om att datadriven HR ger insikt och beslutsfattande stöd till HR-funktionen och länkar deras 
arbete till företagsresultat och organisationsprestanda. Marler och Boudreau (2017) beskriver 
att HR-funktioner med datadriven HR inte heller behöver förlita sig på känsla utan istället 
kan ta datadrivna beslut. Författarna menar vidare att datadriven HR kan testa effektiviteten 
av olika HR-insatser samt motivera affärskritiskt stöd för dessa. Datadriven HR beskrivs bidra 
till organisationers nyttjande av sitt mänskliga kapital (Leonardi & Contractor, 2018: Handa, 
2014). 
 
Angrave et al. (2016) argumenterar för att datadriven HR inte behöver vara ett ”måste” för att 
säkerställa HR:s framtid som en strategisk funktion och leda till att organisationsprestandan 
blir bättre. Han menar på att det finns kritiska brister för att ett datadrivet HR-arbete skall vara 
av värde för både HR-funktionen och organisationen. Marler och Bourdor (2017) beskriver att 
det finns få vetenskapliga artiklar som involverar empiriska studier av datadriven HR och få 
empiriska bevis som kopplar datadriven HR till organisationens prestation. Trots att 
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Datadriven HR beskrivs vara ett mycket omtalat ämne, finns alltså en slående liten mängd 
vetenskapligt granskade artiklar, listade i vetenskapliga tidskrifter om ämnet. 
 
Heuvel och Bondarouk (2017), Marler och Boudreau (2017) samt Angrave et al. (2016) 
beskriver att datadriven HR inte ska fokusera uteslutande på HR-data utan integrera data från 
olika interna funktioner och utifrån organisationen. Heuvel och Bondarouk (2017) beskriver 
att det dock är svårt att bygga analytiska modeller som undersöker HR-relaterade faktorer 
samtidigt som man korrelerar dem med andra relevanta faktorer. Detta medför att integrerade 
IT-system behövs för att underlätta bearbetningen av olika data i analyser (Heuvel & 
Bondarouk, 2017). Organisationsövergripande system skulle behövas för att data från alla 
funktioner kan centraliseras i en enda stor databas. Dessa system ska även vara mer 
användarvänliga än vad de är idag och ha grafiska användargränssnitt menar Angrave et al. 
(2016). Marler och Boudreau (2017) beskriver att IT är en drivkraft för datadriven HR då 
framgången för datadriven HR beror på kvaliteten och tillgängligheten av data och 
kapaciteten av personalsystem. 

 
Kompetens 

Handa (2014) beskriver att HR ofta saknar den analytiska förmåga som behövs för datadriven 
HR. Angrave et al. (2016) beskriver att den vanligaste anledningen till att datadrivet HR-
arbete inte är mer allmänt antaget är bristen på analytiskt kunnig HR-personal. Enligt tidigare 
forskning verkar datadriven HR kräva en annan typ av kompetens än den traditionella HR-
kompetens som HR-personal idag har. Angrave et al. (2016) beskriver att bristen på analytisk 
skicklighet inte verkar hindra implementerandet av datadriven HR inom många 
organisationer. Detta kan vara en utmaning i det datadrivna arbetet. Det vill säga att 
organisationer arbetar allt mer datadrivet utan att HR-funktionen har kompetens. Angrave et 
al. (2016)  menar att det finns en oro om att datadriven HR kommer användas men av 
personer som kan missförstå eller misstolka analyser av insamlad data. Det finns en risk eller 
utmaning om HR-funktioner gör analyser av data men av kompetensbrist drar fel slutsatser. 
Det beskrivs kunna vara problematiskt för samhället, eftersom personer och anställda kan 
påverkas negativt vid fel dragna analyser och fel beslutsfattande (Angrave et al., 2016). 
Angrave et al. (2016) menar att många i HR-yrket inte förstår sig på de analytiska verktygen 
eller stora mängder tillgänglig data, medan många analytikerteam inte har kunskaper eller 
förståelse för HR-området. Angrave et al. (2016) argumenterar vidare att analytiska HR-
verktyg i framtiden måste utgå från HR-funktionens behov samtidigt som HR-funktionen 
måste bli bättre på att utnyttja sådana verktyg, annars kommer datadriven HR inte skapa 
värde. Om HR-personal inte utvecklar sina kunskaper för att bli kunniga kring det datadrivna 
arbetssättet kommer HR-funktioner att misslyckas med den stora datautmaningen som finns 
idag menar Angrave et al. (2016).  
 

Legitimitet 
Berglund (2002) beskriver att HR-funktionen har haft en kamp för att få erkännande och 
stöter ofta på statusproblematik. Trots att personalen ofta beskrivs som den viktigaste resursen 
i en organisation är HR-frågor inte alltid prioriterade (Berglund, 2002). Angvare et al. (2016) 
beskriver att den lägre rollen i organisationshierarkin som HR ofta har, samt mentaliteter 
inom organisationer, kan hindra HR-relaterad data att kombineras med data från andra 
områden för att skapa produktivitet och prestanda. Även Alvesson och Lundholm (2014) 
menar att HR-funktioner har haft svårt att etablera sig som viktiga bidragsgivare till 
organisationens resultat. HR kämpar för att få legitimitet och makt för sitt utförande och för 
att få förtroende från andra funktioner (Alvesson & Lundholm 2014). Bolander (2012) menar 
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att det krävs att HR-funktionen bevisar för ledningsgruppen att HR-funktionen är 
värdeskapande, och att de gör detta med finansiella mätbara mått (Bolander, 2012). 
 
Marler och Boudreau (2017) beskriver att datadriven HR kan hjälpa HR-funktionen att skapa 
affärskritiskt stöd för olika insatser de vill genomföra. De beskriver att datadriven HR ger 
verktyg för att visa avkastningen som en datadriven HR-funktionen kan skapa. Detta 
beskriver författarna ska bidra till att HR kan få en starkare position och enklare kan göra sina 
röster hörda i företagsledningen. Det är en möjlighet för att höja HR till en mer strategisk roll 
och vara mer i linje med andra affärsfunktioner i verksamheten (Marler & Boudreau, 2017). 
 
Nilsson (2005) visar i sin studie om införandet av en ny styrmodell inom offentlig sektor 
exempel på hur ett arbetssätt kan användas av en funktion för att skapa legitimitet. I Nilssons 
(2005) studie rör det sig om hur införandet av Balanced Scorecard, som en del i en 
flerdimensionell styrning, skapade status och legitimitet för personal inom verksamheten. 
Datadriven HR skulle i likhet med Nilssons (2005) studie kunna bli ett verktyg för HR att 
legitimera sin roll och visa sitt värde för verksamheten. Datadriven HR förväntas skapa 
legitimitet hos HR-funktionerna då deras beslut baseras på data istället för på känsla. Besluten 
och initiativen får en större acceptans. När datadriven HR möjliggör för HR-funktionen att bli 
mer integrerad i beslutsprocesser blir HR mer relevant för hela verksamheten. Det möjliggör 
ett mer strategiskt HR-arbete och därmed får HR-funktionen en mer strategisk roll. En 
utmaning skulle dock vara om syftet med datadriven HR enbart blir att HR-funktionen vill 
uppnå legitimitet, få erkännande eller om motivet är att få högre status i ledningsgruppen. Det 
vill säga att legitimeringsprocessen blir ett syfte i sig bara för att HR-funktionen vill hävda sin 
roll. 
 

Datadriven HR i offentlig sektor  
Offentlig sektor ligger, i jämförelse med privat sektor, efter i användandet av data. Även om 
offentlig sektor har börjat med åtgärder för att använda och analysera data, för att göra 
förutsägelser om framtiden så ligger de fortfarande betydligt efter i användandet av dataanalys 
Chattopadhyay et al., 2017). Det långsamma upptaget tros främst bero på att användningen av 
stora mängder data kräver en förändring i tidigare använda processer och ett skifte i kultur, 
vilket kan ta längre tid och vara svårare för offentliga myndigheter (Chattopadhyay et al., 
2017).  Det finns en strävan i offentlig sektor om att bli mer lik näringslivet när det kommer 
till datadrivet arbete. Samtidigt menar forskning att offentlig sektor har börjat mäta för många 
saker, och felaktiga saker, på grund av pressen av att möta kraven och behoven av ett alltför 
stort antal intressenter (Brignall & Modell, 2000).  
 
Sedan 1990-talet, när offentlig sektor enligt lag gavs frihet att själva bestämma hur 
verksamheterna skulle styras och organiseras, har de försökt öka deras relevans, uppnå bättre 
effektivitet och minska kraven på skattebetalarna (Brignall & Modell, 2000). Detta har bland 
annat skett genom införandet av olika lednings tekniker och styrmodeller, såsom exempelvis 
målstyrning och resultatstyrning, vilket är lednings- och styrtekniker som ursprungligen har 
utvecklats och tillämpats av företag (Brignall & Modell, 2000). När offentlig sektor hämtar 
inspiration från privat sektors styrning talar man ofta om New Public Management (NPM). En 
fördel med NPM är att offentlig sektor börjat ”tänka styrning” och mäta och följa upp det 
värdeskapande i större grad (Brignall & Modell, 2000).  

Nilsson (2005) menar att det kan skapas problem när offentliga organisationer kan önska sig 
attraktiva delar som normalt återfinns inom privata företag, då skillnaderna mellan offentliga 
organisationer och företag i vissa avseenden är allt för stora för att det ska vara möjligt att 
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plocka över attraktiva delar hur som helst. Offentliga myndigheter har andra syften de kan 
behöva ta hänsyn till. De är också mer styrda av lagar, regler och politik. Eftersom de har 
andra utmaningar kan det vara svårt att införa en privat modell och räkna med att det går lika 
bra att applicera den inom i en offentlig miljö. 

Sättet att styra offentlig sektor med inflytande av NPM, har kritiserats under senare år 
(Tillitsdelegationen, 2017). Försök till standardisering av komplexa processer har lett till 
toppstyrning av verksamheter och ständiga omorganiseringar. Kombinationen av byråkratisk 
hierarkisk styrning kombinerat med mål och resultatstyrning bygger på en styrfilosofi där 
medarbetare uppmuntras för sin följsamhet snarare än för sitt kunnande och sin kreativitet 
(Tillitsdelegationen, 2017). 2016 aviserade Sveriges regering därför att det behövs utvecklade 
former för styrning som balanserar behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas 
verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Regeringen inrättade en delegation 
med uppdraget att arbeta för att främja en mer tillitsbaserad styrning (Tillitsdelegationen, 
u.å.). Tillitsdelegationens uppdrag är att stötta offentlig sektor att gå från detaljstyrning till så 
kallad tillitsbaserad styrning (Tillitsdelegationen, u.å.). Enligt den nya tillitsreformen vill 
alltså regeringen att offentlig sektor lämnar styrning som involverar mycket kontroll, 
prestations- och resultatmätning. Detta är intressant eftersom den offentliga sektorn enligt 
tidigare forskning går mot en mer datadrivet arbetssätt, där det sker mer mätning och kontroll 
av data. Enligt Tillitsreformen uppmanas offentlig sektor att istället arbeta enligt tillitsbaserad 
styrning vilket kan vara en utmaning eftersom det på många sätt kan ses som oförenligt med 
ett datadrivet arbete.  

 
Sammanfattning av teorins svar på forskningsfrågorna 
Nedan sammanfattas och summeras den tidigare forskningens svar på forskningsfrågorna i 
beskrivande figurer. Dessa kommer också att utgöra uppsatsens analysmodeller. 
 
 
Tabell 1.  
Hur datadrivet HR-arbete kan påverka HR-funktionens roll 
 

HR-funktionens roll kan bli mer: 
 

HR-funktionens roll kan bli mindre: 

 
• I linje med rationell styrfilosofi  
• Beroende av analytisk kompetens 
• Beroende av att förstå stora mängder data  
• Legitim  
• Strategisk 

 

 
• I linje med normativ styrfilosofi 
• Inriktat på traditionellt personalarbete 
• Inriktat på operativt chefsstöd 
• Beroende av traditionell HR-kompetens 
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Tabell 2.  
Möjligheter och utmaningar som kan finnas med datadrivet HR-arbete. 
 
 Möjligheter Utmaningar 

 

B
es

lu
ts

fa
tt

an
de

  
• Kan leda till bättre HR-beslut 
• Mätningar kan ge kontroll och förenkla 

beslutsfattande 
• Effekter av HR-insatser kan utvärderas och 

synliggöras 
• HR-funktionen behöver inte förlita sig på känsla 

 

 
• Saker som inte går att mäta i siffror eller ekonomiska 

termer kan få mindre stöd eller lägre prioritering  
• Det kan finnas övertro på mätningar vid HR-beslut 
• Mycket i HR-arbetet är inte lämpat för mätningar  

 

K
om

pe
te

ns
 

 
• Potential att identifiera trender, upptäckter och 

innehåll som berör personal och personalbeslut 
• HR-funktionens arbete kan bli mer i linje av resten 

av verksamheten 
 

 
• HR-funktioner kan sakna analytisk kompetens  

och förståelse för stora mängder data 
• Olämpliga eller kontraproduktiva mätmetoder kan 

användas  
• Saknas modeller för hur datadriven HR ska hanteras 
• Personer som inte är utbildade inom HR-området 

plockar fram eller analyserar data 

L
eg

iti
m

ite
t 

 
• HR-funktionen kan få mer affärskritiskt stöd 
• HR-funktionen kan få ökad status, makt och 

inflytande 
• Kan bidra till starkare position för HR 
• HR kan få sina röster hörda i ledningsgruppen 

 

 
• Kan användas av HR-personal för att hävda sin roll 

och för att få erkännande 
• Behöver inte vara ett ”måste” för att säkerställa HR:s 

framtid som en strategisk funktion 
 

 
 
Tabell 3. 
Möjligheter och utmaningar som kan finnas med datadrivet HR-arbete i offentlig 
sektor/Sådant som kan vara unikt för datadriven HR i Offentlig sektor 
 
 Möjligheter Utmaningar 

 

K
an

 v
ar

a 
un

ik
t f

ör
 d

at
ad

ri
ve

n 
H

R
 i 

of
fe

nt
lig

 se
kt

or
: 

 
O

ff
en

tli
g 

se
kt

or
 

 

 
• Kan uppnå mer effektivitet och bättre prestanda 
• HR-funktionen kan tänka styrning i större grad och 

mäta och följa upp det värdeskapande  
• Kan hämta inspiration från privat sektors datadrivna 

arbete 
 

 
• Kan vara svårt att lyfta in modeller från privat 

sektor 
• Prestationsmätning kan vara olämpligt i 

verksamheterna 
• Kan kräva en förändring i tidigare använda 

processer och ett skifte i kultur. 
• Är styrda av lagar, regler och politik 
• Kan vara oförenligt med tillitsbaserad-styrning 
• Många intressenter att förhålla sig till 
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Metod 
 

Forskningsansats 
Till denna masteruppsats, om datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor, har en kvalitativ 
metod används. Detta eftersom kvalitativ metod är undersökande och syftar till att skapa ökad 
förståelse och insikt i hur deltagare tänker och känner, vilket passade studiens syfte och 
forskningsfrågor. Kvalitativ metod är lämplig eftersom intresset har legat i att skapa förståelse 
för deltagarnas uppfattningar av datadrivet HR-arbete. 
 
Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer. Intervjuer som redskap valdes 
eftersom dessa har ett djupgående undersökningsvärde när det kommer till attityder och 
uppfattningar av verkligheten (Howitt, 2013). Studien är en flerfallstudie, vilket innebär att 
fallstudier har gjorts i flera olika kommuner för att undersöka ämnet. Fallstudier innebär 
studier av specifika fall och intresset ligger i vad som försiggår i miljön. En flerfallstudie var 
användbart för att hitta mönster och för att kunna urskilja skillnader och likheter mellan de 
undersökta kommunerna.  
 
Studien har genomgående haft en abduktiv ansats, vilket är en kombination och ett samspel 
mellan både deduktiv- och induktiv ansats (Howitt, 2013). Detta innebär att uppsatsen utgår 
dels ifrån teoretiska begreppsramar och tidigare vetenskapliga artiklar om ämnet, som 
kompletterades med ytterligare teori utifrån de teman och mönster som identifierades (Howitt, 
2013). Studien har haft en utforskande design, för att besvara forskningsfrågorna och uppfylla 
syftet, och en ontologisk utgångspunkt i kritisk realism. Kritisk realism grundar sig i 
objektivism och innebär en kritisk syn på att allt inte nödvändigtvis är som det uppfattas att 
vara (Collier, 1994). Det utgår ifrån att det existerar en objektiv verklighet som är oberoende 
av vår kunskap och som ger upphov till våra intryck (Collier, 1994). Antagningen under 
studien har alltså varit att det finns en verklighet oberoende av subjektet. 
 

Urval 
Urvalet utgörs av tolv deltagare där åtta deltagare arbetar som motsvarande HR-
Chef/Personalchef/HR-Direktör/Personaldirektör, en som Verksamhetschef, en som HR-
Strateg och en som Verksamhetsutvecklare och en som Utredningssekreterare inom HR-
området. Deltagarna arbetar i nio olika kommuner i Västra Götaland och Halland, är av olika 
kön och olika åldrar, och har arbetat på respektive arbetsplats under olika lång tid. De 
kommuner och deltagare som deltog i studien framgår enligt Tabell 4. Miles och Huberman 
(2014) beskriver att det i kvalitativa studier finns risk för ensidighet vid för små urval så detta 
var något som försöktes undvikas. Kommuner valdes ut för att representera offentlig sektor 
och för att de är tillräckligt stora offentliga myndigheter, för att förutsätta att de har någon 
form av datadrivet HR-arbete och att de därför kunde intervjuas i ämnet. Urvalet var därför 
strategiskt. Kontakten och intervjuförfrågningar till deltagarna skedde via mejl. 
Kontaktuppgifter till deltagare erhölls från kommunernas hemsidor.  
 
Tabell 4.  
Beskrivning av studiens deltagare 
 
Kommun: Deltagare: Typ av  

intervju: 
Tid: Transkriberat 

material: 
Kungsbacka Kommun • HR-Chef Personlig intervju 1:09:48 7,5 sidor 
Partille Kommun • HR-Chef Personlig intervju 1:02:50 6 sidor 
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Mölndals Kommun • HR-Chef 
• Verksamhetsutvecklare 
• Utredningssekreterare 

Personlig intervju 1:07:33 8 sidor 

Bollebygd Kommun • HR-Chef Personlig intervju 1:00:31 6 sidor 
Borås Kommun • HR-Strateg Personlig intervju 1:15:33 5,5 sidor 
Göteborg Stad • HR-Direktör 

• Verksamhetschef  
Intra Services 

Personlig intervju 1:12:32 7,5 sidor 

Lerum Kommun • HR-chef Personlig intervju 59:16 6 sidor 
Härryda Kommun • Personalchef Personlig intervju 55:14 5,5 sidor 
Varbergs kommun • Personaldirektör Telefonintervju 1:06:23 7 sidor 

 
Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen utgjordes av kvalitativa intervjuer för att studera deltagarnas uppfattningar 
om datadrivet HR-arbete. Den vetenskapliga litteraturen består framförallt av artiklar hämtade 
från Luleå Tekniska Universitets databas Primo med sökord såsom: ”HR Analytics”, ”Big 
Data”, ”HR Data” och ”People Analytcis”. Dessa kombinationer av ord kan liknas med 
engelska begrepp för den svenska termen Datadriven HR och relaterade begrepp. Endast 
vetenskapligt granskade artiklar, publicerade i vetenskapliga referensdatabaser eller 
vetenskapliga tidskrifter användes. Detta för att säkerhetsställa att artiklarna upprätthöll god 
vetenskaplig standard. 
 
För att få en djupare förståelse om datadriven HR i offentlig sektor undersöktes nio 
kommunala myndigheter. Det är både stora kommuner och mindre kommuner, belägna i 
västra Götaland och Halland, som deltagit. Detta för att samla in ett trovärdigt och brett 
material med olika perspektiv på hur olika kommuner arbetar med datadriven HR. Önskan var 
att få intervjua minst en motsvarande HR-chef eller en HR-strateg på respektive kommun. 
Varför framförallt ledande, samt strategisk HR-personal tillfrågades var i syfte av att få en 
strategisk syn på datadriven HR i de studerade kommunerna. HR-chefer valdes ut eftersom de 
leder HR-arbetet och har störst insyn i HR-funktionerna.  
 
Utformandet av intervjuguiden inleddes med en tankekarta eftersom Howitt (2013) förklarar 
att intervjuguiden är grunden till ett rättvisande material. Med en egenkomponerad 
intervjuguide formulerades frågor som avsåg att besvara studiens syfte och forskningsfrågor 
och på så sätt säkerhetsställa att samtalsämnena under intervjuerna förblev relevanta. 
Semistrukturerade intervjufrågor formulerades utefter de områden som skulle undersökas och 
var bra för att kunna få djupare svar med flera olika perspektiv. Intervjuguiden utgick från 
forskningsfrågorna och hade mycket deduktiva frågor utefter teorin, men även en del mer 
öppna frågor som öppnade upp möjligheten för att oväntade saker skulle kunna komma fram.  
 
Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respektive deltagares arbetsplats, det vill säga på 
de undersökta kommunernas kommun- eller stadshus. I en kommun valde dock deltagaren att 
intervjuas över telefon, vilket dock inte hade någon nämnvärd påverkan på resultatet. 
Majoriteten av de intervjuer som genomfördes, vid insamlingen av det empiriska materialet, 
har alltså varit personliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum på respektive 
arbetsplats. Majoriteten av deltagarna intervjuades enskilt, men vid två intervjuer vad det flera 
deltagare från samma kommun som deltog utöver HR-chefen. Detta då HR-chefen själv 
föreslog personer som skulle kunna vara relevanta att delta, då de hade kunskap och insyn i 
kommunens arbete med HR-data. Detta bidrog till en mer kompletterande av deras datadrivna 
HR-arbete. Vid intervjuerna användes ljudinspelning via diktafon för att underlätta 
transkriberingen. Detta för att också stärka kvalitén på studien, samt för att undvika risken för 
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missuppfattningar och felcitering. Även kompletterande anteckningar fördes. I början av 
samtliga intervjuer beskrevs de etiska övervägandena och efter intervjupersonernas samtycke, 
påbörjades ljudinspelningen. Intervjupersonerna fick information om att de gärna fick ge 
uttömmande och beskrivande svar och exempel. Intervjuerna inleddes med några enkla frågor 
såsom deras roll i kommunen för att därefter gå över till de lite mer komplexa frågorna. 
Samtliga frågeområden berördes och vid behov användes följdfrågor. För att inte hämma 
ordflödet avbröts inte intervjupersonerna och vid intervjuernas slut fick även 
intervjupersonerna möjlighet att tillägga information. 
 
För att öka kvalitén på det insamlade materialet transkriberades alla intervjuer. 
Ljudinspelningarna från intervjuerna överfördes till skriftlig form genom ortografisk 
transkription (Howitt, 2013), vilket betyder att endast det talade språket skrivs ned till text 
utan hänsyn till hur orden sägs, kroppsspråket eller ansiktsmimiken med mera. Detta eftersom 
det inte var nödvändigt med en mer detaljerad transkribering för att utföra en tematisk analys. 
 

Analysmetod 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt har tillämpats för att tolka materialet för att på så sätt kunna 
bygga upp en förståelse kring ämnet. En tematisk analys tillämpades för att analysera de 
transkriberade intervjuerna. Tematisk analys är enligt Miles och Huberman (2014) en 
användbar metod för att kunna identifiera och analysera olika mönster i ett resultat. Detta 
medförde en övergripande bild om vad materialet innehöll och urskiljande av mönster och 
hittande av likheter och skillnader i deltagarnas svar. Miles och Huberman (2014) beskriver 
att i tematisk analys är fokus på vad som sägs, snarare än på hur något är sagt. Den är också 
en flexibel och aktivt skapande process.  
 
Genom tematisk analys utfördes en detaljerad kodning av texten. Enligt Braun och Clarke 
(2006) arbetar man vid tematisk analys aktivt och noggrant med att identifiera, analysera och 
rapportera mönster eller teman som organiserar och omsorgsfullt beskriver insamlad data. Ett 
tema fångar något av intresse i data i relation till forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). 
Den tematiska analysen började vid transkriberingarna genom att potentiella teman och 
mönster noterades. I enlighet med Braun och Clarke (2006) är det av stor vikt att lära känna 
ens data ordentligt, vilket inkluderar att noggrant leta efter sådant av betydelse. När tillräckligt 
med anteckningar från materialet hade förts började en gruppering och kodning av materialet. 
Kodningen genomfördes genom abduktiv process, det vill säga både genom induktion och 
deduktion. Totalt kom empirin att utgå från tre deduktiva teman (Beslutsfattande, Kompetens 
och Legitimitet) och sedan tillkom också ett induktivt tema ur materialet (Systemstöd). Även 
ett tema (Offentlig sektor) har använts för att diskutera datadriven HR i offentlig sektor. Den 
deduktiva, teoristyrda kodningen, grundades på befintliga teorier och forskningsresultat för att 
analysera empirin (Howitt, 2013). Teorin präglade också till stor del av innehållet i 
intervjufrågorna vilket i sin tur underlättade den teoristyrda kodningen. Den induktiva 
kodningen av data användes för att identifiera nya teman (Howitt, 2013). Koderna sorterads 
till potentiella teman och underteman med tillhörande rådata. Efter det lästes all data igenom 
på nytt för att kontrollera ifall något behövdes läggas till eller tas bort. Därefter i enlighet med 
Braun och Clarke (2006) fastställdes och namngavs temana. Även citat inbäddade i texten 
användes för att exemplifiera intervjupersonernas svar. Utdragen fördelades jämnt bland 
intervjupersonerna i syfte att generera en rättvisande bild av samtliga intervjupersoners 
uppfattningar av datadriven HR.  
 
Den tematiska analysen bidrog till att reducera mängden material och gav förståelse för 
helheten. Då det är problematiskt att redovisa allt material, och eftersom uppsatsen enbart fick 



	 15	

innehålla ett visst antal tecken, var det därmed nödvändigt att reducera materialet.  
Reduceringen gjordes av det material som inte handlade om uppsatsens frågeställningar i 
syfte av att stärka uppsatsens relevans. Backman (2008) menar att människor är påverkade av 
förutfattade meningar och förförståelse om olika ämnen. Med hänsyn till detta har det fanns 
en strävan att tolka materialet så objektivt som möjligt genom att inte omformulera 
deltagarnas svar i allt för stor grad och användandet av citat.  
 

Kvalitetshöjande åtgärder 
Guba och Lincoln (1994) menar att tillförlitligheten inom kvalitativ forskning består av fyra 
delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 
Dessa har beaktats i studien. Enligt Bryman (2011) innebär trovärdighet att forskaren 
säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. Överförbarhet handlar 
enligt Bryman (2011) om hur pass användbart resultatet är i andra miljöer och situationer. 
Kvalitativa resultat kan sällan generaliseras till andra grupper eller situationer än de som 
studeras. Yin (2009) beskriver att fallstudier är generaliserbara till teoretiska påståenden men 
inte till populationer, och att resultaten inte är att betrakta som absoluta. Analytisk 
generalisering innebär enligt Yin (2009) att projicera en sannolik överförbarhet av resultat 
från en studie där målet att utvidga och generalisera teorier (Yin, 2009). Då syftet med denna 
studie inte har varit att studera vad som är mest förekommande, utan företeelser som kan 
kopplas till datadriven HR i offentlig miljö, bygger denna studie på analytisk generalisering. 
Den här flerfallstudiens resultat är alltså inte något som syftat att betrakta som absoluta för en 
hel population utan något som är relevant för datadriven HR just i offentlig sektor. Eftersom 
flera olika kommuner har studerats har dock flera olika perspektiv på kommuners datadrivna 
HR belyst, vilket ökar studiens överförbarhet. 

För att pålitligheten ska säkerställas krävs att forskaren varit noggrann i sitt arbete vid 
redogörelsen för momenten i forskningsprocessen samt hur pass korrekta slutsatserna är 
(Bryman, 2011). För att uppfylla detta har alla moment redogjorts så detaljerat och transparant 
som möjligt. Insamlingen av data har också utgått från intervjuguiden, för att på så sätt 
säkerställa att samtliga deltagare gavs möjlighet att svara på samma frågor, vilket enligt 
Howit (2013) ökar kvalitén och trovärdigheten i deltagares svar. Vid sammanställningen av 
det empiriska materialet har även samma analysmetod tillämpats för samtliga intervjuer och 
därmed har deltagarnas svar jämförts på ett pålitligt sätt. För att öka studiens tillförlitlighet har 
exemplifierande citat används för att redogöra deltagarnas svar så objektivt som möjligt.. 
Bryman (2011) menar att möjligheten att styrka och konfirmera handlar om huruvida 
forskaren har agerat i god tro. Forskaren får alltså inte vara påverkad av sina personliga 
värderingar eller den teoretiska inriktningen. Därför, för att kvalitetsvärdera studien, beskrivs 
även dess reflexivitet. Ett empiriskt material kan tolkas olika beroende på forskarens 
personlighet, intressen med mera (Howitt, 2013). För att omedvetet inte söka efter mönster 
som inte finns, vilket Howitt (2013) menar kan vara en risk då människan är beroende av 
struktur och gärna vill se mönster i ting, beskrivs alla de steg som ledde fram till teman och 
hur kodningen gick till. Med hänsyn till detta har det också funnits en strävan att tolka 
materialet så objektivt som möjligt. 

 
Etik 
Till studien har etikråd, som humanistiska forskningsrådet ställt upp, legat till grund. Detta för 
att en god avvägning skulle kunna ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. De 
fyra allmänna huvudkrav som finns på forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilka har utgjort 
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riktlinjer och vägledning vid planering av arbetet för att förhindra att regler överträds. 
Informationskravet, det vill säga att intervjupersonerna ska bli informerade om studien syfte, 
dess villkor och användningsområden (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylldes genom att 
deltagarna fick information om studien redan vid den första mejlkontakten när de tackade ja 
till att medverka, samt i början av respektive intervju. Deltagarna var alltså i god tid 
informerade om syftet med studien samt att de fått tillgång till intervjuguiden. Samtliga 
deltagare gav sitt samtycke till att aktivt delta, vilket uppfyller samtyckeskravet som innebär 
rätten att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill delta (Vetenskapsrådet, 
2002). Beroende på uppsatsens karaktär behövdes dock samtycket enbart ges muntligt. 
Deltagarna blev också informerade om att de när som helst under studiens gång kunde avbryta 
sin medverkan utan att detta skulle medföra negativa påföljder. Alla deltagare blev 
informerade om att all information endast skulle användas i forskningssyfte. Inga uppgifter 
kommer att utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. På så sätt 
uppfylldes nyttjandekravet som innebär att alla insamlade uppgifter till studien har, och 
kommer enbart, användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har alla uppgifter och material behandlats konfidentiellt och förvarats 
på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna. Det inspelade materialet 
kommer att hållas konfidentiellt men sparas för att öka tillförlitligheten. I uppsatsen används 
inga namn på deltagarna, men då ingen av intervjupersonerna önskade vara anonyma angavs 
titel och kommun för respektive deltagare. På så sätt är deltagarna identifierbara och det går 
indirekt att utläsa vilka de är. Eftersom samtliga intervjupersoner gav samtycke till detta 
överträds dock inte konfidentialitetskravet.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat som erhållits från intervjuerna i löpande text. 
Resultatet har delats upp i teman som har analyserats med utgångspunkt i den teori som 
tidigare presenterats. De teman som presenteras är: Beslutsfattande, Kompetens, Legitimitet, 
Systemstöd och Offentlig sektor. Varje tema eller underkategori beskrivs var för sig och 
utdrag ur intervjuerna exemplifierar och förtydligar texten. I slutet av avsnittet förs också en 
diskussion av resultatet. 
 

Beslutsfattande  

Siffror och måtts högre värde än ord 
Intervjupersonernas uppfattning är att deras beslut får mer stöd när de kan visa nyttan av HR-
funktionernas arbete med data och siffror istället för med ord. Majoriteten av 
intervjupersonerna beskriver att det finns ett högre värde av att kunna presentera saker i 
siffror än i ord, då de upplever att resten av verksamheten är mer benägna att förstå eller 
lyssna till dessa. Detta resultat kan jämföras med Brunsson Holmblad (2005) som menar att 
HR-funktionen kan använda mått som ekonomiska argument för att övertyga nyttan av sitt 
arbete eftersom siffror ger mer greppbara kvantitativa uppgifter. Det verkar på 
intervjupersonerna som att det finns en uppfattning om att siffror har högre värde än ord i 
verksamheten. Att siffror skulle ha högre värde än ord kan jämföras med Marler och 
Boudreau (2017) som menar att HR-funktioner med hjälp av datadriven HR inte behöver 
förlita sig på känsla utan istället kan ta datadrivna beslut. Baserat på detta kan tolkningen 
göras att data och siffror är något som anses starkare att tillämpa vid beslutsfattande än ord 
och känslor. HR-Chef på Bollebygd kommun utrycker sig så här gällande HR-funktionens 
krav på att vara datadrivna: 
 

Vi på HR måste kunna räkna på allting. Alla vill ha siffror. Beror på den nyttorealism som 
existerar, det vill säga att man alltid måste utreda nyttan innan i siffror innan man startar igång 
någonting. Särskilt i kommuner eftersom det är skatteinvånarnas pengar vi riskerar. Därför är det 
alltid bra att kunna räkna på vilka effekter olika HR insatser kan ge. (HR-Chef Bollebygd 
Kommun) 

 
Intervjupersonerna beskriver att efterfrågan på datadrivna underlag leder till att fler mätningar 
utförs och att HR-funktionen försöker att arbeta mer med att mäta de mänskliga resurserna. 
Flera intervjupersoner menar att det finns en ökad efterfrågan och förväntan på HR-
funktionen om att just kunna presentera saker i siffror. Både internt på HR-funktionen, men 
också externt från resten av verksamheten, finns en efterfrågan om väl underbyggda 
resonemang av data. Får data och siffror en allt större efterfrågan i HR-funktionen kommer 
det troligtvis bli ett ökat fokus på hårda värden, såsom mätningar och kontroller av det HR-
arbete som bedrivs. Vilket överensstämmer med Feather (2008) som menar att HR-
funktionens roll i framtiden kommer att vara mer styrd av hård HR. Vissa intervjupersoner 
anser att efterfrågan på data, och att med data påvisa nyttan, är samma för alla funktioner 
inom verksamheten. Dessa intervjupersoner menar att förväntningarna på ett mer datadrivet 
arbete inte är något som är unikt för HR-funktionen utan något som gäller för hela 
verksamheten. Detta resultat ligger inte i linje med forskare såsom Angrave et al. (2016) som 
menar att HR-funktioner ligger efter i den datadrivna utvecklingen och att HR-funktionen 
måste börja arbeta mer datadrivet i linje i resten av verksamheten. HR-Chef för Partille 
kommun utrycker sig så här gällande efterfrågan på data: 

Finns en stor efterfrågan kring data och statistik. Cheferna vill ha hjälp. De vill veta statistik och 
hur det ser ut på deras enheter. De har mängder av funderingar kring deras egna verksamheter. 
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Därför är det viktigt att HR-funktionen måste kunna dra ut data. Så det är klart att det eftersöks. 
Det finns en förväntan på att HR ska kunna bidra med mycket data. (HR-Chef Partille Kommun) 

 
Flera intervjupersoner beskriver att kommunernas HR-arbete tilldelas mer resurser när HR-
funktionen konkret kan påvisa nyttan och effekten av deras arbete vilket påverkar möjligheten 
att genomföra fler insatser. Detta resultat överensstämmer med Toulson och Dewe (2004) som 
beskriver att HR-funktionen sannolikt tilldelas mer resurser för att utföra sitt arbete om de kan 
påvisa effekten av sina insatser och aktiviteter i siffror.  
 

Hur datadriven HR påverkar "mjuk" HR 
Flera intervjupersoner menar att datadriven HR riskerar att ta bort fokus på det kvalitativa 
HR-arbetet, som beskrivs vara svårare att mäta och presentera i data. HR-Direktör för 
Göteborg Stad beskriver bland annat att det är ”svårare att mäta kvalitetsmått och 
upplevelser”, Utredningssekreterare på HR-Strategiska enheten på Mölndal Stad beskriver: 
”det är lättare att mäta det hårda än det mjuka i HR-arbetet”. HR-chef för Bollebygd 
Kommun beskriver ”All statistik där vi pratar om människan är svårt att analysera eftersom 
det är mjuka bitar och att det gömmer sig så mycket bakom data.” Vissa intervjupersoner 
uppfattar dock inte det som en risk att datadriven HR skulle riskera att ta bort fokus från mjuk 
HR. Här finns alltså en delad mening bland intervjupersonerna. De intervjupersoner som 
beskriver att mätningar riskerar att ta överhand på HR-arbetet upplever det som problematiskt 
att vissa saker inte går att mäta och att dessa därför inte får samma uppmärksamhet från resten 
av verksamheten. Det beskrivs exempelvis vara svårt att mäta kvalitetsmått och upplevelser, 
vilket bekräftar den forskning som tyder på att det kan vara svårt att räkna på mänskliga 
resurser (Van den Heuvel, 2017). Intervjupersonerna anser att verksamheten måste ha insikt 
gällande att vissa saker måste vara prioriterade trots att deras effekt inte går att mäta i siffor. 
Det skulle kunna vara en utmaning ifall enbart de insatser där effekten går att kvantifiera i 
ekonomiska termer börjar prioriteras av HR-funktionen. Det kan nog vara lätt hänt om det 
också är de insatser som uppskattas eller tilldelas mest resurser. Utmaningen som vissa av 
intervjupersonerna beskriver, med att datadriven HR skulle kunna ta bort fokus från det mjuka 
HR arbetet, går i linje med en utveckling av en allt mer rationell styrfilosofi. Denna 
utveckling överensstämmer med Feathers (2008) syn av att HR-arbetet drivs mot mer hård 
HR. Datadriven HR skulle på detta sätt kunna tolkas köra över det normativa, mjuka HR-
arbetet, som Tengblad (2000) menar ägnas för lite utrymme i dagens verksamheter. 
Verksamhetsutvecklare på HR-Strategiska på Mölndals kommun uttrycker sig så här gällande 
analyser och insamlande av data: 
  

Ägnar mycket tid åt att samla in information, men man måste också säkerställa att analyserna blir 
rätt. Måste alltid finnas någon som tolkar. Man kan inte bara tänka datadrivet utan också 
människan bakom siffran, den mänskliga faktorn. (Verksamhetsutvecklare på HR-Strategiska 
enheten Mölndals Kommun) 

 
En utmaning som framkommer med det ökade kravet av att påvisa nyttan av HR-arbetet i 
siffror är att det finns en risk att tro att siffror enbart är det som betyder något. Om HR-
funktionen skulle bli för fokuserade på att visa och mäta nyttan av sitt arbete i siffror skulle de 
kunna bli mindre benägna att engagera sig i sådant som är svårare att mäta. Ett dilemma med 
att använda siffror för att värdera HR-funktionen och dess arbete är som Van De Voorde ett 
al., (2010) menar att det skapar ett alltför stort fokus på kostnader och inte vad HR-funktionen 
bidrar med eller åstadkommer. Catasús et al. (2012) beskriver att frågor som exempelvis 
trivsel, engagemang eller huruvida man är en attraktiv arbetsgivare eller inte, är svåra att 
mäta. Därmed kan det i enlighet med tidigare forskning finnas ett ifrågasättande om datadrivet 
HR-arbete verkligen ska uppmuntras i alla typer av HR-frågor, eftersom allt kanske inte går 
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att mäta, vilket intervjupersonernas uppfattning tyder på. Det är också av vikt att inse att data 
omöjligen att spegla allting och att det därför är viktigt att ta hänsyn till kontexten vid 
insamlande och analyserande av data. 

 
Data för att styra och prioritera 

Data ger en tydligare bild av vad som behöver prioriteras anser intervjupersonerna. Genom att 
kunna räkna och analysera nyttan av insatser, får HR-funktionen bättre kännedom om hur 
deras arbete påverkar verksamheten. Baserat på detta framkommer att mätningar och analys 
av olika data kan möjliggöra att HR-funktionen känner större trygghet i de beslut de fattar och 
att deras funktion är av nytta. Detta överensstämmer med Catasús et al. (2012) som menar att 
mätningar av personalnyckeltal kan leda till att HR-funktionen får kännedom om vad de 
behöver arbeta med och kan fungera som ett sätt för HR-funktionen att avgöra om de är på 
rätt väg eller inte. Majoriteten av intervjupersonerna nämner att de med hjälp av data kan göra 
förutsägelser om vad de behöver arbeta med och hur framtiden kommer att vara. På detta sätt 
anser de att datadrivet HR-arbete möjliggör att deras arbete blir mer effektivt och att de fattar 
bättre beslut gällande sitt HR-arbete. Upplevelsen att datadrivet HR–arbete bidrar till ett bättre 
beslutsfattande överensstämmer med forskare såsom Marler och Boudreau (2017), Handa 
(2014) och Van den Heuvel och Bondarouk (2017) som menar att datadriven HR ger 
beslutsfattande stöd till HR-funktionen. Att datadriven HR bidrar till bättre beslutsfattande för 
HR-funktionen är alltså en möjlighet som framkommer tydligt ur både empiri och tidigare 
forskning. Personalchef på Härryda Kommun utrycker sig så här för att beskriva hur de 
använder analyser av data: 

Data ligger till underlag för beslut och prioriteringar. Man ser ju med data trender över tid, ser hur 
saker ändras över tid. Det påverkar vilka åtgärder man vidtar, man kan styra mycket den vägen och 
sen kan man relatera det till våra insatser. På sätt använder vi kunskapen vi får fram till att planera 
arbetet. (Personalchef Härryda Kommun) 

Intervjupersonerna beskriver att de blir motiverade av att skapa insatser som de kan påvisa, i 
siffror, kommer ha effekt. Det vill säga att de med bearbetning och analys av data redan innan 
kan förutsäga nyttan av en kommande insats eller en förändring. Tidigare forskning menar att 
sammanfoga olika datakällor för att skapa förutsägelser för framtiden (Isson & Harriott, 
2009). Detta kan leda till ett bättre användande av organisationens tillgångar.  

 
Kompetens 

Brist på analytisk kunskap 
Vissa intervjupersoner tar upp att det datadrivna HR-arbetet succesivt har inneburit att HR-
funktionerna har börjat arbeta på ett nytt sätt men att verksamheten bortsett från den nya 
kompetens som behövts. Deras uppfattning är förenlig med Angrave et al. (2016) beskrivning 
av hur bristen på analytisk skicklighet inte verkar ha hindrat implementerandet av datadriven 
HR inom många organisationer. Samtliga intervjupersoner anser att det datadrivna arbetet 
kräver en ny kompetens som HR-funktionen sällan besitter, vilket också stämmer överens 
med tidigare forskning som tar upp bristen på analytisk kunnig HR-personal (Handa, 2014: 
Angrave et al. 2016). Vissa intervjupersoner anser att den befintliga HR-personalen måste bli 
mer analytiskt kunniga för att arbeta datadrivet, medan andra intervjupersoner tror att de i 
framtiden istället kommer att rekrytera HR-personal med större analytisk kompetens. Vissa 
intervjupersoner tror även att utbildningen inom personalvetarområdet också succesivt 
kommer att förändras till att bli mer i linje med datadriven- och hård HR och att HR-personal 
i framtiden därför kommer att vara mer analytisk kunniga. Vissa intervjupersoner menar att 
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deras kommuner inte kommer att satsa på att all personal i deras HR-funktioner ska vara 
analytisk kunniga utan att de istället kommer ha någon, eller några få personer, på HR-
funktionen som är specialister på analyser av data. Marler och Boudreau (2017) menar att 
företag som hoppat på datatrenden behöver personer som har datavetenskaplig eller annan 
analytisk kompetens (Marler & Boudreau, 2017). Saknas detta i många av de studerade HR-
funktionerna kan detta utgöra en utmaning för det datadrivna arbetet. HR-chef för Partille 
kommun utrycker sig så här angående HR-funktionens analytiska kompetens: 
 

Utmaningarna blir att när man övergår från specialistfunktioner till mer generalistroller är att alla 
ska göra allt nu. En HR-person ska ha så mycket uppgifter att många specialistfunktioner 
prioriteras bort. Vi har generalister men jag tror det kommer att svänga över mot specialistrollerna 
igen. Blir det mer datadrivet kommer vi behöva specifika kompetenser. Vi behöver specialister 
som kan programmering och sådana delar så vi kan ta hand om data på rätt sätt. (HR-Chef Partille 
Kommun) 

 
Möjlighet att utföra analyser 

Flera intervjupersoner beskriver att det inte är någon i deras HR-funktion som arbetar i deras 
systemstöd. Det vill säga att det i deras kommun är personer på andra avdelningar eller 
systemadministratörer som arbetar med bearbetning och framtagning av personal- och HR-
data. Detta verkar inte intervjupersonerna lägga någon värdering i huruvida det är bra eller 
dåligt. Enligt tidigare forskning skulle dock detta kunna vara en utmaning för datadrivet HR-
arbete. Det vill säga att personer som inte är utbildade inom personalområdet ska arbeta med 
data gällande personal. Enligt Angrave et al. (2016) finns en oro om att datadriven HR ska 
användas av personer som kan missförstå eller misstolka analyser av insamlad data. 
Utmaningen kan vara att personaldata inte används på rätt sätt eller att fel analyser dras 
eftersom dessa personer troligtvis inte har samma förståelse eller utbildning inom 
personalområdet som HR-personal. Detta kan vara ogynnsamt för verksamheten och kan leda 
till att fel beslut fattas. Enligt Angrave et al. (2016) kan det också kan vara problematiskt för 
samhället, eftersom personer och anställda kan påverkas negativt vid fel dragna analyser och 
fel beslutsfattande. Å andra sidan kan en möjlighet med att ha ”outsourcat” analyserandet av 
HR-data till andra funktioner eller systemadministratörer vara att HR-funktionen klarar sig 
med den traditionella HR-kompetens de har, där analyserande av data sällan ingår i stor grad, 
samt att de kan få mer tid till annat HR-arbete. Dock uppfattas detta inte som en möjlighet 
som skulle kunna väga upp utmaningen och riskerna med vad som kan hända om datadriven 
HR används på fel sätt av personer som inte förstår sig på HR-data. HR-Strateg på Borås 
kommun uttryckte sig såhär om HR-funktionens analyserade av data:  
 

Vi har många system som vi inte förstår idag. Inte tillgång till kompetenserna. HR-konsulter gör 
inte analyser. De har ofta inte statistiska kunskaper. De har mer stödjande kunskaper. Vi hade 
behövt HR kombinerade statistiker som förstår vad som döljer sig bakom data som kan synliggöra 
samband. (HR-Strateg Borås Kommun) 

 
Det faktum att vissa kommuner har andra funktioner eller personer istället för HR-personal 
som arbetar med analys av data bekräftar att befintlig HR personal ofta inte är tillräckligt 
kunniga på analyser av data. Det vill säga att många HR-funktioner inte har kompetens att 
arbeta med detta själva. Att intervjupersonerna inte nämner några nackdelar med detta kan 
tyda på att de inte har kunskap om kontexten för att fullt ut arbeta med datadriven HR, och 
beskriver en del om deras attityd kring dataanvändning. Precis som Corea (2016) menar 
innebär dataanvändning en avvägning mellan att bara göra det som krävs i det dagliga arbetet 
till att riskera, vara modig och anta en datavetenskap och datadisciplin som är anpassad till 
organisationen. Ifall HR-funktionerna själva inte ser något behov av att bli mer analytiskt 
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kunniga, eller inte ser nackdelar med att personal som inte är utbildade inom personalområdet 
gör analyser av HR-data, kan utgöra en utmaning. Detta då Angrave et al. (2016) som nämnt 
menar att många analytikerteam inte har kunskaper eller förståelse för HR-området. Detta 
resultat tyder på att de inte ser riskerna i datahantering och inte förstår möjligheterna med data 
fullt ut. Risken blir likt Corea (2016) beskriver att de i dataanvändningen bara göra det som 
krävs istället för att använda och utnyttja data fullt ut i sitt arbete. Om HR-personal inte 
utvecklar sina kunskaper för att bli kunniga kring det datadrivna arbetssättet kommer HR-
funktioner att misslyckas med den stora datautmaningen som finns idag menar Angrave et al. 
(2016). Därför är det likt Marler och Boudreau (2017) beskriver, viktigt att HR-funktionerna 
anställer personer med rätt kunskap och färdigheter för att samla in korrekta data och för att 
utföra rätt statistiska analyser.  
 

Legitimitet 

Med data påvisa nyttan med HR-rollen  
Återkommande för intervjupersonernas uppfattning av datadrivet HR-arbete är att det går 
hand i hand med HR-funktionens vilja av att visa nyttan av vad de gör och vad de bidrar med. 
Denna tolkning görs då flera intervjupersoner beskriver att det i deras verksamheter finns ett 
stort behov och förväntan av att visa sig vara behövd som HR-funktion. Intervjupersonerna 
menar att det datadrivna HR-arbetet möjliggör för HR-funktionen att enklare kunna visa 
effekten av sitt arbete och insatser. Varför intervjupersonerna anser att det är viktigt att de 
visar nyttan av sitt arbete är för att det bidrar till att resten av verksamheten ser värdet i HR-
funktionens arbete och insatser. Detta är intressant eftersom det samtidigt framkommer att 
många intervjupersoner anser att deras HR-funktioner redan har en hög status i deras 
verksamheter, och att de därför inte har ett behov att använda data för att just få status eller 
legitimitet. Här finns alltså olika uppfattningar. Intervjupersonernas beskrivning av att HR-
funktionen har ett stort behov av att visa nyttan av sitt arbete kan dock tyda på att det ändå 
finns en viss osäkerhet gällande deras status och roll i verksamheten. Därmed kan det kanske 
finnas en viss sanning i tidigare forskning som belyser att HR-funktionen länge har fått kämpa 
med att få erkännande och att HR-funktionens arbete inte alltid har varit prioriterat i 
verksamheterna (Berglund, 2002). Även Alvesson och Lundholm (2014) beskriver som 
tidigare nämnt att HR-funktioner har haft svårt att etablera sig som viktiga bidragsgivare till 
organisationens resultat. Därmed kan de få kämpa för att få förtroende från andra funktioner 
(Alvesson & Lundholm 2014). HR-Chef för Lerums kommun utrycker sig så här om 
möjligheter med datadriven HR: 

Det är av vikt för att vara trovärdiga. Att driva större frågor kräver bra underlag. Vilka effekter de 
kan få fram. Finns ökad förväntan om att mäta effekter. Här behöver HR en styrka om man vill få 
gehör och förtroende för att genomföra större förändringar. Större investeringar kräver kalkyler. Vi 
behöver stöd för att vi jobbar med rätt saker, vad vi uppnått och effekten. (HR-Chef Lerums 
kommun) 

 

Hur datadriven HR påverkar HR-funktionens inflytande 
Intervjupersonernas uppfattar att HR-funktionen får mer status och inflytande av att vara 
datadrivna. Intervjupersonerna upplever att resten av verksamheten bättre lyssnar på deras 
idéer, samt att datadrivet HR-arbete bidrar till ett större förtroende för HR-funktionen. HR-
beslut som baseras på data uppfattas leda till större tillit på HR-funktionen och deras arbete. 
Detta resultat överensstämmer med Toulson och Dewe (2004) beskrivning av hur mätningar 
kan ge HR-funktioner mer trovärdighet. Det ökade inflytandet kan tolkas som att HR-
funktionen får mer legitimitet i sina verksamheter. Många intervjupersoner nämner just 
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legitimitet som en effekt datadrivet HR kan ge. Alltså, likt Nilssons (2005) studie, kan det 
datadrivna arbetssättet användas för att få legitimitet. HR-chefen i Kungsbacka kommun 
nämner datadrivet HR-arbetes påverkan på HR-funktionens roll så här: 

Data hjälper HR att ta plats. Stödenheter har generellt ganska svårt med sin legitimitet i sin 
organisation. De som har budgeterna och verksamheten (linjen) vill inte ha HR om HR inte är 
viktiga och kan göra skillnad. HR-funktionen har kunskap men måste kämpa för att vara behövda, 
och då tror jag att datadrivet arbete hjälper till med den argumentationen. Varför ska vi satsa på att 
sänka sjukfrånvaron exempelvis? Jo för att vi vet att sjukfrånvaron ökar och kan påvisa det i data. 
Ett naturligt sätt för HR att kunna ta en plats. En legitimitetsfråga ligger i grunden. Att kunna mäta 
det man gör.  HR-chef Kungsbacka Kommun. 

 
Vara mer datadrivna, och med hjälp av data visa nyttan med HR-arbete, ökar även flertalet av 
de undersökta HR-funktionernas strategiska position i deras kommuner, vilket också kan ses 
som en ökad form av inflytande. Flera intervjupersoner tror att de med mer datadrivet arbete 
kan agera bättre som en strategisk partner för organisationen. Resultatet tyder därmed att 
datadriven HR påverkar HR-funktionens roll genom att HR-arbetet kan bli mer strategiskt. 
Likt Marler och Boudreau (2017) menar så tyder resultatet också på att det finns en relation 
mellan datadriven HR och en mer strategiskt roll. Utmaningen i detta kan dock vara att det 
krävs andra kompetenser hos en strategisk HR-medarbetare än en mer traditionell, mer 
administrativ och stödjande HR-medarbetare (Beer 1997). Beer (1997) beskriver som nämnt 
att det attraherar och kräver två olika roller och människor med olika kunskaper.  
 

Systemstöd 

Hårdvarans påverkan 
Återkommande för datadriven HR är hur de olika data- och personalsystem påverkar 
förutsättningarna att arbeta datadrivet. Mer än hälften av alla intervjupersonerna beskriver att 
deras kommun har ett gammalt system som inte fungerar tillräckligt bra. De beskriver att 
systemen inte är användarvänliga, är svårlästa eller svåranalyserade. Intervjupersonerna anser 
att systemen saknar användarvänliga gränssnitt samt att verksamhetens system inte integrerar 
med varandra och att det därför är svårt att jämföra och analysera data från olika områden i 
verksamheten. Marler och Boudreau (2017) beskriver att IT är en drivkraft för datadriven HR 
då framgången för datadriven HR beror på kvaliteten och tillgängligheten av data och 
kapaciteten av personalsystem. Även Angrave et al. (2016) betonar att vikten av att i 
framtiden ha system med mer användarvänliga och grafiska användargränssnitt än vad de har 
idag. Tidigare forskning belyser personalsystemen och hårdvarans påverkan som något som 
kan leda till att det datadrivna arbetet inte uppnår sin fulla effekt eller att datadriven HR inte 
uppnår sin fulla framgång, medan intervjupersonerna uppfattar det som en utmaning som kan 
försvåra eller till och med hämma det datadrivna arbetet.  
 

Vi synkar våra system och samlar in mer data än tidigare. Tidigare var de ganska låsta systemen. 
När vi upphandlade system var vi inte tillräckligt noga med att systemen skulle kunna integrera 
med varandra vilket försvårade analyser. Vi har fortfarande inte helt fått till det, men det är på god 
väg. Systemen är väldigt viktiga för ett effektivt arbete med data. Systemen måste kunna prata med 
varandra annars försvåras arbetet och analyser. (Verksamhetschef IntraService Göteborg Stad) 

 
Intervjupersonerna upplever att stora mängder data i många fall finns men att systemstöden 
måste underlätta för att göra data tillgänglig och begriplig. Flera intervjupersoner menar att 
det endast är ett fåtal personer i verksamheten som har kunskap i att kunna plocka ut data från 
systemen på ett bra sätt. Väldigt få personer på HR-funktionerna kan göra just detta. I vissa 
kommuner är det som nämnt personal från löne-avdelningen som gör detta, i andra kommuner 
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är det någon enstaka person på HR med viss analytisk kompetens och på vissa kommuner 
HR-eller systemadministratörer. En av intervjupersonerna beskriver att systemen också är 
svårlästa för att HR-funktionen inte har satt sig in tillräckligt i hur systemen fungerar. Hon 
menar att det finns många funktioner i systemen för att ta ut eller analysera data, men att det 
inte finns en tillräcklig kunskap i hur systemen fungerar. Detta kan som Angrave et al. (2016) 
beskriver kunna bero på att de analytiska system som finns idag, är skapade av, och för, 
ingenjörer och inte av HR. Angrave et al. (2016) argumenterar att analytiska HR-verktyg i 
framtiden måste utgå från HR-funktionens behov samtidigt som HR-funktionen måste bli 
bättre på att utnyttja sådana verktyg, annars kommer datadriven HR inte skapa värde. En 
utmaning för datadriven HR kan alltså vara att de analytiska verktygen är svåra att använda, 
men också att det inte läggs tillräckligt med tid eller resurser på att lära sig att använda och 
utnyttja sådana verktyg. HR-chef på Mölndals Kommun uttrycker sig så här om hinder de har 
stött på i arbetet med att samla in data: 
 

Ett hinder är systemen. Saknas viss koppling mellan ekonomi och personalsystem. Vi skulle även 
kunna få ut mycket mer ur våra system och nyttja dom bättre. Finns säkert många funktioner i 
systemen vi ännu inte vet om eller har satt oss in i. (HR-chef Mölndals Kommun) 

 

AI i datadriven HR? 
Många av intervjupersonerna belyser möjligheten med att i framtiden ha system som själva 
gör analyser av olika integrerade data. I nuläget gör systemen enklare analyser, men flera 
intervjupersoner tror att detta skulle kunna göras i allt större omfattning och utsträckning. 
Corea (2016) menar att digitaliseringen som sker just nu inom många företag bara är ett av 
många steg mot ytterligare fler revolutionerande framsteg. I en kommun berättar 
intervjupersonen att de precis har fått en ny funktion i ett av deras program som gör egna 
analyser av data. Hon berättar att hon, genom detta program, exempelvis får presenterad 
statistik på allt ifrån hur många mejl hon skickar per dag, till hur många möten hon har i 
veckan. Intervjupersonen menar att hon genom programmets uppsamlande och analys av data 
får statistik på var hon lägger sin tid på. Dock beskrivs vissa utmaningar med detta. De data 
som presenteras är exempelvis redan bearbetad och därför inte objektiv, vilken påverkar hur 
den tolkas. Hon menar att statistiken hon får tilldelad sig ibland kan vara missvisande 
eftersom den inte tar hänsyn till sammanhanget eller kontexten. Problematiken beskrivs också 
vara att kommunen i nuläget inte kan kontrollera vilka analyser som de får tilldelat sig genom 
programmet. Den presenterade statistiken och siffrorna är material som också enligt 
offentlighetsprincipen kan begäras ut, vilket ställer frågor kring integritet och etik. Så här 
utryckte sig Personaldirektören för Varbergs Kommun om detta: 
 

Datadrivet arbete är för mig exempelvis tjänsten ”My analytics”. En App som samlar in all 
aktivitet jag gör i Office paketet. Den hämtar data och gör egna analyser om allt i från hur 
fullbokat mitt schema är, vilka möten jag har, vad jag skickar för mejl, hur snabbt jag svarar min 
chef osv. Detta är jättebra men vi är inte mogen för den här typen av data och program ännu. Det 
dök upp som en gratistjänsts så vi alla blev ställda inför det faktum att vi plötsligt fick detaljerade 
analyser. Vi vet ännu inte hur vi ska använda programmets presenterade data. Det är en god 
grundtanke men som skapar oro. Det är också problematiskt att ett program försöker analysera vårt 
arbete och ska säga hur vi ska arbeta. (Personaldirektör Varbergs Kommun) 

 
Dessa former av dataanvändning kan tolkas väcka frågor och utmaningar kring Artificiell 
Intelligens (AI). Det ger en indikation av vad AI i framtiden skulle kunna göra för något och 
vilka utmaningar och möjligheter som HR-funktionen kan behöva ta hänsyn till i sitt 
datadrivna HR-arbete, om utvecklingen går fortsatt i den riktningen. Tar system själva fram 
rapporter och analyser kan det säkert bli att sammanhanget och kontexten kring data bortses. 
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Denna risk gäller troligtvis framförallt vid komplicerade analyser eller när flera faktorer ska 
korreleras, då kanske det inte är en bra idé att ha system som gör dessa analyser. Det vill säga 
om man i framtiden inte har system som gör det lika bra som människor. Corea (2016) menar 
som nämnt att potentialen av att hantera stora mängder data och kapaciteten att utnyttja dess 
kraft så småningom kommer att möjliggöra att designa algoritmer och hårdvara som kan 
approximera, om inte fullständigt reproducera, en mänsklig hjärnans förmåga (Corea, 2016). 
Kanske kan detta vara bra om HR-funktioner saknar den analytisk kompetens som krävs för 
att analysera data, då kanske systemen i själva fallet gör bättre analyser än människorna.  

Offentlig sektor  

Offentlighetsprincipen påverkan 
Överlag tror intervjupersonerna inte att skillnaderna mellan datadrivet HR-arbete är så stora 
mellan offentlig och privat sektor. De nämner att GDPR (Dataskyddsförordningen) till 
exempel är något som påverkar både offentlig och privat sektor. En skillnad, som samtliga 
intervjupersonerna nämner, är dock att offentlig sektor är styrd av offentlighetsprincipen 
vilket de menar påverkar deras datadrivna HR-arbete. Offentlighetsprincipen är central i den 
svenska rättsordningen och innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för 
media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas 
verksamhet. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga, men rätten att ta del av 
allmänna handlingar kan dock i viss mån begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud 
att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Detta gör att offentlig sektor behöver ta större 
hänsyn, och vidta större försiktighet, när det kommer till data. Framförallt vid insamlandet av 
data. På grund av offentlighetsprincipen måste offentliga organisationer vara beredda på att 
data som samlas in också kan begäras ut. Hänsyn blir direkt till att data som samlas in och 
används inte bryter mot någon lag, är etiskt korrekt och inte inkräktar på människors integritet 
i för stor grad. Detta hänsynstagande för HR-funktionen i offentlig sektor påverkar arbetet 
med datadriven HR. De beskriver att i och med offentlighetsprincipen behöver kommunernas 
HR-funktioner vara mer eftertänksamma och försiktiga kring data som samlas in. Flera 
intervjupersoner menar att offentlighetsprincipen är bra i det ändamålet eftersom det gör att de 
är mer noga i mätningar och insamlade av data. Det vill säga att de inte bara samlar in data för 
mätandes skull utan faktiskt väljer aktivt vad som ska mätas, vilket kan ses som en möjlighet. 
En intervjuperson nämner dock detta även som en utmaning. Hon menar att det finns risk att 
HR-funktionen blir för restriktiv vid insamlandet av data, eftersom det hela tiden finns en risk 
i att om de gör fel så kan detta synliggöras och uppmärksammas. Har allmänheten, enskilda 
individer och företrädare för media rätt till insyn i och tillgång till information blir det lätt att 
detta påverkar kommunernas arbete med datadriven HR. Det är bra att iaktta noggrannhet 
men det får inte bli till den grad att det hämmar insamlandet av data eller de insatser HR-
funktionen vill genomföra, då kan det utgöra en utmaning istället. Det får inte bli att HR-
funktioner inom offentlig sektor undviker att samla in och använda data i den grad som är 
möjlig, på grund av en rädsla av att göra fel och att detta skulle offentliggöras. HR Chef för 
Lerums kommun utrycker sig så här om sådant de behöver ta hänsyn till i deras datadrivna 
HR-arbete:  

Offentlighetsprincipen gör att mycket kan bli publikt. Alla värden syns. Det är ju bra att det är så 
tänker jag. Underlättar dock inte alltid när man ska utveckla verksamheten. Om man exempelvis 
har låga värden blir det väldigt synligt, och kanske uthängt i media. Det finns både för och 
nackdelar. Man kan bli lite återhållsam i användandet av data. Är mycket som kan behöva 
återrapporteras men det är också bra för det sätter press på oss att vi jobbar klokt. Ställs krav på att 
vi ska använda pengarna på klokt sätt, att vi är effektiva och använder resurser på rätt saker. (HR-
Chef Lerums Kommun) 
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Går tillitstyrning ihop med datadrivet arbete? 
Flera intervjupersoner tar upp New Public Management (NPM) när de diskuterar skillnader 
mellan offentlig sektors datadrivna HR-arbete och den privata sektorns. Det vill säga det 
faktum att kommuner hämtat inspiration från privat sektors lednings- och styrmetoder. Flera 
intervjupersoner beskriver att deras kommuner håller på att gå ifrån styrning som är i stil med 
NPM och i stället tillämpa tillitsbaserad-styrning. Detta eftersom NPM beskrivs bli för 
fokuserat på mätande, vilket de beskriver inte är lämpligt för deras verksamheter då allt inte 
går att mäta och att fokus ”kan hamna på fel saker” istället för på kvalité. Problematiken och 
utmaningen med att mäta för mycket har tidigare nämnts i forskning kring mätningar inom 
offentlig sektor. Brignall och Modell (2000) beskriver som nämnt att det kan bero på pressen i 
de offentliga organisationerna av att möta kraven och behoven av ett alltför stort antal 
intressenter samt ökat krav på effektivitet och skattesänkningar. HR-Chef på Kungsbacka 
Kommun beskriver så här gällande hur deras datadrivna HR-arbete kan påverkas av att de är 
en offentlig myndighet: 
 

Kan känna man försöker efterlikna privat men gäller att hitta balans. Vi håller på att lämna en 
styrning likt NPM och istället gå mot en mer tillitsbaserad styrning. Vi tror att kvaliteten uppstår i 
det goda mötet. Detta kan exempelvis vara mellan medarbetare och elev, patient, brukare. För att 
uppnå bra kvalitet i mötet längst ut i medarbetarleden, måste kommuner förändra sitt sätt att styra 
och leda. (HR-Chef Kungsbacka Kommun) 

 
Att det framkommer ur resultatet att kommuner just nu håller på att lämna styrning likt NPM, 
som är mer av en detaljstyrning, kan tyda på att det finns insikt om att det inte är bra att ha för 
stark övertro på siffror och data utan att kontexten också spelar roll. Det belyser även att de 
anser att det är av vikt att värna om kvalitén av arbete samt medarbetares kunskap och 
kreativitet. Detta kan likt intervjupersonerna beskriver vara extra viktigt för just offentlig 
sektor eftersom de har många verksamheter där syftet inte är att vara vinstdrivande. Detta 
resultat kan tyda på att intervjupersonerna har kännedom kring att det kan finnas särskilda 
utmaningar som offentliga sektorn behöver ta hänsyn till och att det därför inte alltid är 
gynnsamt att arbeta likt privat sektor. De har likt Nilsson (2005) förståelse för att skillnaderna 
mellan offentliga organisationer och företag i vissa avseenden är allt för stora för att det ska 
vara möjligt att plocka över attraktiva delar från respektive organisationstyp hur som helst 
(Nilsson, 2005). Personaldirektör för Varbergs kommun utryckte sig så här gällande hur 
dataanvändning kan riskera detaljstyrning inom deras kommun: 
 

Data hamla i fel händer och det kan också leda till ett överdrivet kontrollsamhälle eftersom vi får 
möjlighet att detaljstyra. Gränserna mellan tillit och kontroll blir svårare. Ju mer data man har ju 
mer lockelse att arbeta med detaljstyrning, vilket inte är bra. (Personaldirektör Varberg 
Kommun) 

 
Utifrån tidigare forskning har det som nämnts under de senaste decennierna inom offentlig 
sektor dominerat en detaljstyrning (Tillitsdelegationen, 2017). NPM riskerar som nämnt 
detaljstyrning, där mål uppifrån och resultatstyrning kan tolkas skapa problem för offentliga 
organisationer. Ifall datadriven HR inom offentlig sektor ökar kan HR-funktionen, likt 
kritiken mot NPM, behöva fundera hur ett ökat datadrivet HR-arbete inte ska leda till 
detaljstyrning i HR-arbetet. Det är en intressant utmaning hur offentlig sektor förväntas 
tillämpa tillitstyrning, som lyfts fram som en motsats till NPM, och samtidigt arbeta mer 
datadrivet. Risken är att det med datadrivet arbete är just kan skapas en mätnings- och 
granskningskultur där verksamheterna och HR-funktionerna belastas med stora krav på 
detaljerade redovisningar av resultat, indikatorer och måluppfyllelser för att tillfredsställa 
organisationernas behov. 
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Selektiva med deras resurser 
Inom kommunerna finns en begränsad ekonomi och flera av intervjupersonerna beskriver att 
kommunerna behöver vara selektiva med hur tillgångarna används. Därmed beskrivs det som 
viktigt att HR-funktionen kan visa att deras roll och arbete är av värde. Det blir viktigare att 
kunna presentera att de insatser som de planerar att genomföra är genomtänkta och kommer 
generera effekt, gärna i ekonomiska mått. Detta tror de kan vara något som påverkar deras 
datadrivna HR-arbete, att de behöver vara selektiva med hur de ändvänder resurser och 
tillgångar. Det ställer högre krav och behov på dataunderlag, eftersom de vill att tillgångarna 
används effektivt. HR-Direktör för Göteborg Stad utrycker sig så här angående behovet av 
datadriven HR i offentlig sektor: 

 
Vi behöver titta över hur vår data och datainsamling ut. Hitta mer smarta sätt att arbeta på. Vi vet 
med ekonomin att vi inte kommer att få mer resurser utan att det kommer att vara mer 
begräsningar framöver. Det gör att vi behöver tänka till och arbeta smartare så att vi kan få ut så 
mycket som möjligt. I och med vi får mindre resurser måste vi vara mer noggranna med att de 
saker vi satsar på ger de effekterna vi vill uppnå och då måste vi kunna räkna på det vi gör. (HR-
Direktör Göteborg Stad) 

 
Sammanfattning av empirins svar på forskningsfrågorna 
Nedan sammanfattas och summeras empirins svar på forskningsfrågorna i beskrivande 
figurer. I figurerna framgår också den tidigare forskningens svar på forskningsfrågorna för att 
läsaren ska kunna urskilja likheter, skillnader och nya aspekter som tillkommit ur empirin. 
 
Tabell 5. 
Hur datadrivet HR-arbete påverkar på HR-funktionens roll 
 

HR-funktionens roll blir mer: 
 

HR-funktionens roll blir mindre: 

 
(√) I linje med rationell styrfilosofi  

Mer inriktat på mätning, kontroll och hård HR 
 
(√) Beroende av analytisk kompetens och att förstå 

stora mängder data  
Framgår att ny kunskap och kompetens 
krävs 
 

(√) Legitim 
 De får mer inflytande, förtroende och erkännande 

 
(√) Strategisk 

Blir en mer strategisk partner i verksamheten 
 

(+) Beroende av att kunna presentera  
saker i just siffror  
 

 
(√) I linje med normativ styrfilosofi 

Mindre inriktat på mjuka värden och mjuk HR 
 
(√) Inriktad på traditionellt personalarbete  

Ja, mindre beroende av traditionell HR 
kompetens 

 
( ) Inriktat på att vara operativt chefsstöd 
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Tabell 6. 
Möjligheter och utmaningar med datadrivet HR-arbete 
 
 Möjligheter Utmaningar 

 

B
es

lu
ts

fa
tt

an
de

 

 
(√) Kan leda till bättre HR-beslut 

HR-beslut blir bättre och mer riktiga 
 

(√) Mätningar kan ge kontroll och förenkla  
beslutsfattande  
Planering och styrning av HR-arbetet blir tydligare 
 

(√)Effekter av HR-insatser kan utvärderas och  
synliggöras  
Enklare att påvisa effekter av HR-insatser 

 
( )  HR-funktionen behöver inte förlita sig på känsla 

 

 
(√) Saker som inte går att mäta i siffror eller  

ekonomiska termer kan få mindre stöd eller lägre 
prioritering  
Mjuk HR får mindre stöd och lägre prioritering 
 

(√) Det kan finnas övertro på mätningar vid HR- 
beslut  
HR-funktionen blir för fokuserade på siffror och 
mått  

 
(√) Mycket i HR-arbetet är inte lämpat för mätningar 

Uppfattas svårt mäta mjuka värden i HR 
 

(+) Kontexten kring data glöms ibland bort 
 

K
om

pe
te

ns
 

 
(√)Potential att identifiera trender, upptäckter och    

innehåll som berör personal och personalbeslut 
Kan enklare göra förutsägelser om sådant som 
berör personalen och HR-området 
 

( ) HR-funktionens kan arbeta mer i linje av 
 resten av verksamheten 
 

 
 

 
(√) Saknas analytisk kompetens och kompetens om 

stora mängder data hos HR-funktioner 
Saknas ofta analytisk kompetens  
 

( ) Olämpliga eller kontraproduktiva mätmetoder  
kan användas  

 
( ) Saknas modeller för hur datadriven HR ska hanteras 
 
(√) Personer som inte är utbildade inom HR-området 

plockar fram eller analyserar data  
Andra funktionen eller systemadministratörer 
plockar fram eller analyserar data istället för HR 
 

(+) Saknas insikt kring risker som finns med  
att HR-funktionen själva inte gör analyser 

 

L
eg

iti
m

ite
t 

 
(√) HR-funktionen kan få ökad status, makt och  

inflytande 
Tilldelas mer resurser och får större 
Förtroende och erkännande 
 

(√)Kan bidra till starkare position för HR 
Blir en strategisk partner i verksamheten 

 
(√)Får sina röster hörda i ledningsgruppen 

får mer förtroende från resten av verksamheten 
 

 
(≈) Kan användas av HR-personal för att hävda sin  

roll och för att få erkännande 
Indirekt krav på att vara datadrivna för att få 
erkännande 
 

( )  Behöver inte vara ett ”måste” för att säkerställa  
HR-funktionens framtid som en strategisk 
funktion 

 
 

Sy
st

em
st

öd
 

 
(+) Automatiserade system kan göra enklare  

analyser åt HR-funktionen 
 

(√) System kan underlätta att HR- data integreras  
med annan verksamhetsdata eller extern data 

 
(+) System som inte är användarvänliga eller har  

dåliga gränssnitt hämmar datadrivet arbete 
 

(√) Saknas kunskap i systemstöd och analytiska  
verktyg 

 
(+) System som gör egna analyser presenterar redan 

bearbetad data och tar ej hänsyn till kontexten 
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Tabell 7. 
Möjligheter och utmaningar med datadrivet HR-arbete i offentlig sektor/Sådant som är unikt 
för datadriven HR i offentlig sektor 
 
 Möjligheter Utmaningar 

 

U
ni

kt
 m

ed
 d

at
ad

ri
ve

n 
H

R
 i 

O
ff

en
tli

g 
se

kt
or

 
 

 
(√) Kan uppnå mer effektivitet och bättre prestanda  

Mer effektiviserat med dataanvändning  
 
(√) HR-funktionen kan tänka styrning i större grad och 

mäta och följa upp det värdeskapande 
Bättre nyttjande av offentliga sektorns 
resurser och stora mängder tillgänglig data 

 
( ) Kan hämta inspiration från privat sektors  

datadrivna arbete 
 

(+) Offentlighetsprincipen kan bidra till mer 
omsorgsfull användning av data 

 
 

 
( ) Kan vara svårt att lyfta in modeller från privat sektor 

 
(√)Prestationsmätning kan vara olämpligt i verksamheter 

Kan bidra till detaljstyrning 
 
( ) Kan kräva en förändring i tidigare använda  processer  

och ett skifte i kultur 
 
(√) Är styrda av lagar, regler och politik 

Offentlighetsprincipen kan bidra till  
återhållsam användning av data 

 
(√) Kan vara oförenligt med tillitsbaserad styrning 

Svårt med tillitsbaserad styrning när data  
bidrar till mer kontroll och mätningar 

 
( ) Många intressenter att förhålla sig till 

 
(+) Förväntan på att vara effektiva och relevanta 

 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna masteruppsats var att öka förståelsen för datadrivet HR-arbete inom 
offentlig sektor. Syftet utreddes genom de tre forskningsfrågorna: Hur påverkas HR-
funktionens roll av datadrivet HR-arbete? Vilka möjligheter och utmaningar finns med 
datadrivet HR-arbete? Vad är unikt med datadriven HR i offentlig sektor? 
 
Många av empirins svar på forskningsfrågorna var definitivt i överenstämmelse med tidigare 
forskning, medan vissa saker skiljde sig åt eller framkom enbart ur empirin. Många av 
studiens forskningsfrågors svar hänger också samman med varandra. Generellt går det att 
utläsa att återkommande i materialet för datadriven HR är att det har med temana 
beslutsfattande, kompetens och legitimitet att göra, vilket även tidigare forskning belyser. 
Betydelsen av systemstöd för datadriven HR var ett tema som mestadels framkom ur empirin. 
När alla teman sammanslås, är det som bildar en helhetsbild av studien att det till stor del 
handlar om hur datadriven, mer hård, HR ska vara förenligt med en tillitsbaserad styrfilosofi. 
Det som framkommer är att HR-funktionerna står mitt emellan en betydande möjlighet att 
använda tillgänglig data, vilket i enlighet med tidigare forskning möjliggör framtagandet av 
många olika analyser (Isson & Harriott, 2009), samtidigt som det finns en kraft i tillitsbaserad 
styrning som menar att verksamheter måste sluta att mäta allting i detalj (Tillitsdelegationen, 
2017). Med detta nämnt att det enligt intervjupersonerna och tidigare forskning 
(Tillitsdelegationen, 2017) kan skapa ett alltför stort fokus på kontroll och detaljstyrning. 
Tillitsbaserad styrning kan tolkas vara i motsats till rationell styrfilosofi och en av de stora 
utmaningarna med datadriven HR, och något som kan vara unikt för offentlig sektor, är därför 
hur HR-funktionerna i offentlig sektor ska kunna använda stora mängder tillgänglig data utan 
att bli allt för datadrivna. Bara för att HR-funktionerna mäter data betyder det inte att 
sanningen mäts. Data kan omöjligen ge hela bilden (Catasús et al., 2012). Ibland mäts säkert 
saker som HR-funktioner inte har kunskap om, men som kanske verksamhetsnära personal 
har. HR-funktionerna måste ha därför både ha kompetens att göra analyser skickligt, men 
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också ha kunskap kring vad som är mätbart och vad som inte är mätbart. Det måste finnas en 
förståelse kring när mätningar inom HR-området kan anses vara säkra för att göra 
förutsägelser eller utvärderingar, men även när mätningar kan skapa felaktiga incitament eller 
distrahera. HR ska i enlighet med tidigare forskning inte göra allt mätbart utan istället 
fokusera på att mäta och använda den data som skapar värde. Detta menar Neely och Bourne 
(2002) är att mäta det som är av betydelse. Saknas kompetens hos HR-funktioner att arbeta 
enligt datadriven HR kan de analysera data de inte förstår. Detta framkommer tydligt ur både 
empiri och teori att HR-funktionen ofta gör (Handa, 2014: Angrave et al., 2016). Ett sådant 
eventuellt kompetensgap och utmaning hos HR-funktionen är intressant eftersom det är HR-
funktionen som oftast är ansvariga för kompetensförsörjningen inom verksamheten.  
 
Vid analysen framkommer avvägningen mellan hård och mjuk HR som en central, och 
återkommande, del av resultatet. Samtliga intervjupersoner menar att HR måste vara 
datadrivna samtidigt som flera intervjupersoner menar att HR-funktionerna måste vara 
försiktiga när de använder tillgänglig data, så att det mjuka HR-arbetet inte försvinner. Denna 
insikt är av vikt då mjuk HR enligt tidigare forskning ofta tillägnas för lite utrymme i dagens 
organisationer (Tengblad, 2000). Ett sätt att tolka materialet är att det finns en konflikt mellan 
hård kontra mjuk HR och ifall HR-arbetet ska präglas av fakta och logik eller av känsla. HR-
funktionens roll drivs mot ett HR-arbete som är mer i linje med rationell styrfilosofi och hård 
HR när ett mer datadrivet HR-arbete tillämpas. Utmaningen är därför att samtidigt lyckas 
behålla det mjuka HR-arbetet. Detta eftersom det finns stora fördelar i att beakta även denna 
(Tengblad, 2000). Både mjuk och hård HR är viktig för att HR ska ha en långsiktig funktion i 
verksamheten. Försvinner det traditionella mjuka HR-arbetet blir HR-funktionen kanske bara 
ett mätverktyg som mäter och tar bort incitament. Det finns risker med att tro att allt ska vara 
datadrivet och att tolkning och känsla inte får existera. Blir det i motsats för mycket mjuk HR 
riskerar HR att tappa sin strategiska kraft i hur de ska hjälpa företagsledningen med HR-beslut 
och personalarbete. Då fattar HR-funktionen kanske bara beslut på känsla, vilket i enlighet 
med tidigare forskning (Marler & Boudreau, 2017) inte är något att förlita sig på.   
 
En möjlighet skulle istället kunna vara om datadriven HR börjar användas som ett verktyg för 
att synliggöra och stötta det mjuka HR-arbetet. Börjar HR-funktionen att arbeta mer 
datadrivet kanske HR-personal blir bättre på att med hjälp av data, siffror och statistik mäta 
och påvisa effekterna av även mjukt HR-arbete, vilket enligt tidigare forskning har varit svårt 
(Catasús et al., 2012). Detta skulle i så fall kunna vara ett belägg för att datadriven HR kan 
stötta mjuk HR, och motsats till inställningen av att datadriven HR enbart kör över mjuk HR. 
Detta hade varit positivt eftersom HR-funktionerna, för att lyckas i HR-arbetet, troligtvis 
måste kunna kombinera både mjuk och hård HR och hitta balansen mellan att agera 
stödfunktion och att utöva strategiskt personalarbete. Både tidigare forskning (Boglind et al., 
2013) och resultatet av denna studie tyder på det. Därför är det viktigt att HR-funktionerna 
hittar sätt att integrera både mjuk och hård HR för att ta tillvara på bägge. Vid diskussioner 
om att göra två till synes oförenliga saker på samma gång kan generella paralleller dras till 
organisatorisk ambidextri (på engelska Organizational Ambidextures) (March, 1991). 
Organisatorisk ambidextri handlar om att organisationer framgångsrikt balanserar utforskande 
av nya tillväxtmöjligheter samtidigt som de utnyttjar och utvecklar sin kärnverksamhet för att 
säkra långsiktig överlevnad (March, 1991). Att kombinera både mjuk och hård HR skulle 
kunna liknas med en ambidextri som datadriven HR skulle kunna skapa inom HR-fältet. Det 
vill säga att det finns en ambidextri inom HR-arbete som kräver balanserande av olika typer 
av kompetenser och arbete. Om HR-funktionerna kan förena de båda kompetenserna i HR-
rollen och HR-arbetet borde det kunna vara något som gör dem starkare. Datadriven HR kan 
då bidra och fungera som en kompletterande del i HR-funktionernas arbete. 
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Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats och en avslutande diskussion förs kring studiens 
teoretiska och praktiska bidrag samt studiens begränsningar. Även förslag till framtida 
forskning ges. 

Slutsatser 
Utifrån föregående analys landar studien i slutsatsen av att HR-funktionens roll drivs mot ett 
HR-arbete som är mer i linje med rationell styrfilosofi och hård HR, när ett mer datadrivet 
HR-arbete tillämpas. Denna studie visar att det finns ett samband mellan hur datadriven HR 
riskerar att ta bort HR-funktionens fokus på mjuka HR-värden, och istället främja hårda 
värden inom HR-arbetet, där mätning och kontroller förekommer i högre grad. Det framgår att 
HR-funktioner står inför ett ökat krav och efterfrågan på datadrivna underlag. Möjligheten 
med datadrivet HR-arbete är att kunna använda och nyttja stora mängder tillgänglig data för 
att ta bättre beslut och genomföra effektiva insatser inom HR-området. Datadriven HR 
möjliggör ett mer strategisk HR-arbete som kan bidra till att HR-funktioner får ökad 
legitimitet och förtroende från resten av verksamheten. Utmaningen är att det måste finnas 
kompetens hos HR-personal att arbeta datadrivet, och tydligare modeller för hur datadriven 
HR ska hanteras. HR-personal behöver förstå vad som går att mäta och när mätning kan bidra, 
men även när mätning kan skapa felaktiga incitament eller distrahera. För att göra detta 
behövs kompetens att förstå och analysera stora mängder data och kunskap i analytiska 
verktyg och system. 
 
Det framgår att offentlig sektor ofta vill plocka över attraktiva delar från näringslivet för att 
uppnå bättre effektivitet och högre organisationsprestanda. Detta gäller även för 
dataanvändning, som kan leda till ett bättre nyttjande av offentlig sektors resurser. Sådant som 
kan vara unikt med datadriven HR inom offentlig sektor är dock att deras verksamheter inte 
alltid lämpar sig för mycket kontroll, prestations- och resultatmätning, då det kan hämma 
kompetens och kreativitet i deras verksamheter. Offentlig sektor övergår därför allt mer till att 
tillämpa en mer tillitsbaserad styrning. Utmaningen med datadriven HR, är därmed att inte 
låta hård HR diktera HR-arbetet, då det kan vara oförenligt med tillitsbaserad styrning. Det är 
därför viktigt att hitta sätt att integrera både mjuk och hård HR, eftersom resultatet av denna 
studie och tidigare forskning visar att de båda behövs i HR-funktionernas roll och HR-arbete. 

 
Studiens teoretiska bidrag 
Studien bidrar till litteraturen genom att ge insikt gällande den stora avvägning som HR-
funktioner är på väg in i, när de måste hitta sätt att integrera mjuk HR med datadriven, mer 
hård, HR. Att tillämpa och kombinera båda dessa i HR-rollen, kan ses som att göra två till 
synes oförenliga saker på en gång, då de anknyter till olika styrfilosofier med olika 
uppfattningar om HR-funktionens roll och kompetenser (Beer 1997: Eriksson-Zetterquist et 
al., 2006). Samtidigt tyder resultatet av denna studie och tidigare forskning på att både mjuk 
och hård HR är viktiga att beakta i HR-arbetet (Tengblad, 2000) och att HR-funktionen måste 
hitta balansen mellan att agera både stödfunktion och att utöva strategiskt personalarbete 
(Boglind et al., 2013). Kravet på en dualistisk HR roll, där HR-funktionen måste lyckas 
balansera ett datadrivet HR-arbete med mjuk HR går därför att koppla till en ambidextri som 
kan finnas inom HR. Eventuellt skulle detta resultat kunna öppna upp för diskussioner om att 
ett nytt begrepp, HR ambidextri, skulle kunna föras in i HR-litteraturen. 
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Ett ytterligare bidrag till litteraturen är hur tillitsbaserad styrning kan anses vara oförenligt 
med datadriven HR i offentlig sektor. Detta då man i tillitsbaserad styrning vill gå ifrån 
detaljstyrning, och lämna styrning som involverar mycket kontroll, prestations- och 
resultatmätning (Tillitsdelegationen, 2017), vilket just ett mer datadrivet arbete ofta innefattar. 
Eftersom tidigare forskning inte adresserat datadriven HR och styrning i ett sammanhang, är 
detta ett tomrum som denna studie kan bidra till. Tidigare litteratur saknar överlag förståelse 
för datadriven HR i offentlig sektor. Därför bidrar denna studie med kunskap om hur 
datadriven HR kan möjliggöra ett bättre nyttjande av offentliga sektorns resurser genom att ta 
tillvara på och använda stora mängder tillgänglig data. Resultatet visar även hur lagstiftning 
såsom offentlighetsprincipen påverkar, och är unikt, för datadriven HR i offentlig sektor 
eftersom HR-funktionerna i större grad behöver iaktta försiktigt, eftersom all insamlad och 
analyserad data kan begäras ut. 
 
Denna studie visar som nämnt att datadriven HR har med beslutsfattande, legitimitet och 
kunskap att göra. Utifrån dessa teman går det att utläsa att det finns stora liknelser mellan 
empirin och den tidigare forskning som har gjorts om datadriven HR. I både empiri och teori 
går det att utläsa att datadriven HR påverkar beslutsfattande i form av bättre underlag och 
beslutsfattande stöd till HR. Datadriven HR påverkar också till HR-funktionens legitimitet i 
form av att HR får en mer strategisk roll, ökat inflytande och förtroende från resten av 
verksamheten. Studien ger alltså stöd för tidigare forskning som menar att datadriven HR 
både kan vara ett sätt för HR-funktionen att ta bättre beslut (Marler & Boudreau, 2017: 
Handa, 2014: Van den Heuvel & Bondarouk, 2017) och legitimera sin roll (Marler & 
Boudreau, 2017). Ett bidrag till litteraturen, som tydligt går att koppla till temat kompetens, är 
att det i arbetet med datadriven HR måste finnas en kunskap kring när mätningar kan anses 
vara säkra för att göra förutsägelser och utvärderingar, till skillnad från när mätningar skapar 
felaktiga incitament eller distraherar. Detta är inte något som tidigare forskning om datadriven 
HR skildrar i hög grad, men som lyfts fram i forskning om mätningar (Alvesson & Lundholm 
2014: Van den Heuvel, 2017). Ett tema som framkom induktivt, och som kan utgöra ett 
teoretiskt bidrag till litteraturen, är betydelsen av systemstöd. Detta eftersom det framhäver 
hur kapaciteten av personalsystem står i relation till, och kan hämma HR-funktioners, 
datadrivna HR-arbete. 
 

Studiens praktiska bidrag  
Denna masteruppsats har avsett att bidra till ny kunskap och fylla en kunskapslucka gällande 
datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor. Denna studie visar möjligheter och utmaningar 
som finns i offentlig sektors datadrivna HR-arbete, hur HR-funktionens roll påverkas av 
datadrivet HR-arbete samt sådant som är unikt för datadriven HR i offentlig sektor. Studiens 
resultat kan användas som hjälpmedel för HR-funktioner inom den offentliga sektorn som 
arbetar med datadriven HR. Förhoppningsvis går resultatet att tillämpas som en inspiration för 
offentliga myndigheter i deras arbete med datadriven HR. Studien ger ökad insyn i vilka 
faktorer som är viktiga att beakta och organisationer kan ha praktisk nytta av 
intervjupersonernas uppfattning av datadrivet HR-arbete. Resultatet kan användas för att 
stärka de faktorer som intervjupersonerna uppfattade som viktiga och fungera som ett 
ramverk för HR-funktioner i syfte att utvärdera sitt datadrivna HR-arbete.  

 
Studiens begränsningar  
Denna studie har enbart studerat kommuners HR-funktioner för att undersöka datadriven HR i 
offentlig sektor. Detta utgör en viss begränsning då kommunerna inte kan anses representera 
samtliga offentliga sektors verksamheter. Det kan därför vara svårt att generalisera resultatet 
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till HR-funktioner som arbetar i andra offentliga myndigheter eller organisationer. En annan 
begränsning med denna studie är att det kan ha varit svårt för deltagarna att ange sådant som 
är unikt för datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor, eftersom deltagarna bara kan prata 
kring kontexten som de arbetar i, eller känner till. Har deltagarna exempelvis inte arbetat 
inom privat sektor tidigare kan det vara svårt att ha kännedom om sådant som kan skilja 
offentlig sektor från privat sektor, när de kommer till datadriven HR.  

 
Framtida forskning  
Förslag till framtida forskning är att studera problemområdet utifrån fler nivåer eller fler 
perspektiv. Detta för att få en mer komplett bild av datadriven HR inom offentlig sektor. Det 
hade varit intressant att undersöka hur även politiker eller andra funktioner i verksamheten ser 
på datadriven HR. Detta för att undersöka om de har en överensstämmande uppfattning av 
datadriven HR. Med hjälp av en undersökning av fler nivåer hade relationen mellan de olika 
perspektiven belysts bättre. Detta hade kunnat bidra med ytterligare aspekter till ämnet och en 
djupare förståelse för problemområdet. Det hade också kunnat ge en mer generaliserbar bild 
av svaren på forskningsfrågorna. 
 
Det hade även varit intressant att vidare undersöka det faktum att datadriven HR kan påverka 
HR-funktionernas arbete med mjuk HR och så kallade mjuka värden. Detta eftersom det var 
en utav de mest centrala utmaningarna som framkom ur empirin. Även ambidextri, det vill 
säga att göra två till synes oförenliga saker samtidigt, hade varit intressant att studera kopplat 
till datadriven HR. Detta hade varit särskilt intressant i och med att HR-funktionen i framtiden 
kanske behöver lyckas balansera ett allt mer datadrivet arbetssätt med en mer tillitsbaserad 
styrning. 
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Appendix/Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor  

• Namn? 
• Tjänst/Roll? 

 
  
Intervjufrågor 
 
Generellt och bakgrund till datadrivet HR-arbete 
 

• Hur ser ni på datadrivet HR-arbete? 
-Hur definierar ni datadriven HR? 
 

• Varför tror ni att datadrivet HR-arbete är ett så aktuellt ämne just nu? 
-Varför det stora intresset? 
-Vad tror ni det beror på? 

 
• Vilka faktorer/bakgrund kan ni se till att utvecklingen går mot ett mer datadrivet HR-

arbete? 
-Hur ser ni på den stora mängden tillgänglig data som finns idag? 
-Hur ser ni på en allt mer utbredd adoptionen av teknik? 

 
 
Insamling och analys av data 
 

• Hur ser ni på insamling och analys av data? 
 

• Vilken mätning/insamling av data görs på er HR-funktion?  
-Hur och varför görs insamlingen?  
-Varför arbetar ni på sättet ni gör? 

 
• Vilken analys av data görs från era mätningar? 

-Hur och varför görs dessa analyser? 
 

• Hur används era analyser av data?  
-Vilka användningsområden? 

 
• Vilka områden inom HR-arbetet är det framförallt som är datadrivna hos er? 

-Vad väljer ni att kolla närmare på vid mätningar och analyser?  
-Hur och varför prioriterar ni dessa områden? 
 

• Har ni stött på några hinder i arbetet med att samla in eller analysera data?  
-Vad innebar det och hur hanterade ni detta? 
-Finns det saker som är enklare/svårare att mäta eller analysera ? Vad och vad beror det på? 

 
 



	

 
HR-funktionens roll  
 

• Hur ser ni på er HR-funktions roll?  
 

• Har HR-funktionens roll förändrats under de senaste åren?  
-Är det saker i HR-funktionens roll som tillkommer eller blir mindre utav? Vad och vad beror det på? 
-Kan ni se trender i HR-funktionens arbete? Vilka i så fall? 

 
• Vilken betydelse har ett datadrivet HR-arbete för HR-funktionens roll?  

-Vilken betydelse har det internt respektive externt? 
-Varför och vad tror ni det beror på? 

 
• Har ert strategiska HR-arbete utvecklats de senaste åren?  

-Har det ökat eller minskat? Varför?  
 

• Vilken betydelse har data för strategiskt HR-arbete? 
-Kopplar ni er HR-data till strategiska beslut? I så fall varför/varför inte och på vilket sätt? 

 
• Vilka krav ställs på HR-funktionen om att vara datadrivna?  

-Är det nödvändigt att vara datadrivna? Varför?  
 

• Hur arbetar HR med datadrivet arbete i jämförelse med resten av organisationen? 
-Är ni en dataintensiv funktion? 
-Har efterfrågan av datadrivet HR-arbete inom organisationen förändrats? Vad beror det på i så fall? 

 
Möjligheter och utmaningar med datadrivet HR-arbetet 
 

• Har ni några mål med ert datadrivna HR-arbete idag? 
-Vilka i så fall och varför? 

 
• Vilka möjligheter finns med att HR-arbete blir mer datadrivet?  

-För er HR-funktion? 
-För er myndighet? 

 
• Vilka utmaningar finns med att HR-arbete blir mer datadrivet?  

-För er HR-funktion? 
-För er myndighet? 

 
• Kan ni utveckla ert arbete med data? 

-Vad tycker ni kan förbättras? Varför? 
 

• Vad driver utvecklingen av ert datadrivna HR-arbete?  
-Vad inspireras/influeras ni av? 

 
• Vilka förutsättningar krävs för att HR-funktionen ska kunna arbeta datadrivet?  

-Vilka och varför i så fall? 
 

• Påverkas ert datadrivna HR-arbete av att ni är en offentlig myndighet? 
-Hur i så fall och varför tror du det? 
-Finns det saker som ni särskilt behöver ta hänsyn till? 
-Finns det saker ni anser skiljer sig från privat sektor? 
  



	

Appendix/Bilagor 
 
 
Bilaga 2 – Mejlförfrågan om medverkan till intervjupersoner 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Lisa och jag läser en master i Human Rescource Management vid Luleå 
Tekniska Universitet, vilket är ett program med utgångspunkt inom personalorienterad 
ledningsfilosofi som ger avancerade färdigheter och kunskaper inom personalledning. 
  
Nu i vår ska jag att skriva min masteruppsats, och jag ska göra en kvalitativ studie om 
effekterna av datadrivet HR-arbete. Jag hade därför velat intervjua dig som HR-chef, 
alternativt någon som arbetar som HR-strateg, för att höra hur ni i er verksamhet uppfattar 
datadrivet HR-arbete. Bland annat genom att kartlägga vad och hur ni mäter på HR, varför 
mätningen görs (eller varför inte) och hur ni analyserar den data ni får fram. 
 
Jag flyttade upp till Luleå för studierna, men då jag är ifrån västkusten och nu ska flytta 
tillbaka, så kommer jag att göra min datainsamling i och runt om Göteborgsområdet. Jag 
kommer att intervjua flera offentliga verksamheter för att få empiri till min studie och skulle 
vara så tacksam om du skulle vilja ställa upp på en intervju. 
 
Intervjun skulle i så fall ske i början/mitten av mars, men kan såklart anpassa mig till er 
verksamhet, och den skulle i så fall ta ca 1 h. Finns självklart möjlighet att få ta del av 
intervjuguiden innan intervjun och få återkoppling i form av resultatet av det färdiga arbetet. 
 
Återkom gärna om du har möjlighet att medverka så vi kan boka in plats och tid för intervjun. 
Hör också av dig om det skulle vara någon fråga, fundering eller ifall du skulle vilja veta mer 
om ämnet!  
 
Med vänlig hälsning, 
Lisa Clemensson 
  



	

Bilaga 3 – Introduktionsmejl till intervjupersoner 
 

Hej (intervjupersonens namn)! 

För en tid sedan tackade Du glädjande ja till att låta Dig intervjuas om ett antal 
frågeställningar relaterad till datadrivet HR-arbete, vilket till stor del handlar om hur HR-
funktionen mäter, samlar in och analyserar data för att beslut kopplade till HR. Intervjun är en 
del av min masteruppsats vars övergripande syfte är att öka förståelsen för datadrivet HR-
arbete inom offentlig sektor. Dina uppfattningar och erfarenheter är viktiga då det behövs en 
kunskapsutveckling inom detta växande område. Intervjun kommer att vara en av flera 
liknade intervjuer som kommer att äga rum. De deltagare som kommer att ingå i studien, är 
framförallt HR-chefer och HR-strateger som är verksamma inom olika kommuner i Västra 
Götaland och Halland. Resultaten från intervjuerna kommer att sammanställas och presenteras 
i min masteruppsats i början på juni. Jag vill med detta mejl ge Dig en första inblick om vad 
vår intervju huvudsakligen kommer att handla om och hur Dina svar kommer att användas. 

Intervjun, som beräknas pågå under totalt cirka 1-1,5 timma, kommer att inledas med att Du 
kort får berätta om Dig själv och Din roll inom kommunen. Därefter kommer jag att ställa ett 
antal frågor som leder till att vårt samtal kommer att kretsa runt följande teman: 

o Hur datadrivet HR-arbete påverkar HR-funktionens roll 
o Möjligheter och utmaningar med datadrivet HR-arbete  
o Datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor 

 
Bifogat ser du min intervjuguide. Som tidigare antytts är Du viktig för att öka kunskapen och 
förståelsen om datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor. Under intervjun kan Du närhelst 
Du önskar begära att frågeställningar ska omformuleras eller förtydligas. I den sammanställda 
rapporten kommer inte Ditt namn att anges. Om Du har några frågor innan vi kommer att 
träffas kan Du maila eller ringa mig. Annars träffas vi på tidigare angivet datum och plats. 

Vi ses då!  

Med vänlig hälsning, 
Lisa Clemensson  
 


