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Heartpace förvärvar PeopleAnalytics 
- HR-techföretagen går samman för att växla upp tempot med att utveckla morgondagens 

HR-system 

Heartpace, ett bolag inom Söderberg & Partners, har förvärvat EC PeopleAnalytics AB. Genom 

förvärvet blir PeopleAnalytics en del av Heartpace, och tillsammans ska de fortsätta utveckla sina 

marknadsledande systemstöd för HR och hjälpa företag att få mer välmående och effektiva 

medarbetare. 

PeopleAnalytics erbjuder ett systemstöd för datadrivna HR-analyser och beslutsunderlag. Kunderna 

får värdeskapande insikter som hjälper dem att fatta bättre, faktabaserade beslut kring deras 

personal.  

- PeopleAnalytics prediktiva analysmodeller är ett välkommet tillskott till den HR plattform 

Heartpace har utvecklat. Tillsammans får vi ett mycket attraktivt helhetserbjudande som 

kommer att gynna våra kunder. Vi kan nu erbjuda HRM och ett kraftfullt beslutsstöd 

parallellt med vår performance managment-modell, säger Henrik Dannert, VD för Heartpace. 

PeopleAnalytics var i diskussion med flera olika potentiella köpare av bolaget. Att valet föll på 

Heartpace berodde bland annat på faktumet att Heartpace har en stark utvecklingsorganisation och 

ett starkt internationellt nätverk genom Söderberg & Partners.     

- PeopleAnalytics föddes ur vår vilja att hjälpa organisationer fatta datadrivna, faktabaserade 

beslut kring sin personal i stället för att gå på ”magkänsla”. Genom att bli en del av 

Heartpace får vi helt nya möjligheter att skapa ett ”cutting edge” fullskaligt HR-erbjudande 

som bygger på den allra senaste tekniken, säger Elin Malmström, medgrundare av 

PeopleAnalytics. 

Trots att HR generellt är en kvinnodominerad profession är den stora merparten av alla startups 

inom HR-tech grundade av män. PeopleAnalytics är grundat av Elin Malmström och Catrine 

Augustsson som båda har ett förflutet inom HR, vilket ger dem en god förståelse för sin målgrupps 

behov och utmaningar. 

- Vi kommer från HR och bygger för HR, det är en stor fördel att på djupet förstå sin 

”user/buyer persona”. Med våra lösningar blir det enkelt för HR att skapa värde i sin 

organisation, säger Catrine Augustsson, medgrundare av PeopleAnalytics. 

 

 

 



 

För mer information, kontakta: 

 

Henrik Dannert, VD, Heartpace  

henrik.dannert@heartpace.com 

Tel: 070-660 38 20 

 

Elin Malmström, medgrundare, PeopleAnalytics 

elin@peopleanalytics.se 

Tel: 072-252 26 68 

 

Catrine Augustsson, medgrundare, PepopleAnalytics 

catrine@peopleanalytics.se 

Tel: 070-513 65 13 

 

Om Heartpace 

Heartpace är ett komplett HR-system med valbara moduler som hanterar masterdata, performance 

management, målstyrning, on/off-boarding och SMART-lönesättning. Kunder väljer Heartpace som 

ett modernt ledningsverktyg för att öka engagemang, prestation och lönsamhet. Sedan 2018 är 

Heartpace en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting, 

som erbjuder konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom Pensions- & försäkringsförmåner, kontroll 

av personalkostnader och anställningsbarhet. 

Om PeopleAnalytics 

PeopleAnalytics erbjuder systemstöd för analys av HR-relaterade data. Den molnbaserade BI-

lösningen ger kunder möjlighet att genomföra den lagstadgade lönekartläggningen, analysera 

lönestruktur, få koll på personalomsättning, sjukfrånvaro, intern rörlighet mm. Företaget grundades 

2016 med visionen att ge HR samma möjligheter till datadriven analys som marknad, försäljning och 

finans haft länge. 
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