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Skab forretningsværdi med HR-data

Det er velkendt, at medarbejderne er virksomhedernes største ressource og aktiv samt en vigtig
kilde til vækst og innovation. En undersøgelse fra
Teknologisk Institut viser, at mangel på viden og
arbejdskraft koster danske virksomheder dyrt.
En løbende monitorering af medarbejdersammensætningen og -omsætningen kan derfor være
med til at sikre, at der tages hånd om eventuelle
udfordringer, inden de vokser sig store og påvirker
virksomhedens resultater negativt.
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I dette whitepaper får du blandt andet et indblik i,
hvordan af dataunderstøttet HR og tværgående
HR-analyser kan skabe et godt overblik over organisationens samlede personaleforhold.
Den løbende monitorering giver optimale muligheder for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne.
Derudover præsenteres mulige faldgruber, der
kan påvirke succesen med et eventuelt Business
Intelligence-projekt.

Hvorfor dataunderstøttet HR?

Mange ledere træﬀer dagligt beslutninger baseret
på mavefornemmelser fremfor data. Det er der
ikke noget galt i. Tværtimod kan en god mavefornemmelse være noget af det, der gør dem til
succesfulde ledere. Men det kan være en udfordring, hvis ledere stoler så meget på deres
instinkt, at mavefornemmelserne overskygger
den indsigt, data kan give.
Netop det dilemma var én af konklusionerne i en
undersøgelse foretaget af KPMG og Forrester
Research. Her gav ﬂertallet af de adspurgte ledere
udtryk for, at de generelt var skeptiske, når de
skulle træﬀe beslutninger alene baseret på data.
De kunne godt se mulighederne i dataanalyser,
men de var mere tilbageholdende, når det handlede om at udnytte mulighederne. Det er tankevækkende. For som KPMG fastslog i en kommentar til undersøgelsen, behøver man ikke tænke i
enten mavefornemmelser eller dataunderstøttelse. Derimod kan de to ledelsestilgange kombineres og derigennem give de bedste forudsætninger for at træﬀe en kvaliﬁceret beslutning.
Der er meget at vinde ved at dataunderstøtte
HR-afdelingen. Selvom HR-chefer længe har haft
adgang til centrale HR-nøgletal, vil der formentlig
være ﬂere, der kan nikke genkendende til en
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hverdag, hvor dataindsamling er en tidskrævende
administrativ opgave. Sådan behøver det ikke at
være længere. Med en ny generation af Business
Intelligence-værktøjer (BI) er det muligt at sammenkoble data for at skabe et komplet overblik
over virksomhedens HR-nøgletal.
Eksempelvis kan data fra medarbejdertilfredshedsundersøgelser, udtræk fra lønsystemet,
personlige samtaler og automatiseret dataopsamling fra ERP- eller Workforce Managementsystemer sammenkøres for at skabe tværgående
HR-analyser.
Tværgående HR-analyser giver organisationen
mulighed for at kommunikere én – og kun én –
sandhed om vigtige medarbejderforhold. Data
kan dermed bruges til at skabe grundlag for beslutninger på tværs af organisationen om eksempelvis kapacitetsudnyttelse, produktivitetsforbedringer, rekruttering og organisationens præstationsevne. De kan bruges til at skabe en positiv
dialog om emner, der kan være følsomme at tale
om for både ledere og medarbejdere. Og så kan
dataanalyser ikke mindst bruges som middel til at
øge arbejdsglæden og produktiviteten blandt
medarbejderne.
Kilder: KPMG og Forrester Research (2016)

FEM FORRETNINGSFORDELE
BI-værktøjer i HR-afdelingen har potentialet til at løfte organisationen på ﬂere
forskellige områder. Her er de fem vigtigste forretningsfordele forbundet med
HR-dataanalyser:

1

Tidsbesparelser, overblik og
datasikkerhed

Det kan være tidskrævende at indsamle og holde
styr på alle de datakilder og processer, der bliver
brugt til at generere personaleinformation. Nogle
data opbevares analogt og skal håndteres manuelt, og andre data skal indsamles fra forskellige
systemer.
Det resulterer i en stor tidsbesparelse, hvis
virksomheden kan digitalisere og samle så mange
datakilder og processer som muligt, så der er en
central adgang til opdaterede HR-nøgletal på
tværs af organisationen. Digitalisering og centralisering af HR-nøgletal skaber ikke kun et bedre og
mere entydigt overblik over de vigtigste personaleforhold, men er også med til at styrke informationssikkerheden jf. principperne i bl.a. GDPR.
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Proaktive tiltag

Monitorering af HR-nøgletal kan bruges til at
gribe tidligt ind overfor en udvikling, der kræver
handling. Det kan være en udvikling, hvor virksomheden vil fremme medarbejdere eller afdelinger,
der skiller sig positivt ud.
Eksempelvis kan HR opnå dybere indsigt i afdelinger, hvor fraværet er lavt, undersøge årsagen og
efterfølgende implementere samme tiltag i de
øvrige afdelinger. Men det kan også være en
uønsket udvikling i fx fravær eller medarbejderomsætning, hvor HR vil have dybere indsigt i
årsager og udspring med henblik på en rettidig
og forebyggende indsats, så medarbejdernes
engagement og inspiration bevares.
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Prioritering af indsatser

For at undgå at skyde med spredehagl, når udfordringer med eksempelvis højt sygefravær eller lav
medarbejdertilfredshed skal løses, kan HR-data
hjælpe med at identiﬁcere den speciﬁkke årsag til
udfordringen. Så i stedet for at iværksætte et
antistress-kursus til hele organisationen, kan man
målrette indsatsen mod den afdeling eller medarbejdere, som reelt har brug for kurset. HR-data
hjælper med at prioritere indsatser i HR-afdelingen,
så virksomheden ikke spilder tid og penge på
unødvendige tiltag.
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Tiltrækning og fastholdelse af
medarbejdere

Rekruttering og løbende medarbejderpleje er
fokusområder i en HR-afdeling. For ligesom det
kan være en dyr aﬀære at ansætte den forkerte
medarbejder, kan det skade en virksomheds
image, hvis organisationen ikke har styr på basale
HR-forhold. Omvendt kan en eﬀektiv rekrutteringsproces og en professionel HR-administration
højne sandsynligheden for at virksomheden ansætter den rigtige medarbejder i første forsøg.
Samtidig giver det kandidaten en bedre opfattelse af virksomheden.
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Med dyb indsigt i HR-data kan den HR-ansvarlige
eksempelvis identiﬁcere områder, afdelinger eller
processer i virksomheden, som direkte eller indirekte påvirker personaleafgang – både i form af
afskedigelser og opsigelser. På baggrund af
analyserne kan der iværksættes aktiviteter og
indsatser, der er med til at fastholde kernekompetencer i virksomheden.
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Samme sandhed på tværs af
organisationen

Hvad nytter det at have HR-data til rådighed, hvis
data er besværlige at trække ud, og hvis data er
så komplekse at afkode, at meningen risikerer at
gå tabt? Og hvorfor er det kun HR-afdelingen, der
skal have adgang til HR-data, når dataene vedrører hele organisationen? Med ét centralt HRanalyseværktøj kan data modelleres og præsenteres i letforståelige visualiseringer, der gør det
nemt og hurtigt at arbejde med HR-nøgletal. Via
rettighedsstyring kan de enkelte ledere få indsigt
i de HR-data, der vedrører netop deres afdeling.
Det betyder, at lederen selv kan trække de ønskede rapporter og dermed styrke den decentrale
beslutningskompetence. Kombinationen af intuitive rapporter og tværgående indsigt gør, at alle i
organisationen har adgang til og kan tage en
dialog baseret på de samme, valide HR-nøgletal.

TVÆRGÅENDE ANALYSER

HR-nøgletal leverer hårde fakta om virksomhedens blødeste aktiv, medarbejderen. HR-nøgletal er data
om medarbejdertilfredshed, fravær, ferieafholdelse, uddannelsesforløb, kurser, lønstatistik, alder, køn,
anciennitet, personaleomsætning m.m.
Hver for sig er HR-data interessante nedslag vedrørende en medarbejder, et team eller en afdeling.
Men sat sammen i tværgående analyser kan HR-data fortælle en vital historie om virksomhedens evne
til fx at engagere sine ansatte og få dem til at yde deres bedste. Tværgående HR-dataanalyser giver
mulighed for at kombinere data på nye måder, spotte mønstre og opnå en dybere indsigt.
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En tværgående HR-analyse kan:
Fremhæve sammenhænge mellem alder og kompetencer i en afdeling. En HR-analyse kan eksempelvis vise, at én eller ﬂere nøglemedarbejdere skal på pension om få år, så HR-afdelingen kan
lægge en plan, der sikrer, at der ikke sker et kompetencetab.
Vise sammenhænge mellem alder og anciennitet på tværs af virksomheden. En HR-analyse kan
eksempelvis afsløre, at unge medarbejdere kun bliver i virksomheden i få år. Det kan give anledning
til at optimere onboarding-forløbet eller arbejde med den enkelte medarbejders karriereplanlægning.
Vise, hvordan medarbejdertilfredsheden fordeler sig på eksempelvis alder, køn og anciennitet. Hvis
medarbejdertilfredsheden er lav i en afdeling, viser det sig ofte i form af højt sygefravær, høj
personaleomsætning og et fald i eﬀektivitet. Tilsvarende kan lønniveau indgå som
sammenligningsgrundlag – fx løn vs. produktivitet. Hvordan performer enkelte medarbejdere og
afdelinger i ift. den øvrige del af virksomheden.
En dataunderstøttet måling af virksomhedens HR-nøgletal sikrer, at virksomheden får et samlet billede
af, hvordan virksomheden udvikler sig, og hvilke tiltag der bør iværksættes.
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POTENTIELLE FALDGRUBER
Business Intelligence som analysedisciplin er ikke et nyt
fænomen, men har gjort sit indtog i virksomheder verden
over. Det har vist sig som en særdeles god forretning at
arbejde dataunderstøttet og optimere ﬂere og ﬂere processer,
efterhånden som indsigten i egen praksis bliver dybere og
dybere. Det betyder dog ikke, at BI-projekter ikke indeholder
faldgruber – og at samme faldgruber også er en risikofaktor,
når man implementerer analyseværktøjer i HR-afdelingen.
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Dårlig datakvalitet.
Når man implementerer et HR-analyseværktøj, forlader man typisk en manuel praksis, hvor man har
brugt tid og kræfter på at ﬁnde data på tværs af analoge og digitale kilder, og hvor man har været nødt
til at ﬂytte data mellem forskellige systemer for at få præsenteret et nogenlunde sammenhængende
billede. For at få fuldt udbytte af en BI-løsning skal data fra datakilderne renses og standardiseres, så
overbliksbilledet kan blive så fuldstændigt og fejlfrit som muligt.
Tip

For at undgå at projektet løber løbsk i mandetimer, kan det anbefales at begynde med nogle få,
centrale datakilder og få dem succesfuldt integreret i virksomhedens datastrukturer. Så kan man
altid udvide projektet med ét HR-nøgletal ad gangen

Høje opstarts- og driftsudgifter.
Hvis man investerer i en stand alone-løsning, er det ofte forbundet med relativt høje opstartsudgifter
og en omkostningstung drift af løsningen, når den er implementeret. Den samme risiko gør sig gældende, hvis man investerer i en stand alone BI-løsning til HR-afdelingen.
Tip

Med en integreret BI-løsning koblet direkte op på virksomhedens HR-løsning kan startomkostningerne holdes nede, ligesom man undgår udgifter til drift, vedligehold og udvikling

Manglende forankring.
IT og teknologi har ingen værdi, hvis ikke de konkrete værktøjer bliver brugt og kan omsættes til initiativer, der kan handles på. Gevinstrealiseringen i dataunderstøttet HR ﬁnder først sted, når organisationen får forankret den nye praksis i hverdagen.
Tip
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Det er ikke nok, at ledere bliver præsenteret for et sæt værktøjer, og at de har adgang til relevante HR-nøgletal. Der skal arbejdes målrettet med selve anvendelsen af HR-analyser, så de selv
begynder at spotte mønstre og kobler HR-nøgletal sammen på nye måder

SÅDAN KOMMER DU I GANG
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1

Byg HR-løsningen op med få nøgletal ad gangen
Mange IT-projekter er kuldsejlet på at have alt for ambitiøse målsætninger for
anvendelsen. Det er ﬁnt at tænke stort og ambitiøst. Men begynd i et hjørne, skab
en succes og udbyg løsningen derfra.

2

Hold fokus på jeres KPI’er
Investér i en løsning, der rent faktisk kan måle på de KPI’er, I har opstillet. I kan
enten lade løsningens begrænsninger diktere anvendelsesområdet, eller I kan
deﬁnere nogle klare målsætninger for, hvilken værdi I gerne vil have ud af løsnigen.
Det sidste er vejen frem.
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Sørg for at udstille data decentralt
HR-nøgletal vedrører ikke kun HR-afdelingen. Det er hele organisationens nøgletal. Via rettighedsstyring skal ledere have decentral adgang til relevante HR-data,
så de kan opnå dybere indsigt i netop deres afdeling.

07/2019 1. udg. | Copyright Visma Enterprise Danmark A/S (med forbehold for fejl og rettelser).

Om Visma Enterprise Denmark
Visma Enterprise Danmark er førende leverandør af HR- & lønsystemer i Danmark. Mere end 1.500 mellemstore og store virksomheder har i dag en af vores HR- og lønløsninger, herunder Visma Løn, Visma HR, Visma
Outsourcing, Visma.net Expense, Visma EasyCruit og Visma Talent Management Cloud. Visma Enterprise
Danmark har hovedkontor i Ballerup og beskæiger over 200 dedikerede medarbejdere.

visma.dk/hrm

