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Sammanfattning 

Beslutsfattande sker konstant i organisationer men grunderna till beslut kan variera. I dagens 

samhälle pågår en trend där ett ökat antal organisationer använder sig av datadrivet 

beslutsfattande, det vill säga beslut grundade i data. Detta påverkar även beslutsfattandet i 

HR-processer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur individer som arbetar på 

olika organisatoriska nivåer upplever datadrivet beslutsfattande i en lönerevisionsprocess. 

Tidigare forskning visar att det länge funnits en uppfattning om att beslut bör fattas på 

rationella grunder, det vill säga med all information tillgänglig och samtliga alternativ 

övervägda. Dock är rationaliteten begränsad och människan behöver därför skapa förenklade 

modeller för att fatta beslut som är bra nog. Enligt tidigare forskning kan beslut grundas på 

intuition, kommunikation och data, där data kan hjälpa oss att fatta mer rationella beslut. 

Forskning visar även att relationen och avståndet till individen beslutet berör kan påverka 

beslutet. Studien ämnar bidra till forskningsfältet genom att kombinera teorier och tidigare 

forskning om beslutsgrunder med data i fokus, HR-processer och avstånd till individen i 

beslutsprocessen. För att besvara syftet har en kvalitativ studie genomförts på ett stort tekniskt 

bolag. Semistrukturerade intervjuer med beslutsfattare på olika organisatoriska nivåer i 

lönerevisionsprocessen ligger till grund för empirin. Resultaten visar att beslut fattas på flera 

grunder i organisationen; intuition, kommunikation och data. Beslutsfattarna använder sig av 

data för att skapa en beslutsgrund att utgå ifrån. Data hjälper dem även att motivera besluten 

samt ger en större trovärdighet och känsla av rättvisa. Hur stor del de olika beslutsgrunderna 

får i besluten skiljer sig beroende av vilket avstånd den intervjuade har till den person som 

berörs av beslutet. Beslutsfattare som arbetar högre upp i organisationshierarkin och därmed 

befinner sig på långt avstånd från individen besluten berör grundar till stor del sina beslut i 

data. Beslutsfattare som arbetar lägre ner i organisationshierarkin och därmed befinner sig 

nära individen besluten berör använder i större utsträckning intuition och kommunikation.  

Nyckelord 

Beslutsfattande, beslutsunderlag, datadrivna beslut, Human Resources (HR), 

lönerevisionsprocess, organisatoriska nivåer. 
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Inledning 

I organisationer är ett genomtänkt beslutfattande en vital faktor (Grafström m.fl., 2017) där 

sannolikhet och trolighet är två faktorer som kan påverka beslutet (Levine & Moreland, 

1990). Trolighet bygger på individens tidigare erfarenheter och intuition, det vi uppfattar som 

rationellt. Sannolikhet bygger istället på faktiska siffror, statistik och fakta (ibid). Den digitala 

samhällsutvecklingen leder till att allt fler organisationer har tillgång till stora mängder data 

(Chen, Mao & Liu, 2014). Detta ökar möjligheten för organisationer att fatta beslut på 

sannolikhet (Levine & Moreland, 1990). Användandet av data som grund för beslut är det 

som benämns datadrivet beslutsfattande (Anderson, 2015). All information finns inte 

tillgänglig i data, därför kan kommunikation komplettera data och på så sätt ge ett mer 

fullständigt beslutsunderlag (Frishammar, 2003). Således kan intuition, kommunikation och 

data ligga till grund för beslut i organisationer.  

Den del av organisationen som verkar för att utveckla och hantera de mänskliga resurserna 

kallas Human Resources (HR). HR är idag en central funktion inom organisationer som 

utvecklats mot att bli mer strategisk (Gaines Robinson & Robinson, 2006). I föreliggande 

studie definieras HR som en strategisk funktion. Den datadrivna utvecklingen innebär att HR i 

samma utsträckning som övriga delar av verksamheten behöver kunna använda data som 

beslutsunderlag (Smith, 2013). Beslut inom HR har ofta en direkt påverkan på individen 

(Bozall & Purcell, 2011). Crozier (1964) har i sina studier visat att maktrelationer och avstånd 

till individen beslutet berör påverkar beslutsfattarna. Detta skapar ett intresse för hur data som 

beslutsunderlag påverkas av beslutsfattarens avstånd till individen. Det finns tidigare studier 

om data kopplat till beslutsfattande (Newell & Marabelli, 2015, Brumback, 2003) och en del 

forskning om datadrivna beslut i HR-processer (Whittaker & Marchington, 2003, Pape, 2016). 

Dock finns lite forskning om datadrivet beslutsfattande i HR-processer där hänsyn tas till hur 

nära beslutsfattarna befinner sig individen beslutet berör, exempelvis beslutsfattare på olika 

organisatoriska nivåer i en lönerevisionsprocess. Denna studie bidrar till forskningsfältet 

genom att lägga fokus på upplevelsen av den datadrivna beslutsprocessen, på vilka grunder 

besluten fattas samt hur avstånd till individen kan påverka besluten. Lönerevisionsprocessen 

belyser detta fenomen, då det är en HR-process som involverar alla delar av organisationen 
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där beslut fattas både nära och långt från individen. Därför kan resonemang och 

beslutsgrunder se olika ut trots att besluten tillhör samma process, något studien också ämnar 

belysa. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur individer som arbetar på olika organisatoriska nivåer 

upplever datadrivet beslutsfattande i en lönerevisionsprocess. 

 

För att nå syftet utgår föreliggande studie från följande frågeställningar: 

• Hur beskriver intervjupersonerna de grunder som besluten fattas på idag? 

• Hur beskriver intervjupersonerna att de olika beslutsgrunderna intuition, 

kommunikation och data samverkar i beslutprocessen?  

• Skiljer sig upplevelsen mellan beslutsfattare på olika organisatoriska nivåer? 

• Hur påverkar beslutsfattarens avstånd till individen beslutsgrunderna?  

Avgränsningar 

Beslut fattas i alla delar av alla organisationer. Därför avgränsas studien till att undersöka en 

specifik organisation och beslut som sker på olika organisatoriska nivåer i anknytning till 

lönerevisionen. Den organisation som studeras är global och komplex, därför belyser studien 

endast en liten del av organisationen. Studien avgränsas till Sverige för att undvika eventuella 

internationellt kulturella skillnader i beslutsprocessen. Studien avgränsas även till 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser. Avgränsningarna leder till att studiens 

resultat inte kan generaliseras utanför de specifika intervjupersonerna som undersöks. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med avsnittet teori och tidigare forskning där en översiktlig bild ges av 

tidigare kunskap inom området. Därefter följer ett metodavsnitt som beskriver hur studien 

utförts samt vilka ställningstaganden som gjorts. Vidare följer undersökningens resultat- och 
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analysavsnitt där relevanta resultat redogörs för och analyseras. Avslutningsvis diskuteras 

resultaten i ett bredare sammanhang där även vidare forskning föreslås. 

Teori och tidigare forskning 

I syfte att undersöka hur individer som arbetar på olika organisatoriska nivåer upplever 

datadrivet beslutsfattande i en lönerevisionsprocess presenteras i detta avsnitt referensramen 

som ligger till grund för studien. Inledningsvis presenteras teorier och tidigare forskning om 

beslut, rationella beslut och dess begränsningar. Därefter följer ett avsnitt om vad 

organisatoriska nivåer betyder för beslut. Vidare redovisas olika beslutsgrunder och slutligen 

presenteras beslut applicerat på HR-processer. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 

teoriram vilken används vid analys av resultatet. 

Beslut 

Beslutsfattande är något som sker konstant i organisationer, vilket gör det till en väsentlig del 

av verksamheten (Grafström m.fl. 2017, Brunsson & Brunsson, 2014). För att förstå ett beslut 

krävs en förståelse för beslutsfattaren, dennes omgivning samt vad som motiverar beslutet. 

Beslut föregås av en serie handlingar och bedömningar som kan vara mer eller mindre styrda. 

Beslut kan tas på många olika grunder och är inte alltid helt genomtänkta. Det finns ingen 

magisk formel för hur beslut fattas på rätt sätt, men det finns en uppfattning om att rationella 

beslut är mest fördelaktiga (Grafström m.fl. 2017).  

Rationella beslut och dess begränsningar 

Enligt Grafström m.fl. (2017) har de klassiska beslutsteorierna länge dominerat synen på 

beslut. Den rationella beslutsteorin syftar till att människan bör följa en perfekt rationell 

beslutsprocess. I processen ska all information och alla alternativ kopplade till beslutet 

övervägas för att kunna fatta bäst möjliga beslut (ibid). På så sätt antas individen ha möjlighet 

att ta bästa möjliga beslut efter situation (Brunsson, 1986). Det faktum att alla bedömer 

samma situation på olika sätt, efter egna värderingar och preferenser, är något den rationella 
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beslutsteorin inte tar hänsyn till (Prabha m.fl., 2007). Den tar inte heller hänsyn till varken tid 

eller resurser vilket gör teorin bristfällig (Grafström m.fl. 2017). 

Simons (1947) teori om begränsad rationalitet utgår från brister i de klassiska beslutsteorierna. 

Han menar att vi strävar efter att ta ett rationellt beslut men väljer att nöja oss med det som är 

bra nog då vi inte har all information tillgänglig. Det är svårt att fatta rationella beslut utifrån 

den klassiska teorin, eftersom människor ständigt påverkas av faktorer i omvärlden. Även om 

beslutsfattaren överväger ett stort antal alternativ och tar del av en stor mängd information är 

dessa alltid begränsade. Det kommer alltid att finnas möjliga alternativ som inte har övervägts 

samt information som inte tagits del av. Att överväga alla potentiella alternativ skulle kräva en 

omfattande analys och således mycket tid och stora utgifter. Människans kognitiva 

begränsningar gör att beslutsfattaren behöver använda förenklade modeller för att ha 

möjlighet att fatta beslut. Detta eftersom alla ovanstående faktorer påverkar förmågan att göra 

korrekta bedömningar. Dessa faktorer tillsammans leder till att beslutsfattaren inte har 

möjlighet att fatta det perfekta rationella beslutet som den klassiska teorin förespråkar, utan 

fattar beslut som är bra nog (ibid). 

Organisatoriska nivåer 

Medan Simon (1947) menar att människan har begränsad tillgänglighet till information menar 

Crozier (1964) att beslut påverkas av rådande komplexa maktrelationer i organisationer där 

förhandlingar ständigt pågår. Han menar att det finns brister i den rationella beslutsteorin då 

hänsyn inte tas till att organisationer består av människor och inte delar av ett maskineri. 

Människor påverkas av och reagerar på de beslut som fattas vilket i sin tur påverkar 

beslutsfattaren och således dessa beslut. Det går dock att fatta ett beslut som inte i samma 

utsträckning påverkas av individerna beslutet berör, men då behöver det fattas på en 

organisatorisk nivå utan direktkontakt med personerna som påverkas av beslutet. 

Problematiken med detta är att beslutsfattaren inte har förstahandsinformation om den 

situation som ska beslutas om. Däremot kan beslut inte endast fattas av personer med 

förstahandsinformation då de oftast inte har makten att fatta övergripande beslut i 

organisationen (ibid).  
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Beslutsgrunder 

I de rationella beslutsteorierna följer beslut en process där all information och alla alternativ 

kopplade till beslutet övervägs (Grafström m.fl. 2017). Ett sätt att samla in information är 

genom kommunikation med andra. Kommunikationen i organisationer kan ske formellt 

genom till exempel möten och utvecklingssamtal, men även informellt i spontana 

vardagssamtal (Falkheimer och Heide, 2003). Frishammar (2003) anser att en viktig faktor för 

att fatta beslut är att granska omgivningen och dess aktiviteter för att på så sätt införskaffa 

väsentlig information. Detta kan ske genom mänsklig kommunikation men också genom icke-

verbala källor (ibid), exempelvis i form av data. Vi lever i en tid som benämns som den 

digitala revolutionen där algoritmer och datafunktioner styr beslut i större utsträckning än 

mänskligt tänkande (Grafström m.fl. 2017). Fölster (2015) menar att den digitala världens 

uppkomst suddar ut gränsen mellan individ och maskin allt mer. Detta kan uppfattas som en 

hot men även som en stor möjlighet genom all information som dagens system erbjuder oss. 

Informationsinsamling via system möjliggör datadrivet beslutsfattande. På vilket sätt 

organisationer utnyttjar och använder sig av det varierar (Smith, 2013).  

Utöver insamling av information i form av kommunikation och data kan besluten påverkas av 

intuition för vad som är rätt (Ekenberg & Thorbiörnson, 1996). Intuition i samband med 

beslutsfattande kan definieras som en omedveten magkänsla. Känslan baseras på erfarenhet 

som influerar beslutsfattandet (Betsch, 2008). Deljemark & Gradin (1996) menar att rationellt 

underlag såsom data i form av kalkyler och analys sällan ligger till grund för besluten. Istället 

sker hela processen oftast intuitivt där stor vikt läggs vid magkänslan. Den rationella analysen 

används i slutet av processen för att rättfärdiga det beslut som redan tagits på intuition. Det är 

först när det tilltänkta beslutet inte visar sig stämma överens med magkänslan som alternativa 

lösningar blir aktuella (ibid). För att möjliggöra ett intuitivt beslut krävs stor förståelse för 

situationen i form av erfarenhet och direkta upplevelser (Eneroth, 1990). Intuitionen 

möjliggör inkluderandet av faktorer som är svåra att värdera i beslutsunderlaget, något som 

annars skulle saknas. Därför är intuition en viktig del av beslutet (Olve, 1985). Trots detta kan 

den medföra en risk att förbise viktiga faktorer som annars hade haft en avgörande roll i 

beslutet (Arlefalk & Nordström, 1992). Vid beslut kopplade till individer kan ytterligare en 

risk vara att beslutsfattaren sympatiserar med de med liknande egenskaper som 

beslutsfattarens vilket kan påverka beslutet (Sjöberg, 2014). 
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Forskning pekar på att datadrivna beslut är mer rationellt grundade än beslut baserade på 

mänsklig intuition och känsla (Bazerman & Moore, 2013, Grafström m.fl., 2017). 

Möjligheten att samla och spara data har förändrat förutsättningarna för rationella beslut och 

begränsningarna som Simon (1947) beskriver i sin teori om begränsad rationalitet (Mellor, 

1976). Data och information finns nu enklare tillgänglig för beslutsfattarna, som därmed får 

större kvalitativ och relevant mängd information att fatta beslut på. Detta minskar graden av 

osäkerhet i det beslut som tas (ibid). En av grundförutsättningarna för Simons (1947) teori om 

begränsad rationalitet är människans begränsningar i förmågan att hantera och analysera 

information, något som de nya IT-verktygen nu hjälper oss med och därigenom reducerar 

denna begränsning (Mellor, 1976). Mellor menar även att det finns risker med att förlita sig 

helt på data och att data ska ses som ett stöd och en grund för beslutsfattandet. Detta eftersom 

beslutsfattaren har en viktig funktion vid hanterandet av informationen. Alla beslut kan inte 

och bör inte heller fattas helt rationellt (ibid). Data skapas av algoritmer och därför kan 

datadrivna beslut fattas på samband tagna från data som inte tar hänsyn till varför sambanden 

existerar (Newell & Marabelli, 2015). Dataanalys gör det möjligt för organisationer att få 

värdefulla insikter om sin verksamhet i dagliga rutiner, processer och beslut. Utöver att samla 

in data behöver organisationer även analysera den, omvandla den till insikter och se till att 

insikterna hanteras (Anderson, 2015). 

Beslut applicerat på HR-processer 

HR kan definieras som de processer och aktiviteter som har med människorna i 

organisationen att göra (Bozall & Purcell, 2011, Gaines Robinson & Robinson, 2006). HR 

utvecklas till en allt mer strategisk funktion. Det gör att de lönesättande cheferna får ett större 

ansvar i HR-processerna, exempelvis i lönerevisionsprocessen. Kommunikationen mellan 

individerna och de lönesättande cheferna är mer kontinuerlig än mellan individerna och HR. 

Det innebär att de lönesättande cheferna är närmare individerna som berörs av deras beslut 

(Whittaker och Marchington, 2003). I lönerevisionsprocessen utvärderas bland annat 

medarbetarens prestation, vilket enligt Mollick (2012) kräver individuella och specificerade 

data som kan vara svåra att få fram. Brumbacks (2003) studie visar att det finns en koppling 

mellan individens prestation och den feedback som ges. Eftersom lönerevisionen är en form 

av feedback till individen, kan det antas att lönebeslutet påverkar individens prestation. 

Påverkan av beslutet på medarbetarnas framtida prestation blir således ännu en faktor som 

måste vägas in i beslutet. Även Croziers (1964) studier visar att relationen till individen 
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beslutet berör påverkar beslutet. På en centraliserad nivå kan beslutsfattaren ta mer objektiva 

beslut men saknar vissa data. På en nivå närmare individen har beslutsfattaren all information 

som krävs, men påverkas av relationen och kan således inte vara helt objektiv (ibid). Det 

datadrivna beslutet kompliceras ytterligare när individperspektivet i en HR-process 

involveras. 

Pape (2016) tar i sin studie fram ett normativt ramverk som kan användas för att prioritera 

data vid användning av organisationsanalyser. Ramverket applicerar han sedan på HR för att 

demonstrera hur det fungerar. Han föreslår ett ramverk som fångar organisationens 

kärnverksamhet i en modell som säkerställer att alla beslut grundas i en analys, som i sin tur 

grundas i data. Han menar således att data behöver analyseras och förstås för att kunna 

omvandlas till insikter. Pape studerar komponenterna i datadrivna beslut inom HR men 

fokuserar inte på hur själva beslutsprocessen går till. Även Smith (2013) skriver om data i 

HR-processer och menar att det krävs en förståelse och en medvetenhet för data. Det som bör 

tas i beaktande är organisationens inställning och acceptans av tolkningar och resultat. 

Datapunkter inom HR är aldrig 100% säkerställda utan visar det mest sannolika. Detta bör 

organisationer vara öppna för om data ska vara till någon nytta (ibid).  

Teorisammanfattning 

Beslutsfattande är en nödvändig del av organisering och beslut kan fattas på många olika 

grunder (Grafström m.fl., 2017). Besluten fattas på olika organisatoriska nivåer där 

maktstrukturer och relationer påverkar (Crozier, 1964). Det finns fortfarande en önskan om att 

beslut ska fattas på rationella grunder, vilket innebär att all information och alla alternativ 

kopplade till beslutet övervägs (Grafström m.fl., 2017). Crozier (1964) belyser den klassiska 

teorins brister ur ett maktperspektiv. Han menar att beslutsfattarens mänsklighet och dess 

relationer måste tas i beaktande. Även Simon (1947) menar att rationaliteten är begränsad 

men fokuserar på informationsbegränsningar. Han menar att ett helt rationellt beslut därför 

inte är möjligt. Människan kan till exempel inte ta del av och processa all information kopplad 

till ett beslut på grund av tidsbrist, kognitiva begränsningar och avsaknad av information. 

Därför menar han att vi tar beslut som är bra nog. För att kunna fatta ett beslut som är bra nog 

vill vi samla in så mycket information som vi anser är tillräckligt (ibid).  

Ett sätt att införskaffa informationen är via kommunikation inom organisationen, vilket kan 

ske både formellt och informellt (Falkheimer & Heide, 2003). Mänsklig kommunikation blir 
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därför en viktig faktor för beslut (Frishammar, 2003). Även intuition kan påverka beslut på 

olika sätt och baseras på en omedveten magkänsla om vad som är rätt (Betsch, 2008). För att 

intuition ska kunna inkluderas i beslutet krävs någon form av upplevelse och erfarenhet av 

situationen där beslutet ska fattas (Eneroth, 1990). Faktorer som inte kan mätas eller är svåra 

att värdera kan vägas in i beslut med hjälp av intuition (Olve, 1985). Det kan dock finnas risk 

för sympatisering med vissa individer, vilket kan leda till orättvisa i organisationen (Sjöberg, 

2014). Ett annat sätt att införskaffa information och således underlag till det slutgiltiga 

beslutet är genom data. Den datadrivna trenden växer sig allt större i organisationer (Fölster, 

2015). Att använda en standardiserad process för informationsinhämtning minskar en av de 

begränsningar Simon (1947) beskriver (Mellor, 1976). På det sättet blir informationsunderlag 

mer täckande. Beslut grundade på data anses på så sätt vara mer rationellt grundade än beslut 

grundade på intuition (Grafström m.fl., 2017). Dock menar Mellor (1976) att data bör ses som 

ett stöd och inte ett facit för beslutsfattande, då beslutsfattaren har en viktig funktion i 

beslutet. Data behöver även analyseras och omvandlas till insikter innan den kan användas 

som underlag i beslutsprocessen inom HR (Pape, 2016, Anderson, 2015). Slutligen krävs en 

förståelse och en acceptans för data inom HR för att den ska kunna användas som underlag i 

besluten (Smith, 2013). Då föreliggande studie syftar till att undersöka beslutsfattandet i en 

HR-process behöver hänsyn tas till individperspektivet. Detta då besluten direkt påverkar 

människorna i organisationens aktiviteter (Bozall & Purcell, 2011). I lönerevisionsprocessen 

är de lönesättande cheferna närmare individen som besluten berör, medan HR fattar beslut på 

en mer strategisk nivå (Whittaker och Marchington, 2003). Detta blir väsentligt för 

föreliggande studie då avståndet till individen är något Crozier (1964) menar kan påverka 

beslutet.  

För att besvara studiens syfte och bidra till forskningsfältet tas utgångspunkt i en kombination 

av ovanstående teorier och tidigare forskning. I studien appliceras teorier och tidigare 

forskning om beslut, datadrivna beslut, andra beslutsgrunder och organisatoriska nivåer på en 

lönerevisionsprocess. Tidigare har forskning på datadrivna beslut gjorts på bland annat 

digitalt beteende inom organisationer (Newell & Marabelli, 2015) och teambaserade 

organisationer (Brumback, 2003) i USA. Forskning inom HR kopplat till datadrivna beslut 

har gjorts på bland annat linjechefer (Whittaker & Marchington, 2003) och HR-konsulter 

(Pape, 2016) i England. Crozier (1964) studerade beslutsfattande och organisatoriska nivåer 

inom franska byråkratier. Det finns begränsad forskning om beslut där fokus läggs på hur 

relationer och individens avstånd till beslutsfattaren påverkar datadrivet beslutsfattande inom 



 9 

HR-processer. Därför undersöks detta i föreliggande studie genom att studera beslutsfattares 

beslutsgrunder på olika organisatoriska nivåer i lönerevisionsprocessen.  

Metod 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur individer som arbetar på olika 

organisatoriska nivåer upplever datadrivet beslutsfattande i en lönerevisionsprocess. Här 

presenteras tillvägagångssättet för hur detta undersökts. Avsnittet redogör för metodologiska 

ställningstaganden, urval, datainsamling, analysverktyg och etiska överväganden. Avsnittet 

avslutas med reflektioner över studiens tillförlitlighet.  

Metodologiska ställningstaganden 

Studien karaktäriserades av en vilja att nå djupare och att finna en mer kvalitativ förståelse för 

medarbetarnas subjektiva upplevelser. Därför har en kvalitativ ansats valts för att möjliggöra 

detta (Aspers, 2011, Ahrne & Svensson, 2015). Semistrukturerade intervjuer låg till grund för 

empirin i studien, vilket gav möjlighet att anpassa intervjun efter respondentens svar. Valet av 

en kvalitativ ansats grundades även i en vilja att undersöka processen i en begränsad miljö och 

göra djupa analyser. Detta hade inte varit möjligt med en kvantitativ ingångsvinkel (Aspers, 

2011).  

I studien användes såväl induktiva som deduktiva ansatser (Aspers, 2011). Detta betyder att 

frågorna i intervjuguiden har varit influerade av tidigare forskning och teori samt kunskap om 

organisationens verksamhet. Samtidigt har intervjupersonerna öppet tillåtits återge sina 

erfarenheter. I analysen har teman utvecklats i en växelverkan mellan teori och empiri (Ahrne 

& Svensson, 2015).  

Val av företag 

Ett tvåstegsurval har använts där organisationen valdes först och därefter intervjupersonerna 

(Ahrne & Svensson, 2015). Studien genomfördes på ett stort tekniskt bolag. Dess tekniska 

bakgrund förväntades bidra till att en större mängd data finns tillgänglig att grunda besluten 
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på. För att studera datadrivna beslutsprocesser inom HR krävdes ett företag som har kommit 

långt i utvecklingen och som har intentionen och möjligheten att arbeta med data. Dessutom 

har organisationens storlek gjort det möjligt att undersöka eventuella skillnader i 

beslutsprocessen mellan olika organisatoriska nivåer. En kontakt på företaget gav tillgång till 

organisationen som undersökts. Eftersom att studiens syfte var att få en förståelse för 

medarbetarnas upplevelser på olika organisatoriska nivåer, var valet av endast en organisation 

att föredra. Detta för att få en bättre inblick och kontinuitet i studien (Ahrne & Svensson, 

2015). 

Val av intervjupersoner 

I nästa steg i urvalsprocessen valdes intervjupersonerna inom organisationen. En 

kontaktperson på företaget användes för att få tillgång till fältet. Intervjupersonerna valdes av 

kontaktpersonen vilket gjorde denna kontakt till gatekeeper (de Laire, 2000). Eftersom 

intervjupersonerna valts av gatekeepern finns en risk att urvalet eventuellt manipulerats 

genom val av personer som ger en positiv bild av organisationen (Ahrne & Svensson, 2015). 

Studien undersöker dock ett uppskattningsvis okänsligt och objektivt ämne, vilket kan antas 

göra problematiken mindre. Gatekeepern hade även möjlighet att på ett mer effektivt sätt 

identifiera personer som är delaktiga i de beslut som undersökts. Intervjupersonerna 

informerades av gatekeepern om studiens syfte och bjöds tillsammans med studiens författare 

in till intervjuer på specifika tider. Gatekeepern arbetade inte i direkt koppling till 

intervjupersonerna då de tillhörde olika avdelningar inom organisationen. Detta minskade 

risken för beroendeförhållande dem emellan.  

Studiens population har endast innefattat anställda på företaget, tre kvinnor och sex män. 

Kriterierna på intervjupersonerna var delaktighet i de beslut som studien syftar till att 

undersöka. Det empiriska materialet bestod av totalt nio intervjuer inom organisationen varav 

en av intervjuerna användes som förstudie. Intervjupersonerna arbetade på olika 

organisatoriska nivåer och hade olika ansvar i lönerevisionsprocessen. En intervjuperson 

arbetade med strategiska beslut inom HR och två intervjupersoner arbetade inom HR med att 

sätta budget på global nivå. Två intervjupersoner arbetade med att sätta budget på 

avdelningsnivå samt individuella löner till direktrapporterande. Fyra intervjupersoner arbetade 

som lönesättande chefer. Detta urval gjordes för att undersöka eventuella skillnader i 

upplevelser mellan organisatoriska nivåer i beslutsprocessen. I resultatet analyseras 
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intervjuerna utifrån endast två organisatoriska nivåer. Det hade därför varit fördelaktigt för 

studiens kontinuitet att studera endast en roll på respektive organisatorisk nivå. Men eftersom 

beslutsfattarens avstånd till individen beslutet berör varit studiens fokus har 

intervjupersonernas rollbeskrivning inte haft en avgörande påverkan.  

Datainsamling  

Förstudie  

Aspers (2011) rekommenderar att utföra en förstudie för att kontrollera tillvägagångssättet 

och fältet. Därför inleddes studien med en intervju som genomfördes två veckor innan övriga 

intervjuer. Förstudien analyserades sedan för att vidareutveckla intervjuguiden och anpassa 

den inför resterande intervjuer. Under förstudien upptäcktes att definitionen av 

data/information/fakta var otydlig. Därför efterfrågades intervjupersonens uppfattning och 

definition av de olika begreppen i kommande intervjuer (se Bilaga 1). Förstudien genererade i 

övrigt empiriskt material som ansågs användbart för studiens syfte. Detta empiriska material 

kunde därför användas i lika stor utsträckning som övrigt material. 

Skriftliga källor 

För att få en djupare förståelse för beslutsprocessens ramar och riktlinjer och de begrepp som 

intervjupersonerna refererar till användes utbildnings- och instruktionsmaterial från företaget 

som empirisk data, som ett komplement till intervjuerna.  

Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med sammanlagt nio personer. Den första intervjun genomfördes 

tidigt i forskningsprocessen som förstudie och de andra åtta under en tvåveckorsperiod två 

veckor senare. Samtliga intervjuer varierade i tid mellan 30 och 60 minuter och genomfördes 

på organisationens kontor i mötesrum. Detta för att intervjuerna skulle påverka 

intervjupersonernas arbetsdag i så liten utsträckning som möjligt. Vid samtliga intervjuer 

användes ljudupptagning i form av mobiltelefonens inspelare. På så sätt kunde författarna 

hålla fullt fokus på intervjun och inte heller förvränga datamaterialet. Författarna ledde 

varannan intervju och den andra fick möjlighet att medlyssna och ställa eventuella följdfrågor. 

Innan varje intervju fick intervjupersonerna muntlig information gällande konfidentialitet. 

Författarna informerade om frivilligt deltagande i studien och möjligheten att avbryta samt att 
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datamaterialet enbart skulle ligga till grund för denna studie. Intervjupersonerna fick även 

förfrågan om de i efterhand ville läsa igenom det transkriberade materialet för att 

kommentera. De fick information om studiens syfte i det inledande samtalet och fick slutligen 

godkänna eller avvisa ljudupptagning. 

Intervjuguiden var uppbyggd av öppna frågor med utrymme för följdfrågor, alltså 

semistrukturerad. Aspers (2011) menar att semistrukturerade intervjuer ger utrymme för ett 

samtal där båda parter får möjlighet att såväl ställa, som svara på frågor. På så sätt breddades 

perspektiven och större mängd råmaterial kunde samlas in. Intervjuguiden tematiserades 

under bakgrund, beslutsfattande, data, möjligheter, hinder och övrigt (se Bilaga 1). Ett flertal 

frågor kring varje tema ställdes för att utvärdera de olika temana. Samma intervjuguide 

användes för samtliga intervjuer men anpassades efter intervjupersonens svar. Intervjuerna 

inleddes med bakgrundsfrågor för att få igång samtalet och göra respondenten avslappnad. De 

lite känsligare frågorna under temat hinder ställdes i slutet av intervjun när intervjupersonerna 

blivit mer bekväma. Två av nio intervjupersoner valde att ta del av det transkriberade 

materialet för att kommentera och godkänna intervjun. Transkriberingen skickades till 

intervjupersonerna via mail och återsändes med ett fåtal kommentarer och förtydligande av 

begrepp. Intervjuerna varierade i tankar och insikter på området, men hos samtliga bedömdes 

det finnas en positiv inställning till undersökningen och ett intresse av att i efterhand ta del av 

resultatet.  

Analys  

Som Ahrne & Svensson (2015) förespråkar har bearbetning av materialet gjorts i tre steg. 

Materialet har först strukturerats, sedan kartlagts och reducerats utifrån studiens syfte och 

slutligen analyserats (ibid). Det empiriska materialet transkriberades ordagrant för överblick 

och analys. Författarna transkriberade varandras intervjuer för att ytterligare öka 

medvetenheten om det empiriska materialet. Därefter lästes transkriberingarna gemensamt 

och sammanfattades för att få ett mer överskådligt material. Resultatet har kodats tematiskt 

enligt Braun & Clarke (2006). Tematisk kodning innebär att det empiriska materialet kodas 

genom att identifieras, analyseras och rapporteras i olika teman. Detta gör att materialet 

organiseras och beskrivs utförligt. Tematisk analys tillåter en öppen kodning (ibid) vilket varit 

fördelaktigt under arbetet med studien, eftersom materialet varit brett och varierande. Redan 

under datainsamlingen kunde potentiellt meningsfulla teman identifieras utifrån teorin, det vill 
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säga en deduktiv ansats. De olika temana har utvecklats och förändrats under arbetets gång 

genom en konstant bearbetning. Slutprodukten resulterade i de övergripande rubriker som 

redovisas i studiens resultat. Temana definieras som användbara utifrån empiriskt material 

och syftet med studien vilket Braun & Clarke (2006) förespråkar. Den data som redovisas i 

studien har valts för att den är relevant för studiens syfte samt redogör för och framhäver 

intervjupersonernas upplevelser. Detta är ett kriterium för god validitet enligt Langemar 

(2008). 

Etiska överväganden 

Det etiska arbetet har utgått från Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

ta hänsyn till informationskravet informerades respondenterna om vad studien behandlar. Att 

deras deltagande var helt frivilligt, att de var fria att avbryta intervjun närhelst de skulle önska 

och att det inte skulle få några negativa konsekvenser. De fick själva godkänna att 

intervjuerna skulle spelas in och informerades om att den slutgiltiga rapporten kommer att 

publiceras. Intervjupersonerna informerades i första hand via ett informationsmail och 

återigen under inledningen av intervjun. Informationsmailet skickades tillsammans med 

intervjuinbjudan från gatekeepern. Om intervjupersonerna haft frågor om studien hade det 

eventuellt varit fördelaktigt om informationsmailet och inbjudan kommit direkt från 

författarna. Samtidigt ger en intern inbjudan en annan legitimitet som i detta fall prioriterats. 

Muntligt samtycke till intervjun har lämnats från alla intervjupersoner. Konfidentialitetskravet 

innebär att data som kan identifiera intervjupersonerna utelämnas i studien, vilket 

intervjupersonerna informerades om. Data som behandlar den specifika befattningen, 

organisationen och organisationsspecifika begrepp har därför utelämnats ur studien. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade data endast ska användas i forskningssyfte. Materialet 

har därmed enbart använts i denna studie, material som kan härledas till intervjupersonerna 

har raderats.  

Forskarens roll 

Data och beslutsfattande är en självklar del av det moderna vardagslivet, författarna har därför 

reflekterat över sin forskarroll under studiens gång vilket Aspers (2011) rekommenderar. 

Författarna har inte tidigare studerat området eller aktivt tagit del av denna typ av process 

vilket bidrar till en begränsad förförståelse. På det sättet har det funnits goda förutsättningar 
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för att vara objektiv i tolkningarna av intervjupersonernas svar. Då insamlingen av det 

empiriska materialet varit beroende av organisationen som undersökts har ett visst 

beroendeförhållande förekommit. Kontakten med organisationen har dock begränsats till 

studiens materialinsamling och resultaten har inte diskuterats under arbetets gång. Detta för 

att minska eventuell påverkan på resultaten.  

Tillförlitlighet  

Validitet 

Validitet i en kvalitativ studie handlar om att studien är så bra upplagd och genomförd som 

möjligt och går ut på att uppfylla ett antal kriterier (Langemar, 2008). Dels pekar kriterierna 

på resultatets tillförlitlighet genom data-, analys- och urvalsförhållande till den empiriska 

förankringen. En förståelse för området har skapats genom fördjupning i tidigare forskning 

och litteratur. Intervjuguiden har tagits fram genom denna förståelse i kombination med en 

förstudie. Denna har sedan omarbetats för att få ett så uttömmande resultat som möjligt 

kopplat till studiens syfte. För att dra fullständiga analyser har empirin legat till grund för de 

teoretiska resonemang som förs. Kriterierna tar även hänsyn till meningsfullhet och 

användbarhet i resultatet, det vill säga det tillskott i kunskap och den praktiska nytta studien 

kan bidra till (ibid). Studien bidrar till forskningsfältet genom att lägga fokus på hur 

beslutsfattarens avstånd till individen kan påverka upplevelsen av den datadrivna 

beslutsprocessen i en HR-process, något det sedan tidigare finns begränsad forskning om. 

Slutligen är triangulering, användandet av olika moment i forskningsprocessen, något 

Langemar (2008) anser är bra att ta hänsyn till. Detta kan vara ett sätt att lyfta 

meningsfullheten och förståelsen i resultaten (ibid). Skriftliga källor i form av 

organisationsdokument har därför använts för att skapa förståelse för hur beslutsprocessen 

fungerar. Dessa har sedan kopplats till den empirin intervjuerna gett.  

Generaliserbarhet 

Det går inte att generalisera en kvalitativ studie på mängd eller frekvenser på samma sätt som 

en kvantitativ studie, men Langemar (2008) beskriver på vilka sätt materialet kan 

generaliseras. Dels handlar det om hur data och frågeställning förhåller sig till varandra, det 

vill säga hur väl materialet ger en generaliserbar bild av ämnesområdet. Data kopplat till 

beslutsprocesser inom HR är ett snabbt växande område vilket troligtvis innebär att 
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materialets giltighet inte gäller över tid. Det handlar även om att urvalet gjorts på rätt sätt och 

att resultatet är uttömmande i förhållande till syftet. Här studeras även vilka delar av 

materialet som gäller för vilka grupper inom populationen (ibid). Då studien är genomförd på 

en organisation leder det till att resultaten inte går att generalisera utanför organisationen. 

Resultaten kan inte heller generaliseras för den population som studeras, det vill säga 

beslutsfattare i lönerevisionsprocessen inom den specifika organisationen. Detta eftersom 

urvalet endast består av nio personer vilket är en liten andel av populationen.   

Resultat och Analys 

Syftet med studien var att undersöka hur individer som arbetar på olika organisatoriska nivåer 

upplever datadrivet beslutsfattande i en lönerevisionsprocess. Därför inleds avsnittet med en 

kort presentation av organisationens lönerevisionsprocess för att få en bättre bakgrund och 

förståelse för det resultat som sedan redovisas. Presentationen grundar sig i empiriskt material 

i form av utbildnings- och introduktionsmaterial från företaget. Resultatet presenteras sedan i 

följande teman: intuition som beslutsunderlag, kommunikation som beslutsunderlag, data som 

beslutsunderlag samt kombinationen intuition, kommunikation, data. Därefter avslutas 

avsnittet med att skillnader mellan organisatoriska nivåer belyses. Resultatet analyseras 

löpande i texten. 

Organisationens lönerevisionsprocess 

Organisationen har individuell lönesättning med tre lönegrundande principer, lönen ska vara 

rättvis och jämlik, baserad på prestation och marknadsmässig. För att lönen ska vara rättvis 

och jämlik ska den vara baserad på position i organisationen. Prestationen baseras på 

måluppfyllnad vilken mäts i flera olika nivåer, från att inte uppfylla målen, till att prestera 

högt över förväntan. Till sist används en referenslönestruktur som är baserad på statistiska 

data från ett antal löneundersökningar på marknaden. Denna tolkas sedan till organisationens 

arbetsroller. De tre lönegrundande principerna omvandlas till tillgänglig data i organisationens 

system och används som hjälp i lönerevisionsprocessen. I studien har olika organisatoriska 

nivåer undersökts genom att intervjua personer med olika ansvar i lönerevisionsprocessen. 

Delvis personer i olika roller inom HR med mer övergripande ansvar som att sätta budget och 
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delvis chefer som arbetar med individuell lönesättning. I resultatet delas de organisatoriska 

nivåerna upp i två nivåer baserat på avståndet till individen i beslutsprocessen. Detta för att 

kunna analysera skillnaderna kopplat till teorin.  

Intuition som beslutsunderlag 

Resultatet visar att intuition ses som en viktig aspekt när besluten i lönerevisionsprocessen 

fattas. Detta syns framförallt hos de lönesättande cheferna. Det handlar om vad beslutsfattarna 

ser och uppfattar i det dagliga arbetet. Exempelvis beskriver en intervjuperson hur det dagliga 

arbetet bidrar till en känsla för individen och individens prestation. 

“Det är det jag menar med motivation, jag märker rätt tydligt på vilka som trivs i teamet och som 

driver saker och ting, oavsett om det är kristallklart vad personen ska göra. Jag menar, jag märker 

om personerna är motiverade, tycker det är okej, det är kul att gå till jobbet, kontra om man är 

liksom lite i en nedåtgående spiral kring osäkerhetsfaktorer.”  

– Intervjuperson 3, lönesättande chef 

Detta stämmer överens med det Betsch (2008) beskriver om hur en omedveten magkänsla 

baseras på erfarenhet, det vill säga det dagliga arbetet, och påverkar beslutsfattandet. Även 

Eneroth (1990) menar att upplevelse och erfarenhet ger en förståelse som möjliggör beslut 

grundade på intuition. Intervjupersonerna nedan beskriver att det inte är detaljerna i 

leveransen som grundar bedömningen och beslutet utan snarare en helhetsuppfattning, sunt 

förnuft och känsla. 

“I mitt fall i alla fall blir det en ganska high level bedömning när det kommer till kritan, jag går 

aldrig in i detalj och tittar “så här har du levererat den här rapporten”, “ah då får du inte den 

lönen”, utan det är mer ett helhetsgrepp och lite mer känsla.” 

 - Intervjuperson 3, lönesättande chef 

“Men jag sätter mig sällan in för mycket i detaljerna för att faktiskt komma till och se hur man ska 

bedöma de där mjuka värdena utan jag går mer på sunt förnuft. Jag tror att det funkar.” 

 - Intervjuperson 5, lönesättande chef 

Deljemark & Gradin (1996) menar att beslutet till stor del tas på intuition och magkänsla 

istället för på detaljer i form av kalkyler och analys. Detta stämmer överens med 

intervjupersonernas tillvägagångssätt. Nedan beskriver vidare intervjuperson 5 en 

medvetenhet om att känslan inte går att bevisa men att den ändå väger in i beslutet. 

Intervjuperson 8 beskriver att allting inte går att mäta i siffror.  
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“För man vet ju ändå att vissa individer är mer bidragande än andra. Även om jag inte riktigt kan 

bevisa det på något sätt, så vet jag det ändå.”  

- Intervjuperson 5, lönesättande chef 

“Ah men den här “känns som grejen”, det är där vi kommer in på varje chefs dialog med sina 

medarbetare och inte bara säga du når målen och därför går jag in i en tabell och så blir det såhär. 

Utan man är inte bara sin måluppfyllnad utan man har potential, man har gjort något bra under 

kanske större delen av året men någon del misslyckades man med och därför blev det som det blev, 

det är där hela den här magkänslan lägger på något annat än bara siffror.”  

- Intervjuperson 8, lönesättande chef med budgetansvar 

Detta är en uppfattning som samtliga lönesättande chefer delar. Det skulle kunna tolkas som 

det Olve (1985) beskriver, hur intuition möjliggör inkluderandet av faktorer som är svåra att 

mäta i siffror och således bevisa. Resultatet visar sammanfattningsvis hur beslutsfattarna tar 

hänsyn till en känsla för medarbetarnas prestation. Känslan bygger på deras erfarenheter av 

individens i fråga arbete. Resultatet visar även hur faktorer som inte går att mäta eller bevisa 

genom siffror kan vägas in med hjälp av intuition. Detta kan slutligen likställas med det som 

beskrivs som intuitivt beslutsfattande (Ekenberg & Thorbiörnson, 1996, Betsch, 2008).  

Kommunikation som beslutsunderlag 

Vidare visar resultatet att kommunikation används som en del av beslutsunderlaget i 

lönerevisionsprocessen. Kommunikationen sker på olika sätt i organisationen, både formellt 

och informellt. Intervjupersonerna nedan beskriver att det är svårt att göra en klar bedömning 

på egen hand då de inte ser det dagliga arbetet. Därför kan de genom kommunikation och 

samtal med andra skapa en grund för sina beslut. De lyfter även att samtal med individen som 

beslutet berör samt vardagliga samtal kan påverka beslutet.  

“Jag försöker se det [prestationsbedömning] utifrån, men de själva kan också lyfta det. Och likadant 

till bedömningen så tar man också in referenser om man jobbar i projekt, då kanske inte jag alls ser 

det dagliga, då ber jag andra från projektet komma med återkoppling.” 

 - Intervjuperson 4, lönesättande chef 

“Först ska man ju ha ett lönesamtal, där man ska sitta med individen och diskutera lite hur det har 

gått och uppfyllnad mot målen och hur man tänker lite grann. Men sen tar jag ju input från de som 

den här personen jobbar med då i produktområdet och hans chef (...) Men annars är det ju att hela 

tiden försöka snappa upp, jag ser ju på våra teammöten som vi har var tredje vecka, också hur 

personerna liksom kommer framåt mot målen, vi har ju en avrapportering per aktivitet vi driver. I 

one to one mötena bollar jag ju också och då får man en känsla också för hur det går egentligen.”  



 18 

- Intervjuperson 3, lönesättande chef 

Detta är representativt för hur samtliga lönesättande chefer resonerar kring grunderna för 

deras beslut. Genom kommunikation samlar de in information och skapar ett underlag för 

besluten. Det stämmer överens med det som Falkheimer & Heide (2003) definierar som 

formell och informell kommunikation. Lönesamtalet och de andra mötena är typiskt formella. 

Intervjuperson 3 beskriver hur hen “snappar upp” vilket är ett exempel på informell 

kommunikation. Som Frishammar (2003) menar ligger informationen samtalen ger till grund 

för besluten. Nedanstående citat beskriver hur chefen själv inte kan ha full koll på en individs 

prestation och därför samlar in så mycket information som är nödvändigt för att kunna ta ett 

bra beslut.  

“Prestation är ju svårt att mäta nu när de jobbar i team allihopa, men man har ändå rätt bra koll, 

man får fråga runt och inta feedback från projektledare och annat. Så man har lite koll på vilka som 

är de man vill hålla i handen när det är mörkt.”  

- Intervjuperson 7, lönesättande chef 

Detta kan jämföras med det Simon (1947) menar. Beslutsfattaren samlar inte in all 

information utan den information som är tillräcklig för att kunna ta ett beslut som är bra nog. 

Detta exemplifieras genom att chefen pratar med utvalda personer som har haft med individen 

att göra, men inte med varje unik individ som möjligtvis skulle kunna bidra med information 

för beslutet. Studiens resultat visar även hur kommunikation med andra beslutsfattare kan 

vara en hjälp i beslutet. Genom att diskutera tankesätt kring processen och vilka faktorer som 

väger in i beslutet kan kommunikation leda till en gemensam uppfattning om 

beslutsprocessen. Intervjuperson 5 beskriver nedan att kommunikation leder till en samsyn på 

vad processen innebär samt på vilka grunder besluten bör fattas. Intervjuperson 4 ger exempel 

på hur beslut kan förändras efter en gemensam diskussion. Kommunikationen har alltså en 

stor påverkan på besluten som fattas inom organisationen.  

“Jag gör en bedömning och sen jämför vi tillsammans i ledningsgruppen, de som får högt eller lågt, 

så att vi har en samsyn på vad det innebär.”  

- Intervjuperson 5, lönesättande chef 

“Sen har det varit vissa diskussioner om de som får väldigt hög eller väldigt låg löneökning, om det 

är okej eller inte, och man kan höra att chefskollegor ändrar sig när de hör hur andra tänker, för att 

man känner igen varandra.” 

 - Intervjuperson 4, lönesättande chef 
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Att diskutera besluten i ledningsgruppen är något som är standardiserat och som samtliga 

intervjupersoner benämner som en del av deras beslutsfattande. Ovanstående citat visar på det 

som Prabha m.fl. (2007) kritiserar i det rationella beslutet, att alla personer bedömer samma 

faktorer på olika sätt och efter sina egna värderingar och preferenser. Detta exemplifieras 

ovan när intervjuperson 4 beskriver hur vissa ändrar sina beslut efter diskussionen. Genom 

kommunikation och samsyn kan problemet att värdera saker på olika sätt reduceras. 

Sammanfattningsvis används kommunikation som ett medel för att hämta information 

gällande individens prestation, men även som ett verktyg för att få en samsyn på 

beslutsprocessen. Detta sker via formella och informella samtal med individ, ledningsgrupp 

och kollegor. 

Data som beslutsunderlag 

Datadrivna beslut kan enligt resultatet skapa större legitimitet och bidra till en större 

objektivitet. När data och information finns tillgänglig kan även graden av osäkerhet minska. 

Exempelvis beskriver intervjupersonen nedan en upplevelse av hur data förbättrar 

beslutsfattandet. 

“Det ger en ökad objektivitet, det är alltid det. Att ha väl underbyggda beslut som inte är baserade 

på känslor.”  

- Intervjuperson 1, budgetansvar 

Citatet visar en upplevelse av det som tidigare forskning pekar på, att datadrivna beslut 

uppfattas som mer rationellt grundade än intuitiva beslut (Bazerman & Moore, 2013). 

Intervjupersonerna nedan beskriver hur data skapar ett underlag för beslutet som anses mer 

rättvist än vad som hade varit fallet om cheferna själva skulle samla in informationen. 

“Ja men om vi tar just lönesättningen så är det [data] ju en möjlighet för oss att premiera rätt 

personer. Vi skulle säkert kunna komma ganska nära bara genom det som varje chef har i huvudet 

och sådär, men det ger oss ändå input till att faktiskt sätta rätt lön på rätt person.”   

- Intervjuperson 8, lönesättande chef samt budgetansvar 

“Det [fördelarna med datadrivet beslut] är att man hamnar närmare någon typ av rättvisa. Även att 

det gynnar de tystare individerna, annars kan det vara lätt, speciellt när det gäller löner, att man 

tenderar att lyssna till dem som hörs mest. Det blir mer rättvist.”  

- Intervjuperson 7, lönesättande chef 
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Denna uppfattning stämmer överens med det som Mellor (1976) visar i sin studie. Data 

minskar begränsningarna i vår rationalitet vilket gör att vi kan ta mindre osäkra beslut. På det 

sättet skapar data förutsättningar för att undvika bias, besluten tas på faktiska data snarare än 

de underlag som diskuterats i tidigare avsnitt. Vi har sett att intuition är en viktig del av 

beslutsunderlaget, dock medför det en risk att man förbiser viktiga faktorer eller premierar 

individer som liknar en själv (Sjöberg, 2014, Arlefalk & Nordström, 1992). Här exemplifieras 

detta genom att intervjupersonerna beskriver hur även den tysta individen lyfts fram när data 

används. Trots att data uppfattas skapa en känsla av rättvisa beskriver intervjupersonen nedan 

att det finns en oro kopplad till datadrivna beslut, att beslutet endast är ett resultat av en 

funktion i ett system. 

“Det säger jag när jag har lönesamtalet, det här är inget som faller ut ur vårt HR-system rakt av, 

men det skulle vara väldigt svårt för mig att ge dig en jättestor löneutveckling om du inte uppfyller 

något av målen, det blir väldigt svårt att motivera, och det måste jag ju kunna stå bakom. Man 

förstår det, men man är väldigt orolig för att det ska finnas den här direkta kopplingen mellan 

verktyget och lönesättningen. Jag upplever att man vill att det ska finnas en människa däremellan”. 

 - Intervjuperson 4, lönesättande chef 

Detta bekräftar det Fölster (2015) beskriver. Människan upplever en oro när gränserna mellan 

maskin och individ suddas ut, något som är genomgående i de lönesättande chefernas 

uppfattning. Det finns önskemål bland de anställda att en människa faktiskt ska ha tagit 

beslutet, inte en maskin. Trots detta beskriver intervjupersonen nedan hur data å andra sidan 

kan skapa en trygghet hos medarbetarna, exempelvis vid byte av lönesättande chef. 

“Sen finns det alltid en risk för att folk byter jobb, plötsligt har man en ny lönesättande chef som inte 

alls var med förra året och gjorde själva bedömningen. Och visst kan de prata med den gamla 

chefen, det gör man alltid, och får lite input och sådär, men det blir inte riktigt samma sak. Så många 

har en liten oro just det här med att få en ny lönesättande chef utan att hinna visa vem man är eller 

vad man går för. Så där kan det väl finnas en liten sån risk med att inte allting är byggt på data som 

finns i ett system.” 

 - Intervjuperson 8, lönesättande chef samt budgetansvar 

Oron kan förstås genom Simons (1947) begränsade rationalitet. Beslutsfattaren upplevs ha 

varken tid eller möjlighet att samla in all information som krävs för ett optimalt beslut som 

medarbetaren hade uppfattat som helt rättvist. Genom data som finns lagrad i systemet 

oberoende av chef reduceras oron. Dessutom visar nedan citat från intervjuperson 9 och 7 att 

data hjälper dem att motivera besluten. 
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“Så det är ju viktigt att se hur de ligger till i den [referenslönestrukturen], det är även bra för att 

motivera mot medarbetaren (...) Jag tror det är lätt att förstå för många (...) Den är ju bra input, och 

för att motivera för en själv och för medarbetaren.”   

- Intervjuperson 9, lönesättande chef samt budgetansvar 

“Jag grundar på, vi har ju referenslönestrukturen och indelade positioner och olika senioritet och för 

varje senioritet och position finns det ett rekommenderat lönespann och jag ser ju helst till att ha 

individerna inom det. I fall att jag av olika anledningar inte vill det så ser jag till att skriva ned 

tydliga argument varför.” 

 - Intervjuperson 7, lönesättande chef 

Data ger en trovärdighet i sig som gör det lättare för personen beslutet berör att acceptera 

situationen, det vill säga när beslutet grundas på faktiska siffror snarare än på känsla. Detta är 

en genomgående uppfattning hos samtliga intervjupersoner. Intervjuperson 7 menar att det är 

viktigt att skriva ner tydliga argument till varför man tar ett beslut när man frångår data. Detta 

tydliggör ytterligare hur data skapar trovärdighet och förenklar motivering. Det kan förklaras 

genom att datadrivna beslut anses mer rationella än beslut grundade i intuition (Bazerman & 

Moore, 2013) och därmed även mer trovärdiga (Grafström m.fl., 2017).  

Slutligen kan den prestation, referenslönestruktur och position som intervjupersonerna 

nämner ses som exempel på data som beslutsfattarna använder som hjälp i besluten. Dessa 

kan jämföras med de förenklade modeller som Simon (1947) menar att vi behöver för att ta så 

rationella beslut som möjligt, eftersom vi inte kan överväga all information. Även med 

förenklade modeller ger data en bättre utgångspunkt för rationella beslut och reducerar 

därmed riskerna i Simons (1947) begränsade rationalitet. Sammanfattningsvis visar resultatet 

att data till stor del används som grund i beslutet och kan anses ge en viss legitimitet och 

trovärdighet. Data bör vara ett komplement och en support i beslut, men det anses finnas både 

hinder och möjligheter med att använda data som underlag för beslut. 

Kombinationen intuition, kommunikation, data 

Vidare visar resultatet av studien att beslut i lönerevisionsprocessen grundas på en 

kombination av intuition, kommunikation och data. Nedan citat beskriver hur 

intervjupersonerna sammanväger de olika grunderna för att fatta så bra beslut som möjligt.  

“Om man ser att en person har ett visst mål, han har överträffat det, han har gjort en massa mer 

grejer så om jag bara strikt la ihop det skulle han få väldigt mycket plus. Men min magkänsla-

bedömning är att det här är ju faktiskt ingen stjärna. Det var nog målen som var lite för lågt satta i 
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början (...) Då är det känslan som faktiskt får, eller det blir ju en kombination. Man kan inte strikt 

bara gå på det för individen har ju onekligen gjort de här grejerna och ska ha belöning för det, men 

inte så stor belöning.”  

- Intervjuperson 7, lönesättande chef 

I citatet ovan måste datan, det vill säga måluppfyllnaden, tas hänsyn till. Det kan dock finnas 

förklaringar till att den ser ut som den gör och då behöver akt ges på andra faktorer, 

intuitionen i exempel ovan. Detta stämmer överens med det Mellor (1976) menar, data bör 

ligga till grund och vara ett stöd men andra faktorer bör vägas in i beslutet. Citaten nedan 

visar att det finns hinder för att grunda besluten på endast data. Med tanke på att besluten har 

att göra med människor går inte all nödvändig information att registrera i system. 

 “Det kan ju finnas jättebra anledningar som inte vi kan se i data. Allt kan man ju inte se i data från 

HR, eller hur?” 

 - Intervjuperson 2, budgetansvar 

“När det kommer ut ett resultat rakt ut från systemet utav lite valda data då tycker jag man har 

tappat individperspektivet. Som det är nu när det finns ramar men även lite flexibelt så fungerar det 

bra.”  

- Intervjuperson 5, lönesättande chef 

Citaten visar att all information som krävs för lönerevisionsbeslutet inte upplevs finnas i data. 

Detta förtydligar varför intuition och kommunikation behöver vara en del av beslutet. 

Intuition och kommunikation ger en möjlighet att inkludera faktorer som annars skulle saknas 

i beslutsunderlaget (Olve, 1985, Frishammar, 2003). Nedan är ytterligare ett exempel på 

samverkan och hur man försöker hitta förklaringar och förståelse när intuition och data inte 

stämmer överens.  

“[Vad väger tyngst, data eller känsla?] Där det blir knivigt, det är ju om de säger emot varandra. 

Och då tänker jag nog att det är något som inte stämmer, då får man gå tillbaka och se över sin 

magkänsla, varför känns det såhär och varför ser måluppfyllnaden ut såhär? Men det är svårt att 

säga hur stor del som är vad för jag tycker nog att det nästan alltid går hand i hand.”  

- Intervjuperson 4, lönesättande chef 

Deljemark & Gradin (1996) menar att känslan styr besluten och att data oftast används för att 

rättfärdiga känslan i slutet av processen. Här beskriver istället intervjuperson 4 intuitionen 

som en kontrollfunktion snarare än som grund för beslutet. Trots att grunden till beslutet 

utgörs av olika underlag i teori och empiri är det en kombination av data och intuition som 

leder till det slutgiltiga beslutet. Data skapar alltså en referensram som används som 



 23 

hjälpmedel i beslutet men beslutet upplevs förbättras om intuition och kommunikation spelar 

in, vilket nedan citat visar.  

“Det är klart att den datadrivna informationen, den här referenslönestrukturen, den är ganska viktig. 

Därför att det ger en indikation på om en person ligger högt, lågt eller mittemellan. Finns det 

utrymme för en högre löneökning, hur ligger du till? Men jag tycker verkligen inte att man ska 

använda det här som ett exakt mått. Alltså alla lönebeslut innehåller alltid förhandling, och 

förhandling sker mellan två människor.” 

 - Intervjuperson 6, budgetansvar 

“Så det är svårt att se, jag tror att det är slutsatsen någonstans, att du kan ju inte bara titta på en 

data och sen så har du svaret där, utan det är mycket mer, jag iallafall personligen använder det 

mycket mer för att förstärka någonting annat.”  

- Intervjuperson 2, budgetansvar 

Data används för att förstärka det beslut man slutligen väljer att fatta. Detta kan bero på att 

datapunkterna aldrig är 100% säkerställda och därför måste organisationens acceptans och 

tolkning av resultaten vägas in (Smith, 2013). För att data ska kunna användas i 

beslutsfattandet krävs i enlighet med Anderson (2015) att den ska analyseras, omvandlas till 

insikter och sedan hanteras. Denna process kan även kopplas till Papes (2016) ramverk där 

analysen av data är en vital del av beslutsprocessen. Slutligen finns det en gemensam 

uppfattning om att besluten inte kan fattas på en av ovanstående grunder. Besluten kan alltså 

inte fattas på endast intuition, kommunikation eller data utan det krävs en kombination av 

dessa och en förståelse för data för att fatta ett så bra beslut som möjligt.  

Skillnad i organisatoriska nivåer 

Resultatet ovan visar en allmän uppfattning av beslutsprocessen oavsett organisatorisk nivå, 

medan resultatet nedan fokuserar på skillnader mellan personer på olika organisatoriska 

nivåer. I organisationens lönerevision befinner sig de lönesättande cheferna nära individen. 

Detta eftersom deras beslut innebär att sätta individuella löner. HR har en mer strategisk roll 

då de arbetar med att sätta budget på en övergripande nivå. De arbetar alltså längre från 

individen. Resultatet visar att de lönesättande cheferna och HR har olika upplevelser av 

datadrivet beslutsfattande. HR grundar till stor del sina beslut på data, i jämförelse med de 

lönesättande cheferna där intuition och kommunikation har större betydelse.  

“På den här mer strategiska nivån så ska det i väldigt stor utsträckning vara datadrivet. Men t.ex. i 

en lönesättningsprocess, ju närmare individen man kommer måste man också väga in sånt som inte 
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går att beskriva med data. Exempelvis prestation eller beteende, det går inte att beskriva med data, 

går inte att få ett medelvärde av beteende. Men på den här nivån så är det nära 100% drivet av data. 

(...) Det handlar om ifall du tar ett beslut långt ifrån eller nära. ” 

 - Intervjuperson 1, budgetansvar 

 “Jag anser att min uppgift är att skapa en vision för gruppen, vad vi ska jobba med, hitta rätt 

prioritering, sätta rätt mål och sen bara försöker jag vara en coachande chef i det dagliga arbetet 

och det de behöver hjälp med (...) Det [grunder för beslut] första är hur fungerar man i gruppen, vad 

sprider man för energi, hur jobbar man i teamet, hur funkar man, är man lagspelare, hela den biten 

tycker jag är viktig. Hur man agerar i en grupp och hur man tar sig an och löser problemen man står 

inför varje dag. Och nummer tre är konkreta resultatet som kommer ut. De tre försöker jag väga 

ihop.”  

- Intervjuperson 5, lönesättande chef 

Ovan citat är tydliga exempel på något som speglar de organisatoriska nivåerna i sin helhet. 

På den strategiska nivån får data ta en större del av beslutet. Där tittar beslutsfattarna på en 

övergripande population och inte på individer. Därför blir data till medeltal som representerar 

populationen vilket uppfattas fungera bra. De lönesättande cheferna upplever att faktorer som 

inte går att se i data behöver vägas in i beslutet. Detta skulle enligt teorin kunna bero på att de 

lönesättande cheferna är närmare individen beslutet rör (Whittaker & Marchington, 2003). 

Även Crozier (1964) menar att relationen kan påverka beslutsfattaren. Att andra faktorer än 

data blir viktigare för de lönesättande cheferna kan även ha att göra med att beslutet påverkar 

individens framtida prestation (Brumback, 2003). Mer preciserade data skulle slutligen 

behövas för att få ett tillräckligt beslutsunderlag på endast data (Mollick, 2012). Nedan citat 

från en beslutsfattare inom HR visar en upplevelse av att förståelsen för data är av största vikt 

på den organisatoriska nivån.  

“Jag ser en risk att vi inom HR fattar, drar slutsatser som inte stämmer, på grund av data som ser ut 

på ett visst sätt. Du måste ha en förståelse för vad är bakom datan (...) Det är jätteviktigt, jag tror det 

kan vara farligt att sitta på central HR funktion och dra slutsatser utifrån data bara.”  

- Intervjuperson 2, budgetansvar 

I resultatet lägger de lönesättande cheferna stor vikt vid att data inte får fungera som enda 

beslutsunderlag. Beslutsfattarna inom HR lägger stor vikt vid en förståelse för den data som 

används. De upplever att data behöver förstås och tolkas på rätt sätt och inte användas som 

ren “fakta”. Stor vikt läggs vid att förstå var sambanden kommer ifrån för att inte fatta beslut 

på felaktiga grunder. En möjlig förklaring kan vara att den kontrollfunktion som de 

lönesättande chefernas intuition och kommunikation innebär till viss del saknas längre ifrån 
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individen. Detta bekräftar även Croziers (1964) studier som visar att viss information saknas i 

de centraliserade besluten. Även HR:s upplevelse av att förståelsen för data är viktig stärker 

rådande forskning. Ett villkor för datadrivna beslut inom HR är medvetenhet och förståelse 

för vad data faktiskt betyder (Smith, 2013). Sambanden skapas av algoritmer men data tar inte 

hänsyn till varför sambanden ser ut som de gör (Newell och Marabelli, 2015), varför en 

förståelse för data krävs på denna organisatoriska nivå, då stor del av besluten grundas i data 

långt ifrån individen. Sammanfattningsvis belyser de olika organisatoriska nivåerna en 

skillnad i uppfattning om datadrivet beslutsfattande. Beslutsfattare med budgetansvar, på 

långt avstånd ifrån individen grundar till stor del besluten på data. De upplever även att 

förståelsen för data är av största vikt. De lönesättande cheferna som fattar beslut nära 

individen belyser istället vikten av att komplettera data som beslutsunderlag med intuition och 

kommunikation. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur individer som arbetar på olika organisatoriska nivåer 

upplever datadrivet beslutsfattande i en lönerevisionsprocess. Detta undersöktes genom att 

besvara följande frågeställningar: Hur beskriver intervjupersonerna de grunder som besluten 

fattas på idag? Hur beskriver intervjupersonerna att de olika beslutsgrunderna intuition, 

kommunikation och data samverkar i beslutprocessen? Skiljer sig upplevelsen mellan olika 

organisatoriska nivåer? Hur påverkar beslutsfattarens avstånd till individen beslutsgrunderna? 

Studiens resultat går sammanfattningsvis i linje med det rådande teori säger om att det finns 

flera beslutsgrunder. Studiens resultat ger vidare en bild av hur och varför intuition, 

kommunikation och data används i beslut. Resultatet tyder på att beslutsgrunderna samverkar 

och att beslutsgrundernas vikt skiljer sig mellan de olika organisatoriska nivåerna. Resultatet 

tyder även på att skillnaden påverkas av vilken funktion beslutet har i lönerevisionsprocessen, 

det vill säga hur nära eller långt ifrån individen beslutsfattaren befinner sig. Tidigare 

forskning har bidragit till en förståelse i studien för de olika beslutsgrunderna och att avstånd 

till individen kan påverka beslutet. I studien kopplas forskning om beslutsgrunder till 

forskning om beslutsfattarens avstånd till individen. De två forskningsområdena kombinerade, 

det vill säga hur avstånd till individen påverkar de olika beslutsgrunderna, är det bidrag som 
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denna studie för med sig. Resultatet tyder på att beslutsfattarens avstånd till individen 

påverkar hur beslutet tas och vilka beslutsgrunder som används.  

Rationella beslut är fortfarande önskvärt idag men det finns många som kritiserar de brister 

som inte tas hänsyn till i den klassiska teorin. Simon (1947) framhäver de mänskliga 

kognitiva begränsningarna som Mellor (1976) menar kan reduceras med hjälp av data. Crozier 

(1964) visar hur organisatoriska nivåer påverkar beslut och hur den mänskliga faktorn inte tas 

hänsyn till i den rationella beslutsteorin. Studiens resultat stärker att beslut uppfattas som mer 

rationella med hjälp av data. Samtidigt verkar den mänskliga faktorn påverka beslutet olika 

mycket beroende på organisatorisk nivå och avstånd till individen.  

Tidigare forskning visar att användandet av data för med sig stora möjligheter. Detta går i 

linje med studiens resultat. Data hjälper beslutsfattarna att motivera sina beslut samt ger en 

större trovärdighet och känsla av rättvisa. Samtliga beslutsfattare använder sig av data för att 

skapa en stabil grund att utgå från i beslutet. Beslutsfattarna inom budget grundar till större 

del än de lönesättande cheferna sina beslut på data. Detta kan ha sin förklaring i att besluten 

rör övergripande populationer och inte individer. Större vikt läggs vid hur data ska tolkas, 

analyseras och förstås vilket stämmer överens med rådande teorier om hur data bör användas. 

Crozier (1964) menar att de centraliserade besluten är mer objektiva, men beslutsfattarna 

saknar viss information. Därför blir det viktigt för beslutsfattarna inom budget att förstå den 

information som finns tillgänglig, i detta fall data. Om vi i framtiden fattar beslut på 

algoritmer tagna ur system utan förståelse för vad som ligger bakom siffrorna, skapas 

organisationer byggda på antaganden utan substans som inte fungerar långsiktigt. Blir data i 

det fallet snarare ett hinder än en möjlighet?  

Föreliggande studie tyder på att siffror direkt tagna ur system inte fungerar när de 

lönesättande cheferna ska sätta en individuell lön. De är inte längre detaljerade nog för 

individen, vilket även Mollicks (2012) studie visar. Därmed använder de lönesättande 

cheferna intuition och kommunikation med andra för att komplettera siffrorna och ta ett mer 

korrekt beslut på individnivå. Detta kan ytterligare förklara varför det skiljer sig mellan de 

olika organisatoriska nivåerna. Även detta överensstämmer med Croziers (1964) studier som 

visar att beslutsfattare på central nivå sällan har den förstahandsinformation som krävs i beslut 

kopplat till individer. Denna information får de lönesättande cheferna genom kommunikation 

och intuition. Att detta påverkar besluten stämmer även överens med hans resultat om hur 

närhet och relation till individen påverkar besluten (ibid). Varför de lönesättande cheferna 
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behöver komplettera data med övriga beslutsgrunder kan även ha att göra med att individerna 

upplever att de vill ha en människa emellan, eftersom allt inte kan förklaras och visas i data. 

Det tyder på den oro Fölster (2015) menar att digitaliseringen medför när gränserna mellan 

människa och maskin suddas ut. Studiens resultat ligger i linje med detta då det verkar finnas 

en underliggande vilja både från beslutsfattare och de individer besluten berör, att låta 

människan vara delaktig i beslutet. Trots att man ser fördelarna med datadrivna beslut finns 

det en oro. Kanske grundar sig oron i att mänskliga värden ska sluta spela roll i ett samhälle 

som blir allt mer digitalt och mätbart. Kan det vara en rädsla för att data inte bara fattar 

besluten utan även avgör vad som är värdefullt? Det som uppfattas som värdefullt idag, till 

exempel teamkänsla, energi och potential är svårare att värdera i siffror och kommer kanske 

alltid vara svårt att mäta. Vad händer med dessa värden om data helt får styra denna typ av 

beslut?  

Således kan studien förstås som två sidor av samma mynt. Data tillför onekligen positiva 

effekter till beslut och bidrar till att uppnå den sedan länge önskvärda rationaliteten. Under 

lång tid har det även funnits kritiker som pekar på rationalitetens brister. I ett samhälle där de 

helt rationella maskinerna tar över mer och mer finns samtidigt en önskan om att 

mänskligheten inte glöms bort. Redan 1964 pekade Crozier på att organisationer är byggda av 

människor och inte kugghjul i ett maskineri. Detta ställs på sin spets i trenden med datadrivna 

beslut, något som blir extra tydligt i HR-processer där människor påverkas i högsta grad. 

Avståndet till individen som beslutet berör är något som verkar påverka beslutsgrunderna och 

är således något som kan vara värt att ta hänsyn till i vidare forskning. 

Vidare forskning 

Resultatet i studien tyder på att det finns en oro för att data helt ska utesluta den mänskliga 

faktorn i beslut nära individen. Samtidigt hjälper data beslutsfattaren att motivera sina beslut 

och på så sätt skapa en form av legitimitet och trovärdighet. Att vidare utforska och analysera 

beslutens legitimitet låg utanför denna studies ramar. Genom att hitta meningsfulla sätt att 

mäta mänskliga prestationer kan HR fortsätta gå mot en mer strategisk och affärsavgörande 

funktion (Feather, 2008). För vidare forskning skulle det därför vara intressant att undersöka 

om det finns en vilja att kvantifiera mänskliga prestationer. Kan HR som profession som 

tidigare associerats med mjuka, abstrakta värden skapa legitimitet genom data? Är detta i så 

fall önskvärt inom organisationer?  
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Bilaga 1; Intervjumall 

Den fråga som är markerad med rött lades till efter den första intervjun.  

 

Bakgrund      

• Namn, ålder, position i företaget 

• Vill du berätta om vad din avdelning arbetar med samt vad din roll innebär? 

 

Beslutsfattande 

• Vill du berätta om vilka beslut du tar i dagsläget kopplat till lönerevisionen? Exempel? 

• Kan du berätta om din beslutsprocess, hur går du tillväga när du tar dessa beslut?  

• Vad grundar du dessa beslut på i dagsläget? Exempel? 

• Vilka instruktioner/vilket stöd finns för dessa beslut? Använder du dig av dessa? 

• Vilka grunder bör dessa beslut fattas på enligt dig? Exempel?  

 

Data 

• Vad är din definition av data och datadrivna beslut i en organisation? 

• Hur skulle du beskriva data i förhållande till information/fakta? 

• Vad har du för tillgång till data kopplat till dina beslut idag? 

Vilken data är detta? Vad kan du själv se och vilken behöver du fråga efter? Från vem 

får du datan? Hur går det till när du vill ta del av data från någon annan? 

 

Möjligheter för beslut 

• Hur stor del av dessa beslut skulle du vilja se grundade sig i data? Varför? 

• Vilka möjligheter ser du att det finns för att besluten skulle grunda sig i data? Varför? 

• Vilken data skulle du vilja ha tillgång till för att fatta mer välinformerade beslut inom 

området? Exempel? 

  

Hinder för beslut 

• Finns det något som du upplever försvårar dessa beslut idag? Vad och varför? 

• Vilka hinder ser du att det finns för att besluten skulle grunda sig i data? Exempel eller 

möjliga lösningar? 

 

Övrigt 

• Är det något du upplever att vi missat att ta upp gällande beslut kopplade till 

lönerevisionen och data? 
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