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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att studera finansialiseringens spridning och kopplingen mellan 

processer och strukturer inom finansialiserings-teori och Human Resource Management 

(HRM). Detta genom att studera en organisation och dess HR-praktik i jämförelse med ovan 

nämnda teorier. De två teoretiska perspektiven används för att illustrera vilka konsekvenser 

som kan tydliggöras för arbetstagare och organisation. I studien undersöks en HR-verksamhet 

på den svenska arbetsmarknaden där det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer 

med representanter från organisationens HR-funktioner. Studien har ett abduktivt 

förhållningssätt där underlaget bygger på en teoretisk förförståelse samtidigt som en lägre 

grad av standardisering i intervjuerna används för att låta det studerade fältet styra den 

empiriska bilden. I resultatet presenteras en organisation som genomfört förändringar med 

ekonomisk inriktning och som i större utsträckning än tidigare premierar resultatdriven 

personalhantering. Detta kan tyda på en spridning av processer definierade av 

finansialiserings-teori utanför traditionellt sett finansialiserade marknader. De likheterna med 

HRM-teori uppmärksammas i den studerade praktiken anses vara mer ideologiskt än praktiskt 

grundade men visar också på en tydligare ekonomisk styrning. Vidare lyfts strävan efter att 

legitimera HR gentemot företagsledning som en möjlig bidragande faktor i finansialiseringen 

av arbetsmarknaden.  

Nyckelord: Finansialisering, Human Resources, Human Resource 

Management, Arbetsmarknad, Ekonomisk styrning, Företagsledning 

  



  

Innehåll	  

Inledning ................................................................................................................................. 1	  

Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 3	  

Avgränsningar ................................................................................................................... 4	  

Teori .......................................................................................................................................... 4	  

Finansialisering och förutsättningar ......................................................................... 4	  

Human Resource Management .................................................................................. 7	  

Ett kritiskt perspektiv på kontemporär HRM ........................................................ 9	  

Finansialisering och den anställda .......................................................................... 10	  

Metod ...................................................................................................................................... 11	  

Metodologiska ställningstagande ............................................................................. 11	  

Urval ................................................................................................................................... 12	  

Intervjuguide och genomförande ............................................................................ 13	  

Kodning .............................................................................................................................. 14	  

Begränsningar ................................................................................................................. 15	  

Resultat .................................................................................................................................. 16	  

Organisationen ................................................................................................................ 16	  

En koncerngemensam HR-funktion .................................................................... 16	  

HR och bemanning .................................................................................................... 18	  

Rekrytering och nya verktyg ................................................................................. 20	  

Värdegrund, personalstrategi och prestation ................................................. 21	  

Att styra de mänskliga resurserna .......................................................................... 23	  

Finansialisering och HRM i praktiken ..................................................................... 25	  

Diskussion ............................................................................................................................. 28	  

Referenser ............................................................................................................................ 32	  

 



 

1 

 

Inledning 

Kapitalism som ideologi och doktrin har existerat i flera former under historiens gång, där 

olika arketyper har definerats inom teori och praktik. Oavsett om det är Taylors byråkratiska 

system (Littler, 1978), den industriella kapitalismen (Teece, 1993), Friedmans 

marknadsekonomi (Friedman, 1970) eller Beckers rationalitetsteorier (Becker, 1993) så är 

kärnan inom det kapitalistiska synsättet att maximera nytta. De kapitalistiska strukturernas 

praktiska utseende har sedan globala och lokala influenser, där exempelvis den svenska 

modellen visar på influenser från det svenska ekonomiska och politiska klimatet (Movitz & 

Sandberg, 2013). På senare tid har globaliseringen minskat staters möjligheter att, på lokal 

nivå, reglera och styra marknader och finansiella aktörer, vilket har skapat möjligheter för 

företag att förändra sitt agerande och bli transnationella entiteter (Krippner, 2005). Samtidigt 

kan det illustreras hur kapitalismens och marknadens aktörer blir mer fokuserade på 

finansiella mål och avskärmade från sin praktiska verklighet (Thompson, 2003). För att 

förklara detta fenomen används begreppet finansialisering. Inom dessa teoretiska ramar 

analyseras vilka effekter kapitalismens nya former har och kommer att få när ägande och 

finansiellt agerande premieras. 

 

Centralt inom finansialiserings-teori är förflyttningen av det essentiella inom företagande. Det 

sker en omprioritering från produktion till de finansiella aspekterna av organisationer 

(Appelbaum et al, 2013). Samtidigt har, som nämnt, möjligheterna för finansiellt agerande 

förstärkts genom det minskade statliga inflytandet på marknaden och studier visar hur 

organisationers styre och strukturer finansialiseras (Appelbaum et al, 2013; Clark, 2009). 

Denna finansialisering av kapitalismen anses skapa ett mer okontrollerbart ekonomiskt system 

(Foster, 2007) och tydliga paralleller kan dras mellan finansialiseringen och 2000-talets 

finansiella kriser (Engelen et al, 2010).  

 

För att studera finansialisering inkluderas kontexten, processerna sker inte i ett vakuum utan 

de interagerar med ekonomiska och politiska strukturer (Engelen et al, 2010). I Sverige har 

det politiska klimatet inte varit lika gynnsamt för finansialisering, den svenska modellen har 
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agerat fördröjande gentemot marknadsliberala tendenser. Dock har händelser under slutet av 

00-talet, t.ex. privatisering och förändrade pensionssystem, förändrat situationen och ökat 

möjligheterna för finansiella aktörer att kliva in på den svenska marknaden (Belfrage, 2008). I 

linje med detta bör finansiella styrsätt få en allt större roll i svenska organisationers styrning. 

 

Samtidigt inom personalarbete och HR (Human Resources) görs anspråk på att försöka att 

legitimera vetenskapen som central i företagsledande och utbildade inom området som 

möjliga styrelsemedlemmar (Creelman & Lambert, 2011; Andors, 2010). Detta speglas i den 

anglo-saxiska HR-management (HRM) traditionen som i över 30 år utvecklat metoder för 

strategiskt HR arbete (Kramar, 2014). Metoder som har för mål att styra verksamheten på ett 

så ekonomiskt gynnsamt sätt som möjligt och centralt är då att optimera användningen av de 

mänskliga resurserna i organisationen. Detta görs för att legitimera HRM-teori och HR-

praktiker som essentiella i organisationens styre och utveckling (Suttapong et al, 2014). 

Därför betonas det genomgående inom forskning att HR är en del av företagets strategi och på 

så vis kan bidra till affärsnyttan (Ulrich, 2013; Jiang et al, 2012; Huselid, 1995).  

 

I samband med framväxten av HRM har kritiska röster lyfts mot management-teorier och HR 

(White et al, 2004; Green, 2006; Howcroft & Richardson 2012). Studier som menar på att 

många förändringar som gjorts lett till sämre förutsättningar för anställda. HRM-teorins 

grundpelare som prestationsdrivande genom engagemang ifrågasätts (Thompson, 2011), 

förändringar så som mer flexibla anställningar anses leda till otryggare anställningar och en 

mer effektiv arbetsmodell leder till ökade krav på den enskilda arbetstagaren (Konzelmann et 

al, 2007). Samtidigt pekar finansialiserings-teori på ägande som det centrala gällande vad som 

premieras inom organisationer (Widmer, 2011). Då HR, både praktisk och teoretisk, strävar 

efter legitimitet på arbetsmarknaden kan denna förändring hos organisationer, mot ett mer 

finansialiserat styrsätt, speglas av en liknande förändring inom HR-praktiken. Där en mer 

finansialiserad HR-funktion hierarkiskt rör sig närmre organisatoriska ägandestrukturer och 

överger sin medlande roll mellan ledning och anställda. Finansialiseringens möjliga spridning 

och konsekvenser kan då studeras genom att undersöka en organisations HR-praktik och 

situationen för de anställda.  

   

Denna studies empiriska material bygger på en HR-verksamhet hos en koncern som ej är 

börsnoterad och vars ägare återinvesterar vinsten i företaget. Koncernen har ett antal 
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underbolag och närmre 2000 anställda. Detta står i kontrast till flertalet empiriska studier av 

finansialiseringen som primärt görs kring verksamheter vilka befinner sig inom den 

finansiella sektorn eller agerar på den finansiella marknaden, exempelvis börsnoterade 

företag, riskkapitalbolag eller redovisningsbyråer (Alvehus & Spicer, 2012; Appelbaum et al, 

2013; Konzelmann et al, 2007; Clark, 2009). Då HR-verksamheten som undersöks existerar 

utanför den finansiella sektorn är målet att även belysa spridningen eller frånvaron av 

finansialisering inom andra delar av arbetsmarknaden. 

Syfte och frågeställningar 

I detta arbete är syftet att undersöka en HR-praktik på den svenska arbetsmarknaden utifrån 

två teoretiska ramverk, HRM och finansialisering, för att vidare studera finansialiseringens 

spridning och möjliga kopplingar till HR. Den studerade praktiken jämförs med “The 

Workforce Scorecard” (Huslid et al, 2005), ett normativt teori-verk som vunnit mark inom 

HRM. Vidare undersöks empirins möjliga kopplingar till finansialisering genom den 

teoretiska kopplingen mellan HRM och finansialisering (Thompson, 2003; 2013) samt 

kopplingar mellan praktikens utseende och finansialiseringens konsekvenser. Då 

organisationen som studeras inte är börsnoterad samtidigt som ägarna har för mål att 

återinvestera all vinst i verksamheten blir syftet att studera ägande utanför aktiebolag eller 

andra finansiella aktörer (Clark, 2009; Widmer, 2011; Alvehus & Spicer, 2012). Detta görs 

för att kunna visa på finansialiseringens potentiella kopplingar till och från HR. 

 

Mer i detalj undersöks vad som beslutas inom en HR-praktik och organisation. Genom att 

studera vilka aspekter av verksamhetens praktik som kan härledas utifrån den praktik och 

ideologi som presenteras inom HRM-teori respektive finansialiserings-teori är målet att svara 

på frågeställningarna: 

• Hur kan den studerade organisationen beskrivas utifrån ett HRM-teoretiskt perspektiv? 

• Vilka kopplingar till finansialisering och HRM kan illustreras i den studerade 

organisationen? 

• På vilket sätt syns finansialiseringen av arbetsmarknaden inom HR? 
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Avgränsningar 

Denna studie genomförs på koncernens HR-verksamhet, där samtliga intervjuer är med 

respondenter som arbetar inom HR. Därför visar resultaten endast på det perspektiv och den 

bild som HR-verksamma inom organisationen bär på vid intervjutillfället. Samtidigt är syftet 

att belysa verksamheten utifrån HRs processer och den egna strukturen inom koncernen. Den 

empiriska bilden är alltså baserad på HRs verksamhet och perspektiv. De kopplingar till 

finansialisering samt mellan finansialisering och HRM som redovisas är således baserade på 

ett avsnitt av verksamheten och inte helhetsbild av koncernen. 

Teori 

Studien utgår från två olika teori-skolor och har därför både ett normativt (HRM) och kritiskt 

(finansialisering) teoretiskt perspektiv. Praktiken undersöks för att finna likheter med de 

strukturer, arbetssätt och konsekvenser som teorierna presenterar. 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis teori rörande finansialiseringen av arbetsmarknaden, 

hur en ökad betydelse av det finansiella påverkar marknaden, företagande och de anställdas 

situation. Sedan följer ett perspektiv som bygger på “Human Resource Management”(HRM)-

teori. Redogörelsen av HRM-teori är primärt baserad på “The Workforce Scorecard” (Huselid 

et al, 2005). Detta ramverk är centralt i arbetet och beskrivningen av HRM-teori, men annan 

HRM-forskning används för att illustrera den normativa teoribildningen kring ämnet. Vidare 

lyfts den kritik som presenteras mot HRM-forskning, detta grundas i det kritiska perspektivet 

och primärt den teoretiska kopplingen som Thompson (2003; 2011; 2013) gör mellan HRM-

teori och dess påverkan på praktiken. Detta illustreras vidare genom att belysa teori kring 

förutsättningar för arbetstagare inom finansialiserade organisationer. 

Finansialisering och förutsättningar 

Kärnan inom finansialiserings-teori är verksamheter där essensen inte längre finns i företagets 

produktion, istället är målet att utvinna värde ur bolaget genom finansiellt agerande 

(Appelbaum et al, 2013). I artikeln (Ibid.) visar författarna på hur riskkapitalbolag agerar och 
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ger exempel på olika strategier som används. Genom omorganisationer och avknoppning 

smalnas bolaget av med målet att omfördela resurserna i organisationen, där en tydlig 

betoning finns på utdelning. Centralt i det kritiska perspektiv som presenteras inom 

finansialiserings-teori är att det inte längre handlar om produktion, det handlar om att ägare 

och investerare ska få utdelning (Cushen, 2013).  

 

Tekniska, ideologiska och institutionella förändringar har förändrat marknaden och den 

finansiella sektorn. Det har skapats nya förutsättningar för finansiellt agerande, vilket anses 

leda till en finansialisering av kapitalismen (Foster, 2007). Flera studier visar på hur minskade 

möjligheter till statligt inflytande har varit en tydligt bidragande faktor i de förändringar som 

skett på arbetsmarknaden. Krippner (2005) har studerat den amerikanska ekonomin och sett 

hur globalisering, ett begrepp som kritiserats för att betyda allt och därför inget (Movitz & 

Allvin, 2014), skiftar balansen mellan stat, företag och institutioner. I Krippners (2005) studie 

kring den amerikanska marknaden anses globaliseringen bidra till företags möjligheter att 

träda in på andra marknader och på så vis kringgå kontrollsystem och liknande som den 

amerikanska staten haft. Detta har sedan bidragit till att förändringar skett även inom USAs 

institutioner. Att statliga beslut har en tydlig påverkan på arbetsmarknaden stöds av bl.a. 

Thompson (2003), som visar på att ett mer liberalt marknadssynsätt på en nationell nivå kan 

möjliggöra finansialiseringen. Detta undersöks även av Engelen et al (2010) som har för mål 

att åskådliggöra hur finanskrisen 2007 påverkat olika länder med olika politiska klimat. 

Arbetet gör en koppling mellan länders politik och vilken effekt som kredit-kraschen haft på 

dem olika nationerna. Åter igen befäster forskningen att olika grader av finansialisering 

möjliggörs av det politiska klimatet. 

 

I studier gällande företagsstyre av Davis (2009) ser man ett skifte i vilken kunskap som 

premieras inom organisationer. Mer och mer värdesätts finansiell kunskap över “managerial” 

(drift eller produktion) och även i denna bok visar man på en praktik där kärnan inte längre är 

driften, istället handlar det om finansiellt agerande och utdelning. Det som då syns är en 

likriktning mellan ägare och företagsledning, vilket även illustrerats på den brittiska 

(Appelbaum et al, 2013) och schweiziska marknaden (Widmer, 2011). Inom organisationer, 

som styrs efter mer finansiella former med ett större fokus på att skapa utdelning för ägare, 

syns även strukturella förändringar av företaget och arbetet (Clark, 2009). Även i Sverige kan 

detta illustreras genom att studera arbetssättet hos en av Sveriges stora revisionsbyråer 



 

6 

 

(Alvehus & Spicer, 2012), ett arbetssätt som har tydliga likheter med agerandet på en 

finansiell marknad. Den enskilda tjänstemannens arbetstid ska genomgående kunna kopplas 

till olika projekt som i förlängning är finansiella kostnadsbärare. Varje arbetstimme blir på så 

vis finansialiserad då Alvehus och Spicer (Ibid.) menar att den ekonomiska aspekten blir 

viktigare än själva produkten. Att individuella belöningssystem kopplas till företagens 

prestation genom exempelvis aktieutdelning befäster, i organisationen, värdet av det 

finansiella agerandet. Det är alltså inte bara ledande roller i företagen som finansialiseras, alla 

aspekter av en organisation kan behandlas som egna finansiella entiteter (Thompson, 2003).  

 

Thompson definierar fyra pelare inom organisation och företagande som förändrats genom 

finansialiseringen av arbetsmarknaden (2013).  

• Organisationsförändringar, som nu handlar om avknoppning och avsmalnande av 

organisationer och möjliggörs av ett företag som fokuserar på flexibilitet istället för 

stabilitet för sina anställda. 

• Ackumulerandet av resurser, det vill säga att finansiell likviditet är viktigare än 

företagets produktion. Det handlar om organisationens marknadsvärde och utdelning 

istället för verksamheten. 

• Hur företagande sker, här har betoningen skiftat till att handla om att bygga upp 

flexibla strukturer som snabbt kan förändras. Styrningen baseras därför primärt på 

finansiell kunskap och information. 

• Arbetets förändring, ett kontraktsbrott mellan arbetsgivare och arbetstagare, där den 

anställde nu förväntas ge mer av sig själv i jämförelse med tidigare 

överenskommelser. 

 

I relation till arbetet ser Froud et al (2000) premieringen av ägande som en av drivkrafterna 

till varför kapital sparas in på arbetskraften, vilket har fått tydliga konsekvenser i arbetet men 

även förändrat hur de fysiska kontrakten generellt ser ut. Marchington (2005) har undersökt 

hur kontraktsformer och anställningsformer har fragmentiserats. I Sverige kan det 

åskådliggöras genom möjligheterna för organisationer att nyttja olika former av 

visstidsanställningar, vilket minskar anställningstryggheten och därigenom skapar en 

flexiblare arbetskraft för arbetsgivaren att nyttja. I Ruberys artikel (2005) visas detta skeende 

även på den engelska arbetsmarknaden, där arbetstagare i större grad anställs med flexibla 

icke-standardiserade avtal. 
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Samtidigt bör finansialiseringens teoriverk appliceras försiktigt, detta för att inte vattna ur 

begreppet (Movitz & Allvin, 2014). Med avseende till denna studie bör därför två medierande 

aspekter belysas. Studier inom finansialiserings-teori görs primärt på finansialiserade aktörer, 

med det menas organisationer som har möjligheten att premiera finansiellt agerande över 

produktion. Exempel på dessa är transnationella företag (Widmer, 2011), riskkapitalbolag 

(Clark, 2009) och revisionsbyråer (Alvehus & Spicer, 2012). I detta arbete appliceras HRM-

teori och finansialiserings-teori på en organisation som ej agerar på den finansiella 

marknaden. Dessutom kan neo-liberalismen (Friedman, 2009) anses ha ett svagare grepp om 

den svenska arbetsmarknaden där fackliga organisationer traditionellt sett har haft mer 

inflytande (Movitz & Sandberg, 2013).  

Human Resource Management 

Som nämns i inledningen finns en tydlig tendens inom HR att försöka legitimera sig mot 

företagsledning och vidare som en ledande strategisk aspekt av företagande. Detta 

åskådliggörs även inom forskningen, där flertalet studier görs med målet att visa på nyttan av 

en väl uttänkt strategi inom HRM. Redan 1984 skrivs det om konkurrensfördelarna som väl 

fungerande HRM kan generera (Schuler et al, 1984) och Dyer & Reeves (1995) undersöker 

kopplingen mellan tydliga HR strategier och vinst. Mer kontemporära studier visar på hur 

detta fokus fortfarande är centralt inom forskningen. Kehoe och Wright (2013) visar på hur en 

väl fungerande och uttänkt HR praktik kan påverka anställdas attityder och beteenden, 

Holbeche (2013) undersöker värdet av att HR-strategi och företags-strategi drar åt samma håll 

och Ulrich (2013) betonar strategiskt HR-arbete som en nyckel för att generera vinst. 

Genomgående är budskapet att HR genom sitt strategiska arbete ska bidra till affärsnyttan och 

sänka personalomsättningen (Huselid, 1995), utan att förvärra de anställdas situation. Detta 

kan dock visa på det oproblematiska förhållningssättet som Thompson (2003) anser existera 

inom management-teori. 

 

Inom den normativa forskningen belyser Suttapong et al (2014) ett flertal aspekter som bör 

skapa en bättre situation för både arbetstagare och arbetsgivare. De betonar att organisationer 

som fokuserar på rörlighet och utvecklingsmöjligheter för högpresterande, utbildning, tydlig 

kommunikation, prestationsbaserade belöningssystem, arbetssäkerhet och medbestämmande 

skapar en gynnsam miljö för alla involverade. Detta visar även på hur en HR-praktik omfattar 



 

8 

 

många aspekter av organisationen, vilket tydliggörs av flera forskare som bryter upp HR-

arbetet i mindre beståndsdelar. På en mer grundlig nivå kan HR-arbetet delas in i dess 

praktiska beståndsdelar, detta gör Jiang et al (2012) och identifierar rekrytering, utbildning, 

prestationsstyre, belöning, engagemang/inklusion och arbetsdesign. En struktur som har 

tydliga likheter med “The Workforce Scorecard” (Huselid et al, 2005), där HR-strukturen 

definieras med mål att skapa en tydlig strategi för HR-arbete och företagsledning. “The 

Workforce Scorecard” bygger upp ett helt system kring detta och används därför i detta arbete 

för att illustrera HRM-teori och dess möjliga praktiska tillämpning.  

 

“The Workforce Scorecard” (Huselid et al, 2005) delar upp HR-praktiken i sex avgränsningar:  

• Arbetsdesign - denna aspekt handlar om kopplingen mellan företagets strategi och 

prestation på en organisatorisk nivå. Det görs genom att säkerställa att det finns 

kompetens och ledarskap som går i linje med företagets strategi vilket bör leda till en 

väl presterande organisation. 

• Bemanning - Det vedertagna uttrycket “rätt person på rätt plats” definierar målet med 

en organisations bemanning. Detta ska säkerställas genom att kategorisera företagets 

anställda efter hur de anses prestera. Målet är att fokusera på en hög-presterande A-

kategori som genom sin kompetens utvecklar både sig själva och organisationen. 

Dessa bör även vara på företagets A-positioner (strategiska) där deras kompetens 

behövs. Samtidigt finns en betoning på att avveckla en relationellt sett kostsam och 

underpresterande C-kategori. HR-arbetet bör alltså inrikta sig mer mot individer som 

befinner sig närmre extremvärdena på en normalfördelad prestationsskala. 

• Utvecklingsarbete - Här handlar det om att utveckla och behålla högt presterande 

individer, personer som bidrar till företagets strategi. Just vikten av det strategiska ges 

som anledningen till varför inte det finns en betoning på arbetet med B-kategorin (som 

bör innefatta 70-80% av arbetsstyrkan), dessa är betydande för företagets produktion 

men bör inte befinna sig på strategiska roller vilka är centrala i utvecklingsarbetet. 

• Prestationsstyre- Det centrala här är mätbarhet och en stor del av “The Workforce 

Scorecard” handlar om att utveckla tydliga sätt för att mäta prestation för olika delar 

av organisationen. Samtidigt ska mätningar alltid ske mot företagets strategi och 

finansiella prestation. Prestation ska även förstärkas genom utbildning, där det finns 

olika strategier för detta för de olika prestationskategoriera (A; B; C).  
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• Belöningar - Åter igen handlar det här om att detta ska ske proportionerligt mot 

företagets strategi och finansiella prestation. Dem som presterar och driver företagets 

vinst och existens ska belönas därefter. 

• Kommunikation - Inom denna aspekt handlar det om att genom tydlig kommunikation 

skapa en kultur som framhäver integritet och att individer står för sin prestation (jmf. 

accountability). Detta definieras som en meningsskapande kultur som företaget bör 

kommunicera i linje med sin strategi.  

Ett kritiskt perspektiv på kontemporär HRM 

HRM-teori ses som ett verktyg som används för att öka prestation (Huselid et al, 2005), vilket 

i en kontext som innehåller tydligare budgetstyre och rationaliseringsprocesser kan leda till att 

företag skapar svårare situationer för de anställda. Från ett mer normativt synsätt kan human 

resource management ses som hur HR-fältet motiverar och legitimerar sin egen existens 

gentemot företagsägare, genom att visa på hur mätbara beteendevetenskapliga processer 

bidrar till verksamheten. Detta skapar ett ramverk för hur HR-arbete kan genomföras enligt 

HRM-teori. Från det kritiska perspektivet anses istället HRM vara ett kontrollverktyg som 

används för att styra över HR-processer (Alvehus & Spicer, 2012). Enligt dem är rekrytering, 

prestation och avveckling tydliga exempel på HR-arbete, vilket sammanfaller med det som 

visas av Huselid et al (2005) och Jiang et al (2012). Dock presenteras olika bilder av HR-

verksamhet inom skolorna. Huselid et al (2005) belyser det positiva med flexibilitet för 

högpresterande individer samtidigt som finansialiserings-teori är mer kritisk till begreppet 

(Konzelmann et al, 2007) och även om Thompson (2013) medger att lärande premieras för 

kunskapsarbetaren inom HRM, ifrågasätts balansen mellan resurser och krav. Där resurser 

istället omfördelas för att ge högre avkastning för ägande. Detta får stöd av Cushen (2013) 

som visar hur budgetstyre är ett tydligt redskap som används i linje med finansialisering. 

Enligt Cushen så visar detta på hur det finansiella premieras i organisationen, och åter igen är 

det avkastning för ägare och inte utveckling av kunskapsarbetaren som är den drivande 

aspekten för företag. HRM kan därför ses som bidragande till den pågående finansialisering 

av arbetsmarknaden (Thompson, 2003; 2011; 2013). 

 

Gällande HRs roll i organisationer råder det alltså dissonans mellan dessa olika 

vetenskapsteorier, där HRM-forskning står för ett normativt synsätt med målet att utveckla 

metoder för att maximera potentialen i organisationen. I kontrast till detta hittar vi det kritiska 
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perspektivet inom finansialiserings-teori som betonar att i ett resursstyrt system så råder inte 

det oproblematiska förhållande som kan målas upp inom HRM-teori (Thompson, 2003). 

Denna kontrast mellan teori-skolor skapar två skilda meningar kring HR-arbete och dess 

konsekvenser, där det kritiska perspektivet även binder samman HRM-praktik med ett antal 

negativa konsekvenser för de anställda.  

Finansialisering och den anställda 

Studier visar på att nya prestationsbaserade HR-metoder, exempelvis“The Workforce 

Scorecard” (Huselid et al, 2005), höjs prestationskraven vilket genererar en ökad stress för 

arbetaren, detta tillsammans med en ökad flexibilitet och suddigare gränser mellan arbets- och 

privatliv anses skapa en svår situation för anställda (Konzelmann et al, 2007; Whites et al, 

2004). En mer övergripande bild av detta presenteras av Green (2006) som undersöker hur 

förändrade krav och möjligheter lett till en försämring av kvalitén på arbete, definierat som de 

anställdas välmående. Där finner Green att ökade krav på kvalité och kvantitet, 

prestationsstyre och en tendens att smalna av organisationer leder till ökad stress och 

därigenom försämrad arbetskvalité trots samhällets moderniteter. Thompson (2003) menar att 

det finns en tydlig koppling till finansialisering i detta, att ökade krav på att skapa värde åt 

ägare leder till dessa åtgärder, där organisationer skär ner samtidigt som de ökar kraven på de 

anställda som är kvar. I förlängning kan även HRs egna verksamhet påverkas av detta, vilket 

syns i en studie av Howcroft och Richardson (2012) som visar på att ökad standardisering 

inom back-office arbete skapar möjligheter för både omorganisationer och “outsourcing” av 

HR-verksamheter.  

 

I Thompsons teorier kring “disconnected capitalism” (2003; 2013) beskrivs kontraktsbrottet; 

den systematiska obalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare, där den anställda förväntas 

ge mer av sin tid och sina emotioner samtidigt som organisationer rationaliserar bort sina 

investeringar i organisationernas mänskliga resurser (Thompson, 2003). De tankar som 

Huselid et al (2005) presenterar kring hur resurserna ska fördelas enligt prestation skulle, från 

Thompsons perspektiv, kunna ses som en teori som bygger på den nämnda illusionen om en 

oproblematisk relation mellan arbetets två parter. Istället visar studier på mer labila och 

fragmenterade arbetsmarknader där finansialisering och kortsiktiga perspektiv dominerar 

(Thompson, 2003). Det karaktäriseras av omorganisationer, hyperrationaliseringsprocesser 

och uppsägningar, att organisationerna blir mindre och inte kan ge anställda samma stöd trots 
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högre krav på prestation (Thompson, 2013). Genom att i högre grad premiera ägande, 

utdelning och finansiella aspekter över produktion och anställda kan ett mer kortsiktigt system 

skapas inom organisationer. Detta i samband med en mindre stabil arbetsmarknad, där 

flexibilitet och autonomi premieras skapar en bild för hur finansialiserade HR-praktiker kan 

se ut. Thompsons ”disconnected capitalism” (2003; 2013) ger ett teoretiskt ramverk för vilka 

tendenser som kan indikera att en verksamhet och i förlängning dess HR-strukturer influeras 

av den pågående finansialiseringen. 

Metod 

För att studera spridningen av de fenomen som kan associeras med finansialisering och HRM 

intervjuas HR-anställda på en organisation som inte är börsnoterad och återinvesterar samtlig 

vinst i koncernen. Denna form av organisation har inte studerats lika frekvent inom 

finansialiserings-teori, där fokus ofta är på organisationer med en tydligare koppling till 

riskkapitalism och den finansiella sektorn (Cushen, 2013).  

Metodologiska ställningstagande 

Detta arbete grundar sig i ett relativistiskt perspektiv (Kvale, 1989) där syftet ej är att finna en 

objektiv bild av finansialiseringens spridning. Istället är syftet att utforska finansialisering 

inom en verksamhet, givet dess egna förutsättningar och möjliga kopplingar till HRM. 

 

Genom en kvalitativ metodik syftar detta arbete till att bygga en djupförståelse kring de 

empiriska fenomen som redogörs, den kvalitativa ansatsen genomsyrar hela arbetet; 

datainsamling, bearbetning och tolkning (Trost, 2010). Det har för avsikt att belysa den 

sociala konstruktionen (Ibid.) som kan ses i organisationen i fråga, vilket överensstämmer 

med syftet att undersöka en komplex begreppsvärld inom finansialisering. Den kvalitativa 

metodiken tillåter även en växelverkan eller “trial and error” (Kvale, 1989) mellan de 

teoretiska perspektiv och empiriska data som möts. Detta möjliggör ett abduktivt 

förhållningssätt (Trost, 2010) där intervjuunderlaget grundas i ett teoretiskt perspektiv men 

empirin tillåts skapa sina egna konstruktioner. Materialet bygger således på en viss form av 
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teoretisk förförståelse men processen är inte deduktiv i sin helhet. Samtidigt finns en teoretisk 

ram för arbetet vilket är ett steg bort från en mer induktiv metod.  

 

Den kvalitativa metoden bygger på ett deltagande i och en tolkning av det fält som studeras. 

Detta i kombination med ett reflexivt förhållningssätt gör att den empiri som genereras anses 

ha en intersubjektiv karaktär (Salner, 1989). Med detta menas att de begrepp som konstrueras 

skapas i relationen mellan forskare och fält. 

Urval 

För att undersöka finansialisering och HRM har selektion skett genom ett strategiskt och ett 

teoretiskt urval (Trost, 2010).  

 

Valet av intervjupersoner har skett med hjälp av ett strategiskt urval (Trost, 2010). Samtliga 

respondenter arbetar inom HR, då den verksamheten och det perspektivet är centralt i 

forskningsfrågan. Det strategiska urvalet har skett på basis av vad för HR-arbete som 

genomförs i organisationen med målet att intervjua personer som representerar alla aspekter 

av HR inom hela koncernen. De kategorier som representeras i urvalet är rekrytering, 

utbildning, bemanning och det strategiska arbetet. Genom en nyckelperson kontaktades 

representanter för dessa olika delar inom HR. Organisationen som valts är en svensk koncern 

inom service-sektorn där flertalet anställda arbetar med driften, vilket är service och 

försäljning mot kund. HR existerar på lokal nivå i koncernens olika underbolag och på en 

övergripande nivå i paraplyorganisationen. 

 

Det teoretiska urvalet på den insamlade empirin har en metodologisk koppling till ”grounded 

theory” (Strauss & Corbin, 1998). Genom intervjupersonernas berättelser har konstruktioner 

och kategorier skapats, dessa har sedan jämförts med varandra för att finna gemensamma 

strukturer och en teoretisk mättnad. Selektionen från den empiriska datan har skett med syfte 

att vidare substantiera eller formalisera (Trost, 2010) finansialiserings-teori och dess 

kopplingar till HRM.  
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Intervjuguide och genomförande 

Sex respondenter från den studerade organisationen har intervjuats. Genom deras yrkesroller 

och berättelser har de områden som intervjukandidaten representerar inom organisationen 

definierats (tabell 1). Kandidaterna har alla mellan 4 och 8 års erfarenhet av organisationen 

och har cirkulerat bland olika poster inom koncernen. 

 

Respondent Rekrytering Utbildning Bemanning Strategi 

1 X X X X 

2   X  

3 X  X X 

4  X   

5 X   X 

6 X  X X 

Respondenter fördelat på arbetsuppgifter - tabell 1 

 

Förfarandet har skett i enighet med de forskningsetiska riktlinjer Vetenskapsrådet presenterat 

(2014). Detta innebär att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet följs. Intervjurespondenterna har fått information om forskningens ändamål 

och uppgett samtycke för att bli intervjuade. Samtidigt är både respondenterna och deras 

organisation anonyma och data som samlas in kommer endast användas i forskningssyfte. 

Konfidentialitetskravet gör att en del av det insamlade materialet har censurerats för att 

anonymisera respondenterna och deras organisation. Detta har gjorts med syftet att inte ska 

förändra den empiriska berättelsen, dock kan det implicit influera forskningen och på så vi 

även trovärdigheten.  

 

Respondenternas intervjuer har varierat i längd, mellan 50 minuter och 80 minuter, där 

intervjuade har ombetts resonera kring beslut, policys och riktlinjer inom organisationen. 

Detta för att förankra berättelserna i verksamheten och undvika hypotetiska situationer (Trost, 

2010). Intervjuerna har genomförts med en lägre grad av standardisering (Trost, 2010). Detta 
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innebär att intervjuerna i högre grad har anpassats efter de intervjuade, vad gäller 

ordningsföljd och vilka frågor som fått större fokus eller mer följdfrågor. Grunden för detta är 

den spridda kompetensen och vilka teman som respondenterna kände sig utrustade för att 

svara på. Intervjuschemat har haft en hög grad av strukturering (Ibid.), där respondenterna 

inom sina kompetenser fått frågor relaterade till designen i “The Workforce Scorecard” 

(Huselid et al, 2005). De intervjuade har alltså utvecklat sin berättelse utifrån de sex teman 

som presenteras i teorin; arbetsstruktur, utvecklingsarbete, bemanning, prestationsstyre, 

belöning och kommunikation. I intervjuerna har respondenterna själva först fått utveckla sin 

bild av begreppen och hur de appliceras i organisationen, sedan har de presenterats för den 

teoretiska bilden och ombetts visa på likheter och skillnader. Dock bör det belysas att 

eftersom intervjuunderlaget formas av en teoretisk förförståelse blir det av stor vikt att 

likheter med denna bild tydligt ifrågasätts och problematiseras. 

 

Då samtliga respondenter har arbetat i organisationen i minst fyra år har de även ombetts 

beskriva organisationens utveckling genom att konkret visa på olika beslut som fattats, vilket 

innebär att det finns en retrospektiv aspekt inom delar av den insamlade empirin. Därför är det 

viktigt att vara medveten om att detta perspektiv visar på den intervjuades kontemporära bild 

av det förgångna. Det är alltså inte ett objektivt svar på hur det var förr, utan deras samtida 

bild som kan ha omtolkats eller förändrats (Trost, 2010). 

 

Kodning 

Samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. Inledningsvis har empirin kodats 

efter vilka aspekter av organisationen som de relaterar till. Här har kodningen skett på en 

menings-nivå (Trost, 2010), vilket innebär att hela uttryck och resonemang har kategoriserats. 

De begrepp som kodats efter är: den generella HR-verksamheten, bemanning, rekrytering, 

utbildning och strategier. Kategorierna har vuxit fram genom de empiriska berättelserna men 

inom strategier har koderna vidare kategoriserats genom hur de relaterar till 

utvecklingsarbete, prestation, belöning och kommunikation, begrepp som överensstämmer 

med den teoretiska bild som ligger som grund för intervjuunderlaget (Huselid et al, 2005). 

Den teoretiska förförståelsen har därför format hur ”strategier” avser utvecklingsarbete, 

prestation, belöning och kommunikation.”Strategier” är därför en induktiv 

begreppskonstuktion som sedan kategoriserats deduktivt. 
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Vidare har verksamhetsberättelsen åter kodats, denna gång utifrån teori. På så vis har empirin 

fått producera en egen induktiv begreppskonstruktion som sedan deduceras utifrån teori, där 

”strategier” först kategoriserats deduktivt. Teoretiskt har verksamheten jämförts med en teori-

ram för HRM (Huselid et al, 2005), och där kodats utefter dess praktiska och ideologiska 

likheter och olikheter. Slutligen har den teoriram som byggts upp kring finansialisering 

applicerats på verksamhetsberättelsen i sig själv och verksamhetsberättelsen i samband med 

de koder som skapats kring organisationens utseende i relation till HRM. På så vis uppfylls 

syftet att belysa finansialiseringens möjliga spridning och påverkan, både genom HRM och 

andra faktorer.  

Begränsningar 

I detta arbete studeras en social verklighet utifrån ett relationellt perspektiv, där mening 

skapas intersubjektivt mellan deltagare (Salner, 1989), från detta perspektiv finns ingen 

objektiv sanning i den empiri som genereras. Istället är empirin som genereras en tolkning av 

den bild som intervjurespondenterna skapar (Trost, 2010), en tolkning som behöver vara 

trovärdig. Detta skapas genom att visa på de etiska aspekterna av förfarandet, en tydlig och 

öppen metodologisk redogörelse samtidigt som intervjuarens egna uppfattningar inte påverkar 

själva intervjuförfarandet. Här finns en nyanserad skillnad till det mer kvantitativa begreppet 

objektivitet, det inte handlar om att exkludera en intervjuareffekt utan istället om att acceptera 

och medvetandegöra den. 

 

Metodologiskt har empirin har samlats in genom enskilda diskussioner med representanter för 

företagets HR-praktik. Dessa har i många fall beskrivit organisationens verksamhet genom 

jämförande med organisationens förflutna. Dessa retrospektiva berättelser kan omedvetet ha 

förändrats av respondenterna för att vidare stödja det narrativ som de och organisationen vill 

presentera. 
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Resultat 

Här redogörs först, under ”Organisationen” och medföljande underrubriker, den empiriska 

bilden av organisationens HR-arbete och verksamhet. Sedan prövas empirin, i linje med 

frågeställningen, mot HRM och finansialiserings-teori under rubrikerna “Att styra de 

mänskliga resurserna” och “Finansialisering och HRM i praktiken”.  

Organisationen 

Koncernen i fråga har en paraplyorganisation och ett antal underbolag. Intervjukandidaterna 

representerar koncerngemensam HR och HR på det största underbolaget. Båda dessa 

avdelningar jobbar väldigt nära varandra och flera av intervjukandidaterna arbetar över 

gränserna. Empirin representerar därför en bild av HR och företaget som exkluderar de 

mindre underbolagen. På central nivå arbetar HR med ett tydligt fokus på rekrytering och 

utbildning. Detta genomförs med en koncernövergripande verksamhet som utbildar och 

rekryterar inom alla bolag. Lokalt arbetar HR med bemanning och stöd åt organisationens 

olika avdelningar, den dagliga driften och chefer. Samtidigt finns ett tydligt samarbete mellan 

koncern-HR och den lokala avdelningen där det på koncern-nivå skapas processer som 

används av lokal HR (t.ex. relaterade till arbetsmiljö). Detta är en relativt ny struktur som 

vuxit fram genom omorganisationer från 2009 och framåt. Ett av målen med denna 

omorganisering kristalliseras i citatet: “Vill du göra det här långsiktigt eller vill du göra det 

här kortsiktigt?” Det är respondent 1 som beskriver tidigare HR-lednings ultimatum till 

koncernledningen, vilket går i samstämmighet med ett tydligt uttalat mål att skapa en legitim 

HR-funktion. Strävan efter ett långsiktigt perspektiv anses genomsyra HRs utseende både på 

lokal nivå och koncern-nivå och beskrivs komma från HR själva. 

 

En koncerngemensam HR-funktion 

Konkreta exempel på HR-funktionens arbete är just utvecklingen av en koncerngemensam 

rekrytering och utbildningsprocess, mer generellt så beskrivs dessa som satsningar på olika 

HR-processer med målet att förbättra verksamheten samtidigt som det sänker 
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personalomsättningen. Representanterna för HR beskriver en verksamhet vars mål är att bidra 

till affärsnyttan, genom att anställda mår bra ska prestation främjas. 

 
“Det handlar om att se till så att hela verksamheten fungerar; att cheferna sköter sitt jobb och att vi stöttar dem 

i de HR frågor som finns. Vi bidrar med ekonomisk vinning, försöker få ner sjukskrivningar, [...] Vi ska väl bidra 

till att vi får en högre vinst utan att bli omänskliga i det arbetet.” 

 

Respondent 2 beskriver ett HR-arbete som ska kombinera ekonomi med medmänsklighet, en 

balansgång som den intervjuade illustrerar genom ett antal projekt. Dessa projekt har för 

avsikt att skapa en sammanhållning och ett klimat som främjar och motiverar dem anställda i 

organisationen. Samtidigt beskrivs tydliga mål i att systematisera, effektivisera både det egna 

arbetet och verksamheten. Här är samtliga respondenter överlag eniga om att det är HR som 

utvecklar sina egna processer, men att inspiration kommer från ett innovativt företagsklimat, 

andra aktörer inom branschen och en ledning som ger frihet under ansvar. Respondent 3 

uttrycker det som att: “det är HR som har vågat väldigt mycket och tagit initiativ.” 

 

Dock regleras HR-arbetet av tydliga budgetmål, respondent 3 nämner vidare ett exempel där 

HR ges utrymme att agera, så länge som det är inom ramarna för den budget som satts: 

 
“Sen har vi ändå fått tydliga riktlinjer för resurser, vi är hårt hållna när det handlar om att stämma av system 

och nya verktyg [...]” 

 

Här tydliggörs även ett prestationsmoment, hur HR utvecklat sin egen verksamhet beskrivs 

leda till att avdelningen får ta på sig mer ansvar och får förtroendet för att förändra processer 

inom organisationen. Mer övergripande beskrivs detta som att HR får mer resurser för att 

avdelningen växer, detta i relation med en stramare budgetering som ställer högre krav på 

effektiva och optimerade processer. Respondenterna anser därför att HR blivit mer 

driftorienterat och arbetar ständigt med att motivera sin existens i organisationen. Respondent 

4 beskriver en del av ett förändringsarbete: “Det är en stor förändring som gjorts för att 

effektivisera och få bäst lönsamhet” Genom att ekonomiskt kunna motivera sin existens har 

avdelningen tillåtits ta över fler processer. Primärt beskrivs bidragandet till affärsnyttan vara 

orsaken till att HR växer. Genom att rätt rekryterade personer med rätt utbildning är på rätt 

plats i organisationen ska personalkostnader sänkas och ambassadörer för koncernen skapas. I 

det arbetet anses HR ha visat på konkreta resultat, genom sänkt personalomsättning. 
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Förbättrad ekonomisk prestation inom koncernen relateras även till utbildnings- och 

rekryteringsinsatser på koncernnivå. Betoningen på det ekonomiska illustreras av respondent 

2 som beskriver hur rekryteringen och andra HR avdelningar håller på att ta fram nyckeltal 

som visar på hur väl genomfört HR arbete bidrar till affären. I relation till rekrytering 

uttrycker respondent 5 att: “Det handlar om att visa kostnaden av att felrekrytera, ägarna 

måste se värdet med HR.” 

 

HR och bemanning 

På lokal nivå arbetar HR primärt som stöd mot chefer och med driftens bemanning. Här har 

det nyligen skett en omorganisation som motiveras med att avdelningen tidigare hade en 

relativt ostrukturerad hierarki, vilket försämrade tydligheten vad gällde beslutsordning och 

ansvar. Den nya strukturen beskrivs skapa en avdelning där ansvaret för det dagliga är hos de 

verksamhetsnära HR-koordinatorerna, samtidigt som de två kvarvarande cheferna har ett mer 

strategiskt och taktiskt perspektiv relaterat till bemanning eller arbetet som HR-stöd. 

Respondent 6 nämner att: “Det har ju med effektivisering att göra, mindre ledtider, [...] 

snabbare beslut och kommunikation.” Detta visar på att HR även vänder dessa 

effektiviserings- och rationaliseringsprocesser mot den egna verksamheten, med utgångspunkt 

i de strategiska beslut som fattas av den lokala ledningsgruppen där HR-chefen är 

närvarande.   

 

Arbetet med själva organisationens bemanning utgår från ett underlag som tas fram 

gemensamt av driftavdelningar och HR. Detta skapar en personalbudget för året och är en 

process som har förändrats tydligt över de senaste två till tre åren. Respondenterna beskriver 

detta som ett av områdena där HR fått ett större ansvar, nu är det en gemensam process 

tillsammans med organisationens driftchefer, och motiverar beslutet med att HR bidrar med 

ett mer objektivt och ekonomiskt förhållningssätt. Respondent 2 beskriver situationen: “har vi 

inga inkomster kan vi inte vara kvar. [...] vi måste tänka budget.” HR har befogenhet att 

ifrågasätta bemanningen men samtidigt beskrivs driftavdelningarna ha det sista ordet. 

Däremot anses HR vara bra på att ställa krav och på så vis minska personalkostnaderna och 

även själva bemanningsarbetet har blivit mer standardiserat, samtidigt som det genomsyrats 

av en tydligare ekonomisk målbild. “Personalen är ju den absolut största kostnaden i 

organisationen.” säger respondent 6 och beskriver hur HR har fått ta ett större ansvar kring 



 

19 

 

detta. Det nya samarbetet kring bemanningen beskrivs tydligt styras utifrån en satt budget 

men samtidigt har också ideologin bakom arbetet förändrats. Det beskrivs nu handla om att 

alltid vara optimalt bemannade, där optimalt står i relation till budgeteringen för dagen. 

 

Tidigare år beskrivs organisationens bemanning ha handlat om att fylla alla de luckor som kan 

dyka upp schemamässigt, nu när ordet “optimalt” istället är centralt i hur bemanningsarbetet 

genomförs har arbetet förändrats. Respondent 2 beskriver sin roll: “mitt huvudsakliga 

uppdrag är att se till att bemanningen är optimerad” och nämner även vikten av att behålla 

rätt individer inom organisationen. Arbetet handlar om att utifrån nya förutsättningarna hitta 

en optimal situation vilket lagt en tonvikt på de ekonomiska resultaten och minskat antalet 

personer i den dagliga bemanningen. 

 

Det nya arbetssättet och den förändrade bemanningen beskrivs även ha stött på motsättningar 

vid genomförandet förra året. En budget sattes med målet att minska personalkostnaderna 

med tio procent jämfört med det tidigare året. Detta skulle verkställas genom att reglera 

öppettider och anpassa bemanningen till ett förväntat arbetstryck inom verksamheten. “Det 

handlade inte om att skära ner tio procent överallt.” beskriver respondent 2, istället skulle 

man nå ett snitt på tio procent genom att effektivisera verksamheten på olika sätt inom olika 

avdelningar. Den nya budgeten mottogs sämre från de anställda i driften, där det uttrycktes att 

detta hade genererat en tydligt ökad belastning. En bild som en av respondenterna beskriver 

som missvisande, då denne exempelvis betonade att bemanningen inte förändrats under dagar 

med stora krav på produktionen. Istället nämner den intervjuade att det handlade om att 

organisationen inte tog kontroll över budskapet och målet med den nya budgeten. Respondent 

2 utvecklar: “[personalen] upplevde det som att de blev tio procent färre, men så var det inte 

utan det handlade om att stänga tidigare.” Enligt det perspektiv som presenteras från HR 

förvreds vad som hade hänt, vilket skapade en upplevd ökad belastning hos de anställda och 

en del missnöje hos kunder. Oavsett vilket perspektiv den specifika händelsen analyseras från 

kan det genomgående konstateras att HR fått mer ansvar vad gäller bemanning samtidigt som 

det ställs tydligare ekonomiska krav på verksamhetens personalkostnader. 
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Rekrytering och nya verktyg 

Även rekryteringsarbetet i koncernen definieras av riktlinjer med syftet att genom ett mer 

långsiktigt perspektiv förbättra prestation och sänka personalkostnader. Att avdelningen 

lyckas med båda dessa aspekter anser respondenterna beror i stor del på viljan att utveckla sin 

verksamhet.  

 
“Idag skulle jag säga att koncernledningen är helt övertygad om att vårt rekryteringsarbete har en jättestark 

bidragande faktor till att vi lyckas leverera bra resultat på sista raden.”  

 

Detta säger respondent 3 och beskriver vidare hur avdelningen har förbättrat sina processer. 

Rekryteringsarbetet anses vara en starkt bidragande del till det klimat som finns i de olika 

organisationerna och samtidigt finns ett tydligt fokus på att förbättra verktygen som används i 

processerna. 

 

Optimeringen av HR kan tydliggöras genom avdelningens senaste investering i ett nytt 

rekryteringsverktyg som beskrivs ha haft flera effekter på rekryteringsarbetet. En av 

respondenterna beskriver det som att en av arbetets tydliga flaskhalsar har standardiserats och 

effektiviserats. Som ett resultat har avdelningen kunnat minska antalet anställda som arbetar 

med rekrytering betydligt. Från att vara en avdelning som under vissa perioder haft uppemot 

15 anställda så är det nu en avdelning som maximalt har ungefär tio personer, vilket skapat 

nya förutsättningar. Respondent 5 utvecklar den nya situationen: “Vi har mycket att vinna på 

högpresterande individer [inom rekryteringen]” och beskriver hur kraven ökat samtidigt som 

tekniken förändrat arbetet. Den nya metoden beskrivs, enligt respondenten, även skapa en mer 

objektiv urvalsmetod för dem som använder verktyget. Samtidigt kommunicerar den nya 

metoden företagets värderingar direkt vid första kontakten med dem som ansöker. Detta bör 

öka transparensen i företagets verksamhet och på så vis hjälpa rekryteringskandidater att 

själva förstå om de vill vara en del av organisationen i fråga, en form av självselektion 

beskrivs det som av respondent 3. 

 

Beslutet att ta in ett nytt verktyg kom från HR själva, sedan presenterades förslaget till 

koncernledningen för att kunna inkluderas i budgeten. Att rekryteringen fick loss resurser för 

denna investering kopplas av flera intervjurespondenter till det förtroende som HR byggt upp 

hos ledningen genom att visa på rationella och effektiva beslut i olika frågor. Respondent 1 
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nämner “[att] HR har tagit ett stort ansvar för sina egna processer” som en bidragande 

faktor. Själva arbetet på avdelningen beskrivs vara väldigt självständigt, så länge som man 

följer de budgetkrav som koncernen sätter tillsammans med respektive avdelning. Samtidigt 

beskrivs hur den nya strukturen hos rekryteringen skapat högre krav på kompetens och 

belastning, men också ökat flexibiliteten kring arbetstider för de anställda på avdelningen. 

Respondent 3 förklarar situationen: “Dem här personerna hade inte räckt till om det inte varit 

personer som både var vassa på rekrytering och vår verksamhet.” 

 

Värdegrund, personalstrategi och prestation 

Ett ökat fokus på utbildning beskrivs vara centralt i HRs arbete för att bidra till verksamheten. 

Tillsammans med rekryteringen beskrivs det som en central aspekt i förmedlandet av 

organisationens värdegrund. Det handlar om att skapa en trygghet och en förståelse för vad 

som förväntas av de anställda. I detta ses utbildningen även som en plattform för HR att 

förmedla en tydlig organisationsbild till deltagare. Mer praktiskt handlar utbildningen om att 

genom både teoretiska och praktiska utbildningar säkerställa en nivå av kompetens hos de 

anställda. Det är centralt att alla inom verksamheten går ett antal utbildningar och mycket 

betoning läggs på kopplingen mellan utbildning och prestation. Respondent 4 utvecklar den 

relationen genom att beskriva hur utbildningen både hjälper organisationen att förankra sina 

försäljningsmål och arbetsmetoder hos de anställda, samtidigt vill dem skapa en gemensam 

värdegrund inom arbetslagen och en förståelse för den organisationskultur som det strävas 

mot. 

 

Vidare läggs en tydlig betoning på att utbilda anställda på chefsnivå inom organisationen. 

Från första linjens chefer och vidare inom organisationen handlar det även här om att 

säkerställa en gemensam kompetensgrund vad gäller ledarskap, arbetsrätt och hanteringen av 

personalärenden. Här finns dock en tydligare individualisering då det finns uppemot 20 olika 

utbildningar att gå beroende på senioritet och prestation. “Ledarskapet får igång 

verksamheten.” motiverar respondent 1 och beskriver vidare hur de därför har denna gedigna 

portfolio vad gäller ledarskapsutbildningar för olika chefsnivåer. Det finns en tydligt uttalad 

strategi för att utbilda sina ledare och låta dem bära organisationens värderingar. 
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Gällande hur utbildningen styrs så beskrivs hur detta regleras av ledningen genom 

budgetstyre. Inom de ramar som ledningen skapar har dock HR förtroendet att skapa och 

utveckla sina egna processer. 

 
“Vi har inte haft någon stark person som är med i koncernledningen så det kommer inte uppifrån. Utan det är 

HR som utvecklat de här processerna själva.” 

 

Respondent 1 beskriver här hur, inom HR, det strategiska arbetet har få externa influenser. 

Istället har det vuxit fram en struktur inom HR genom att engagerade individer har utvecklat 

processer med affärsnyttan i centrum. Respondenterna beskriver en verksamhet där HR 

bevisat att de olika HR relaterade processerna kan bidra till organisations framväxt. I relation 

till organisationens utvecklingsarbete beskrivs mycket arbete vara centrerat kring att 

standardisera arbetet inom hela koncernen. Konkreta används det lyckade arbetet kring 

centraliseringen av rekrytering och utbildning som exempel på hur HR lyckats skapa koncern-

gemensamma processer. Där har målet varit att effektivisera verksamheten men samtidigt 

skapa en kvalitetsstandard för varumärket. Detta arbete knyts till organisationens värdegrund 

som beskrivs genomsyra stora delar av HR. Denna värdegrund kan belysas tydligare genom 

dess koppling till prestation, belöning och kommunikation. 

 

Prestation i organisationen mäts på två sätt, utifrån konkreta försäljningsmål kopplade till 

organisationens budget samt genom en undersökning kring kundnöjdhet som genomförs varje 

vecka. Gemensamt handlar det om att klara av dagens budget och förbättra kundernas 

upplevelse. Respondent 1 beskriver detta i praktiken: 

 
“Man kan ju ta ett exempel så hade vi superröda siffror på [avdelning], tills att [person] gick in för att vända 

det, gick in och kollade på svaren och började arbeta med det och det resultatet.” 

 

För att motivera hur HR lyckats främja organisationens resultat använder sig flera 

respondenter av organisationens värdegrund som konkretiserats till ett antal nyckelord. Ett 

budskap om engagemang, arbetsstolthet, prestation och gemenskap. Detta ska kommuniceras 

från första mötet med rekryteringen, genom hela utbildningsprocessen och sen beskriver 

respondent 4 hur hen hoppas att det även genomsyrar det dagliga arbetet i driften. Här 

beskrivs vikten av arbetet med och utbildningen av ledare, för att se till att det finns en 

genuinitet och integritet med budskapet som organisationen förmedlar till sina anställda. För 
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att vidare driva prestation arbetar organisationen med feedback, utmärkelser på individnivå 

och genom att visa på de utvecklingsmöjligheter som finns inom organisationen. På ett mer 

kollektivt plan har ett gemensamt pris utlovats om hela koncernen når de ekonomiska budget-

målen och slår förra årets resultat på den egna kundundersökningen. Båda mätmetoderna 

anses som steg mot en mer kvantifierbar verksamhet och just mätbarheten beskrivs ha fått ett 

större fokus i hela organisationen. 

 

HR har också tagit en större del av processen när det gäller hanteringen av individer som 

presterar under förväntan eller har svårigheter med arbetet. Respondent 1 beskriver hur hen 

anser att verksamheten sett ut tidigare med “HR kopplades in när det verkligen gått åt [...]”. 

Istället är nu målet att HR ska vara med i allt större utsträckning när det gäller svåra samtal, 

men avdelningen ska inte bara vara den sista raden i verksamheten när det gäller dessa 

aspekter. I detta arbete med dem anställda betonas hur individuell denna process är, där målet 

är att förbättra prestationen och behålla individerna inom organisationen. Men samtidigt 

beskrivs en verksamhet som i större utsträckning avslutar anställningar. “HR har blivit 

modigare” förklarar respondent 2 och beskriver hur dem vågar ta svåra beslut och 

förhandlingar med facket om uppsägningar. Ett steg mot vad som beskrivs som en mer 

professionell HR-verksamhet. 

Att styra de mänskliga resurserna 

Inledningsvis är det centralt att belysa att “The Workforce Scorecard” (Huselid et al, 2005) 

beskriver en egen metod för ”Human Resource Management”. Den studerade koncernen 

använder sig inte explicit av denna HRM-strategi och följer därför inte samma exakt praktiska 

tillvägagångssätt som beskrivs i litteraturen. De likheter och skillnader som presenteras är en 

tolkning av den studerade praktiken och hur dess verksamhet överensstämmer med det 

teoretiska ramverket. 

 

I “The Workforce Scorecard” (Huselid et al, 2005) beskrivs hur HRs arbete ska utgå från 

företagets strategi för att genom kompetens- och ledarskapsutveckling driva prestation. Här 

syns en skillnad gentemot organisationen, då HR avdelningen inte har en formell eller, av 

ledningen, tydligt verbaliserad strategi. Istället har HR designat sin egen verksamhet mer ad-

hoc med målet att bevisa hur HR-arbete bidrar till affärsnyttan. Detta verkar dock driva fram 

en HR-verksamhet som i mångt och mycket går i linje med företagets stramare ekonomiska 
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målbild. Det handlar om att bidra till ett så bra resultat som möjligt och inom ramarna för sin 

budget skapar HR olika processer som ska öka den organisatoriska prestationen. 

 

Arbetet med bemanning på lokal nivå kan vidare användas för att undersöka relationen mellan 

HRM och den studerade praktiken och vid en första anblick skiljer sig verksamheten och det 

teoretiska HRM-perspektivet i utförandet. I organisationen betonas ett ekonomiskt fokus där 

det handlar om att arbeta inom budgetens ramar och genom detta optimera bemanningen. 

Arbetet beskrivs som ett stort pussel där individer flyttas runt för att skapa en bild som 

överensstämmer med den dagliga budgeten. Inom “The Workforce Scorecard” (Huselid et al, 

2005) finns ett tydligt fokus på ett mer kvalitativt bemanningsarbete som handlar om att rätt 

individ ska vara på rätt plats. Detta mantra nämns också av respondenterna men inom det 

teoretiska ramverket finns ett tydligare fokus då en stor del av arbetet grundar sig i att 

klassificera individer beroende på deras relativa prestation i organisationen. 

 

Inom HRM-teori ligger klassifikationssystemet sedan till grund för bemanning, 

utvecklingsarbete, prestation och belöningssystem. Den studerade verksamheten bygger inte 

explicit på denna tanke, men genom att studera hur organisationen arbetar med de ovan 

nämnda aspekterna kan möjliga likheter undersökas. I detta beskriver respondenterna ett antal 

processer som är centrala för organisationen. Genom kollektiva belöningar, explicit arbete 

med organisationskultur och breda utbildningsinsatser försöker organisationen säkerställa att 

alla i medarbetare har samma höga förutsättningar för arbetet. Det skiljer sig från hur den 

studerade teorin väljer att prioritera dem som befinner sig i hög eller lågpresterande 

kategorier. Självklart betonas vikten av att behålla högt presterande individer och ett exempel 

som lyfts är utbildningsmöjligheterna och vikten som läggs vid organisationens ledarskap, 

från första linjens chefer till mer strategiska roller. När det gäller belöningsstrategier och 

prestationsmål beskrivs dessa som, Huselid et al. (2005) förespråkar, ha sin utgångspunkt i 

företagets prestation och strategi, dock finns inom koncernen en tydligare koppling till 

kollektiva belöningsmetoder vilket inte premieras av teorin. 

 

En praktisk likhet mellan “The Workforce Scorecard” (Huselid et al, 2005) och den studerade 

praktiken kan tydliggöras i det kommunikativa arbetet. Här beskriver samtliga respondenter 

en organisation som genomgående i sitt HR-arbete utgår från ett tydligt kommunikativt 

uppdrag. Den värdegrund som nämnts tidigare kommuniceras genom värdeord och distinkta 
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formuleringar. Det budskap som formuleras liknar tydligt det som förespråkas av HRM-

teorin. Det handlar om att visa för de anställda hur viktiga de är i företagets prestation och på 

så vis skapa en ansvarskänsla och ett engagemang. Tillsammans bär individerna i koncernen 

på varumärket och ska representera och vara stolta över, är ett budskap som HR försöker 

framföra. Denna kommunikations-plattform har HR-avdelningen varit med och tagit fram och 

kan ses som ett exempel på hur organisationens kommunikativa strategi går i linje med det 

som presenteras inom ”The Workforce Scorecard” (Huselid et al, 2005). 

 

Likheterna som påvisas mellan HRM-teori och den studerade HR-verksamheten kan således 

anses vara mer ideologiska och syns därför mer inom mer strategiska aspekter så som 

kommunikation. Respondent 2 beskriver hur man strävar mot att HR ska bli “tuffare och mer 

business-like”, det handlar om att rutinisera och strukturera arbetet i enighet med företagets 

strategi. På en mer generell nivå betonas vikten av att kunna motivera sitt arbete gentemot 

företagets ekonomiska förutsättningar och mer konkreta exempel är arbetet med att visa på de 

ekonomiska fördelarna med att HR är mer engagerade i organisationens bemanning och HR-

avdelningarnas möjligheter till självreglering. Genom detta kan respondenterna motivera HRs 

existens i verksamheten finansiellt. Detta verkar förstärkas av organisationens respons, där 

HR får mer ansvar i relation till andra avdelningar. Detta kretslopp kan illustreras av HRs nya 

mål med att ta fram nyckeltal kring sin verksamhet med målet att mer tydligt visa på de 

ekonomiska fördelarna med en väl uttänkt HR strategi. Även om HR-verksamheten inte 

explicit beskrivs använda sig av HRM-strategi kan alltså spår av samma grundfilosofi 

illustreras i strävan mot en mer professionell, budgetstyrd och ekonomiskt medveten 

avdelning. 

Finansialisering och HRM i praktiken 

För att belysa möjliga instanser av finansialisering i den studerade praktiken används 

redogörelser kring vilka beslut som fattats samt beskrivningar av den praktiska verksamheten. 

Då en betoning på ägarintresse är central inom finansialiserings-teori inleds detta avsnitt med 

respondenternas redogörelse kring ägare och ledning.  

 

Koncernens ägare beskrivs ha ett genuint intresse för verksamheten, detta motiveras 

exempelvis med att all vinst återinvesteras i företaget, hur resurser har lagts på utvecklingen 

av en egen utbildningsverksamhet och den betoning på kultur och HR-verksamhet som 
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intervjukandidaterna upplever. Respondenterna illustrerar en verksamhet som betonar sin 

produktion och att vinsten som görs är helt baserat på prestationen inom detta. Samtidigt 

framgår det att organisationen är mån om att maximera sitt resultat och erkänner produktionen 

(personalen inom serviceyrket) som sin största kostnad. Detta illustrerar en verksamhet som 

betonar sin produktion men också finansiellt agerande i relation till produktionen, exempelvis 

genom budgetstyre. Det kan alltså anses vara helt i linje med finansialiseringens betoning på 

ägande att organisationen återinvesterar all utdelning i organisationen, om det kan anses som 

att företagsledningen i linje med ägarna premierar vinsten över produktionen.  

 

HR-verksamhetens roll i att effektivisera organisationen har beskrivits av respondenterna. Det 

handlar om att genom olika insatser förbättra den organisatoriska prestationen (ekonomiskt 

och i gästundersökningar) samtidigt som både HR och verksamheten i stort omorganiseras för 

att kontrollera personalkostnader. Detta överensstämmer med den koppling som görs mellan 

HRM och finansialisering av Thompson (2003), som beskriver hur anställda förväntas ge mer 

av sig själva samtidigt som mindre resurser används för att genomföra detta. Konzelmann et 

al (2007) beskriver hur ökade krav på prestation och tillsammans med smalare 

handlingsmöjligheter (exempelvis genom en minskad personalstyrka) skapar ett svårare 

arbetsklimat för dem anställda. För att förändringarna som skett i den studerade 

organisationen ska kunna härledas till finansialisering bör således även empirin visa på en 

försämrad arbetssituation för dem anställda. Hur respondenterna beskriver konkreta 

förändringar som skett belyser detta. 

 

Gällande HRs egna arbete beskriver respondenterna en verksamhet som utvecklats med målet 

att bidra till affärsnyttan. Genom utvecklandet av ett nytt verktyg inom rekryteringen så har 

avdelningen kunnat smalnas av, vilket ställt högre krav på de anställda som är kvar inom 

organisationen. Möjlighet att styra sig själva inom ramarna för en budget existerar i 

respondenternas beskrivning av HR-verksamheten. På så vis ges en möjlighet att själv reglera 

sitt arbete, men det behöver motiveras finansiellt. Detta kan anses visa på en mer flexibel 

arbetsmiljö med högre krav på prestation vilket är en av effekterna av ett mer finansialiserat 

företagsklimat (Konzelmann et al, 2007). Samtidigt illustrerar det även den teoretiska 

kopplingen mellan en finansialiserad organisation och budgetstyre som verktyg (Cushen, 

2013) och går i linje med hur HRM beskrivs kunna leda till ett mer finansialiserat klimat 

(Thompson 2013). Dock beskriver inte respondenterna en orimlig arbetsbörda eller att 
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arbetsgivarna brutit mot sina löften i anställningskontraktet. Verktyget beskrivs ha förbättrat 

processen, inte bara ekonomiskt utan även praktiskt. En nyckel till detta kan vara att både idé 

och genomförande kommer från HR själva, från individer som har en tydlig koppling till 

avdelningens praktik. Detta skapar inte bara en ansvarskänsla för det nya verktyget, utan 

respondenterna beskriver även hur denna nya tekniska lösning kan kombinera effektivitet och 

kvalité. Generellt beskriver respondenterna en verksamhet som är relativt balanserad när det 

gäller relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dock är detta HR-verksamhetens 

perspektiv, som i mycket verkar överensstämma med ledningens.  

Berättelsen kring nedskärningen av personalbudgeten med tio procent kan visa på HR-

verksamhetens perspektiv och roll, då det från ett kritiskt perspektiv kan anses ha tydliga 

kopplingar till finansialisering. Denna typ av agerande, där beslutet kommer från högre led 

tillsammans med den upplevda inskränkningen hos de arbetande, liknar den bild av 

finansialisering som presenterats av bland andra Foster (2007) och Widmer (2011). Även 

Thompson (2013) nämner hur detta kan tyda på ett brott i kontraktet från arbetsgivarens sida 

om inte det ökade kravet på prestation medieras av ett ökat stöd för dem anställda. Att 

respondenterna beskriver situationen som att det är ett missförstånd från de anställdas sida kan 

ses som ett exempel på ett finansiellt beslut där ägandeperspektivet genomsyrar tolkningen av 

effekterna för dem anställda. Det kan illustrera hur produktionen inte premieras i relation till 

det finansiella (Cushen, 2013) och att organisationen rör sig mot ett mer finansialiserat klimat. 

 

De nya budgetdirektiv som beskrivs kan även ses från ett HRM-perspektiv, då exempelvis 

HR-verksamhetens tydligare ekonomiska styrning och beslutet att minska personalkostnader 

med tio procent ses som ett sätt att förbättra organisationens prestation. Där denna nya 

situation blir en utmaning för HR och arbetet med de anställdas beteenden och motivation 

(Kehoe & Wright, 2013). Väl utfört HR-arbete är i linje med företagets strategiska och 

finansiella mål (Holbeche, 2013) skulle i så fall innebära en minskad personalkostnad med 

likvärdig produktion utan att försämra arbetssituationen. Detta leder in på respondenternas 

beskrivningar av vad HR och organisationen gör för att skapa ett bra arbetsklimat och hur 

dem investerar i sina anställda. Primärt beskriver respondenterna en arbetssituation som ska 

understödjas av gedigna utbildningar och en tydlig chefsnärvaro, där chefer ska verka som 

stöd för de anställda och kunna vara på plats i verksamheten istället för bundna till 

kontorsarbete. Aspekter som bör peka mot en balans mellan krav på prestation och stöd för 

dem anställda.  
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Utöver detta betonar intervjukandidaterna någonting som kan ses som en kärna i 

verksamheten, att all vinst återinvesteras. Detta kan anses motivera och driva det finansiellt 

betonade arbete som både HR och övriga avdelningar gör och således skapa ett mer 

finansialiserat klimat. Genom att effektivisera sina processer beskrivs hur resurser kan 

användas för att både utveckla verksamheten, möjliggöra chefsnärvaro och förbättra 

situationen för de anställda; genom vidare utbildning, bättre förmåner och växande 

möjligheter inom koncernen. Ett annat exempel på detta är den övergripande tävling inom 

koncernen som nämnts, där ledningen har sagt att om hela koncernen lyckas tangera eller 

förbättra sina resultat, ekonomiska och relaterade till kundnöjdhet, från förra året så kommer 

en gemensam belöning för alla anställda att presenteras. Detta skapar en koppling mellan de 

anställdas och koncernens ekonomiska prestation, vilket är i enighet med HRM och 

finansialiseringsteori. Prestationen relateras organisationens finansiella prestation, dock 

genomförs det annorlunda i och med betoningen på den kollektiva prestationen. 

 

När de olika respondenterna ombeds beskriva HRs övergripande roll i koncernen kristalliseras 

i empirin alltså en bild där HR ska gynna verksamheten och effektivisera arbetet, inte explicit 

för att gynna en ägarstruktur utan för säkerställa organisationens fortlevnad. Dock verkar detta 

leda till flera berättelser i empirin som framhäver ägande, finansiellt agerande och 

rationalitetsprocesser. Men även om olika nedskärningar och strukturer som 

intervjukandidaterna beskriver kan relateras till en ökad finansialisering och en övergång mot 

en mer HRM-inspirerad praktik betonas samtidigt de anställdas välmående av samtliga 

respondenter. Det uttrycks en vilja att skapa en väl fungerande arbetsplats för alla individer i 

organisationen, där en av respondenterna beskriver att det handlar om medmänsklighet. Ett 

begrepp som varken finansialiserings- eller HRM-teori till synes tar ställning till. 

Diskussion 

Utifrån de presenterade resultaten kan mer idébaserade likheter med HRM-teori lyftas fram i 

den studerade praktiken. Arbete med de sex aspekterna: arbetsdesign, bemanning, 

utvecklingsarbete, prestationsstyre, belöningar och kommunikation (Huselid et al, 2005) sker i 
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den studerade HR-praktiken, men likheterna kan mer beskrivas som filosofiska än praktiska. 

Gällande arbetsdesign så finns det ett tydligt fokus gällande utbildning inom organisationen, 

utbildning uttrycks explicit främja den värdegrund som finns med målet att bidra till 

koncernens prestation. Tron på koncernens utbildningar påverkar även bemanningsarbetet. 

Där finns inte ett, som litteraturen förespråkar, lika tydligt fokus på att lyfta högpresterande 

individer och avveckla lågpresterande. Däremot betonas en växande professionalism genom 

HRs växande mod att ta hårdare förhandlingar med facket gällande avvecklingar. Det går 

även att se till organisationens utbildningar för att belysa utvecklingsarbetet. Här lyfts ett 

tydligt fokus på gedigna utbildningskataloger för organisationens ledare, en förväntat 

högpresterande grupp individer. Gällande prestationsstyre och belöningssystem så har en 

struktur implementerats där dessa är baserade på koncernens finansiella prestation. 

Verksamheten prestation mäts genom finansiella aspekter och gästundersökningar, vilket 

representerar ett mer kollektivt perspektiv men det knyter fortfarande an till HRM-teori. Detta 

speglas även av organisationens rekryteringsavdelning som vuxit genom att kunna visa på 

prestation som går i linje med företagets strategi. Likheter med den kommunikativa aspekten 

av HRM återfinns organisationens arbete med att lyfta fram och förmedla en värdegrund som 

motiverar och belönar de anställda och kommunicerar företagets idé och strategi.  

 

Empirins tydligaste indikationer på en mer finansialiserad organisation är den 

budgetrestriktion som infördes på personalen. Att från organisationens ledning fastslå en 

nedskärning med tio procent kan ses som en betoning av det finansiella över produktionen. 

Även om respondenterna beskriver hur nedskärningen anpassades efter hur produktionen ser 

ut så tyder den negativa responsen från de anställda på en klyfta och ett möjligt upplevt 

kontraktsbrott från ledningen. Här verkar det som att det blev HR-verksamhetens uppdrag att 

föra ledningens talan och försöka hantera reaktionen som skedde. Detta blir en signifikant 

kontrast till den betoning på medmänsklighet och välmående som respondenterna även 

presenterat. Två begrepp som inte verkar överensstämma med den bild som presenteras inom 

finansialiserings-teori. Dock måste dessa begrepp förankras i verksamheten för att ha en 

betydelse och som exemplet ovan visar så verkar ledningens perspektiv har främjats när en ny 

budget sattes. Kontemporärt HR-arbete blir således en balansakt mellan ekonomiska och 

beteendevetenskapliga teorier, finansiella och altruistiska motiv och mellan ägare och 

anställda. En balansakt som ställs på sin spets när HR-praktiker tvingas välja mellan sin egen 

legitimitet gentemot företaget och medmänsklighet gentemot dem anställda. 
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Kampen inom HR med att uppfattas som en legitim avdelning eller vetenskap kan även i sig 

anses vara en mekanism som främjar appliceringen av HRM-teori i praktiken och 

finansialiseringen av arbetsmarknaden. Från många instanser drivs en tes om att HR ska ta 

plats i styrelser och bland ledningsgrupper (Andors, 2010; Creelman & Lambert, 2011), 

motiverat av hur kontemporär HR-forskning kan hjälpa organisationer att prestera. Både 

praktiker och teoretiker kämpar för att ta sig in i det organisatoriska finrummet, där ekonomi 

och ägande är centralt. Empirin i denna studie illustrerar hur detta kan leda till förändringar på 

HR och för de anställda genom effektiviseringar och tydligare finansiella mål och 

styrmetoder. Resultatet i studien visar på förekomsten av ett antal av de negativa aspekter som 

betonas av bland andra Thompson (2013), en ökad arbetsbelastning och högre krav i samråd 

med att organisationen utvecklar de olika aspekterna av HR-arbete och sin kapacitet att styra 

dem anställda. Vilket stödjer teorin att finansialisering och betoningen på ägande begränsar 

och formar arbetssituationen (Thompson, 2013).  

 

Samtidigt syns det även hur HR självmant driver sitt arbete mer i linje med vad som förväntas 

av en ägandestruktur, vilket kan illustrera hur denna mekanism kan leda till 

finansialiseringens spridning utanför de områden på arbetsmarknaden som traditionellt sett 

betonas inom finansialiserings-teori. Det finns då en möjlighet att HR-verksamheter som 

syftar till att professionaliseras och effektiviseras för att överensstämma med företagets 

strategi blir mer, implicit eller explicit, finansialiserade. Det handlar om att börja producera 

nyckeltal som kan motivera HRs existens i en allt mer finansialiserad företagsvärld som 

prioriterar finansiellt agerande och avkastning. Genom detta kan det finnas risk för att HR 

glömmer bort sin roll som en länk och en medlare mellan organisationens olika parter, vilket i 

sin tur kan förändra kontemporärt HR-arbete; ideologiskt, teoretiskt och praktiskt.  

 

Vidare forskning 
Den empiriska berättelsen bygger på information från HR-personal inom samma koncern, 

detta perspektiv bör vidare ifrågasättas för att skapa en mångfacetterad bild av organisationen 

och därigenom resultatet. Därför kan det vara av vikt att vidare studera även de anställda och 

ledningsgruppen inom organisationen. Om det finns en större diskrepans i tolkningen av 

organisationens narrativ mellan HR och andra delar av organisationen skulle detta kunna 

användas för att belysa skillnaden i perspektiv mellan organisationers olika beståndsdelar. 
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Om definitiva aspekter av finansialisering kan illustreras i flera organisationer som generellt 

sett bör vara mindre finansialiserade kan ett antal ämnen för vidare studier lyftas fram. Först 

och främst bör den teoretiska begreppsramen som används ifrågasättas. Om begreppen som 

används inom teorin är för breda och saknar en gemensam specifikation finns det risk för att 

dessa kan appliceras i en för bred utsträckning. Med för trubbiga instrument finns det 

möjlighet att finansialiseringens spridning kan överskattas, men om upprepade studier kan 

visa på att finansialiseringen sprider sig till oväntade platser bör istället spridningen studeras. 

Då hur finansialisering institutionaliseras på olika arbetsmarknader och vilka olika 

mekanismer, inklusive HR, som driver detta. 

 

I denna studie speglas bilden av HRM-teori som en möjlig ingångspunkt för olika styrsätt som 

kan främja finansialisering, även om kopplingen tydligare behöver undersökas både teoretiskt 

och praktiskt. Om HRM är ett verktyg som bidrar till finansialiseringen av arbetsmarknaden 

bör en longitudinell studie av en organisation som håller på att implementera en ny HR-

filosofi studeras för att kunna belysa fenomenet. Gällande HRs strävan efter legitimitet bör 

olika praktiker kartläggas och struktureras för att förstå de olika influenserna som figurerar. 

På så vis även undersöka om ägande och utdelning är lika fundamentala på andra marknader 

som på den finansiella och vidare kartlägga likheter och diskrepanser mellan organisationerna 

och deras HR-verksamheter. Detta för att förstå på vilket sätt ekonomiska influenser påverkar 

HR, både inom teori och praktik, och hur HR som profession och forskningsområde håller på 

att förändras i korrelation med finansialiseringen av arbetsmarknaden. 
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