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SAMMANFATTNING 

Att vara nyanställd på en arbetsplats är inte alltid enkelt, det kan finnas stora krav och för-

väntningar på individen. Studien syftar främst till att beskriva, utifrån ett hermeneutiskt per-

spektiv, HR-arbetarnas egna upplevelser och erfarenheter av att vara nyanställd, för att synlig-

göra om sådana erfarenheter har betydelse för hur HR arbetar med nyanställda inom HR-bran-

schen. Studiens teoretiska och begreppsliga referensram utgår ifrån ett interaktionistiskt per-

spektiv kring såväl självidentitet som anställningsbarhet. Genom den hermeneutiska metoden 

har det utförts intervjuer i dialogform med fem olika respondenter som är anställda i HR-bran-

schen. Resultatet presenteras i en tolkningsprocess som innehåller en preliminär, fördjupad 

och till sist en huvudtolkning. Det resultat som anses vara mest centralt är tillgången till olika 

former av stöd, som innefattar vilka krav och förväntningar respondenterna ställs inför på ar-

betsplatsen. Ett annat resultat visar vilka erfarenheter som har bidragit och utvecklat deras yr-

kesidentitet från första tiden på arbetet. Slutligen visar huvudtolkningen på hur viktigt det är 

att ta vara på varandras relationer och kunskaper inom HR.  

Nyckelord: HR-arbetare, HR, nyanställda, krav, stöd, yrkesidentitet, upplevelser, erfaren-

heter 
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1 INLEDNING  

Human resources management förkortas HRM och har sitt ursprung i Human relations som 

skapades som en motrörelse till den så kallade Taylorismen. Taylorismen grundar på en lära 

om arbetsorganisationer som inriktar sig på specialisering och centralisering. Elton Mayo var 

en psykolog som låg bakom slogan Human Relations, vars grund baseras på demokratisk ar-

betsdelning, medbestämmande och motivation. Utifrån denna slogan utvecklades sedan HRM 

som ansågs vara en liknande typ av personalfunktion. Innan HRM växte fram hade organisat-

ionens syfte varit att i första hand få personalen att må bra. Senare blev det dock en tydlig 

strategi att personalen istället skulle prestera så bra som möjligt för organisationens syfte 

(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2005). Enligt Björkman & Welch (2015) kallar idag organisat-

ioner sina personalavdelningar för HR. HR fokuserar på mänskliga faktorer i en organisation 

och belyser hur organisationer arbetar med sin personal för att gynna det på bästa sätt. HR ar-

betar ständigt med organisationens affärsidé, mål, visioner och strategier. De tar hand om 

både grupper och enskilda personer i personalen och arbetar utifrån personalens beteende 

samt utifrån ett emotionellt och socialt perspektiv.  

Det finns olika inriktningar inom HR som exempelvis rekrytering, lönesättning, kompetensut-

veckling, personalvård och arbetsmiljö. Rekrytering innebär att förse organisationen med nytt 

manskap, så kallade ”rekryter”. Uppgifterna handlar om att leta, locka och kontraktera mänsk-

liga resurser för att utföra ett arbete eller en uppgift. Det kan exempelvis vara genom att han-

tera olika annonser och CV. Kompetensutveckling handlar om att personal eller ledning får 

chansen att utveckla sig inom sin yrkesroll. Utvecklingen sker ofta genom olika utbildningar 

och kurser där målet är att förstärka kompetensen samt engagemanget hos både individen och 

organisationen. Enligt VISMA (2016) är det viktigt att de anställda trivs och presterar bra, ef-

tersom det främjar en god personalvård. För att få en god personalvård behövs olika förutsätt-

ningar såsom att få personalen att stanna kvar, känna sig motiverade och inte bli utbrända. Ett 

av verktygen för motivering är lönesättning, som handlar om att chefen sätter lön på persona-

len. För att göra detta behöver chefen både fullmakt och stöd ifrån organisationen för att 

kunna utföra lönesättandet på ett bra sätt. HR har ofta en betydande roll i lönesättning och bi-

drar tillsammans med övriga chefer inom organisationen med viktigt kunskap till personen i 

den lönesättande rollen (Saco, 2016).  

Sammanfattningsvis handlar HR om att stötta, vägleda, coacha och rådgiva personal inom or-

ganisationen, en HR-avdelning har således hand om olika personalfrågor. Den arbetar också 

med att stärka arbetsgivarens varumärke på ett strategiskt sätt, bland annat genom att rekry-

tera nya kompetenta medarbetare. Personalfrågorna kan exempelvis beröra arbetsmiljö, där 

HR ska ge stöd åt chefer och ledning. Det kan handla om frågor som; Vad har medarbetare för 

ansvar att bidra till en god arbetsmiljö? Arbetsmiljö innefattar områden som både den fysiska- 

och psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen är oerhört viktig att ta hänsyn till som HR-

arbetare eftersom de ofta har ansvar över andra människor på arbetsplatsen. Om det finns 
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eventuella akuta risker för andra människor på arbetsplatsen, är HR-arbetaren skyldig att tala 

om detta för ansvarig (Arbetsmiljöverket, 2016). Som ny kan det vara mycket krav och för-

väntningar som ställs inför en, exempelvis som att ha koll på arbetsmiljölagen. För att klara 

av kraven kan den nyanställde ta hjälp av sina tidigare erfarenheter, exempelvis från utbild-

ning och tidigare arbeten. En ny främmande omgivning kan upplevas som skrämmande, och 

ett bra bemötande av den nya chefen och arbetskollegorna är viktigt för att främja trivseln på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att den nyanställda kan vara sig själv och kan känna sig trygg på 

den nya arbetsplatsen för att prestera bra. HR har en viktig uppgift både för individen och i 

samhället. De ansvarar bland annat för att anställa människor, vilket skapar trygghet för indi-

viden och utveckling för organisation. Att nyanställda får en bra start på arbetsplatsen är vik-

tigt eftersom det påverkar resten av deras anställning. Duktiga HR-arbetare leder till en bättre 

rekrytering, vilket gör att starka företag växer fram som kan vara en del i att driva samhället 

framåt. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Att vara nyanställd på en arbetsplats är inte alltid enkelt då det kan finnas stora krav och för-

väntningar att möta. HR-avdelningen har oftast ansvar för rekrytering och för att nyanställda 

ska känna sig välkomna. Studiens syfte är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv beskriva 

upplevelser och erfarenheter av att vara nyanställd inom HR, för att synliggöra om sådana er-

farenheter har betydelse för hur HR arbetar med nyanställda inom HR-branschen. Studiens 

specifika frågeställningar lyder;  

 Vilka upplevelser och erfarenheter har haft betydelse i det egna HR-arbetet och i 

bemötandet av nyanställda?  

 Hur har HR-arbetarna utvecklat sin yrkesidentitet sedan de blev nyanställda?  

2 DISPOSITION 

Efter det inledande avsnittet i studien presenteras tidigare forskning. I avsnittet om tidigare 

forskning studeras sju stycken olika artiklar som tillsammans belyser tre olika tematiseringar. 

Dessa är erfarenheter hos HR-arbetare, identitet kopplat till HR-arbetare och till sist ansvaret 

inom organisationen. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning och hur 

den kan relateras till föreliggande studie. Därefter kommer presentationen av det teoretiska 

och begreppsliga ramverket som studiens analys och diskussion bygger på. I teoridelen pre-

senteras således det interaktionistiska perspektivet (Goffman, 1959 i Glavind Bo, 2014) och 

för studien relevanta begrepp. Andra relevanta begrepp är det reflexiva självet och ontologisk 

trygghet (Giddens, 1997) samt anställningsbarhet med fokus på identitet- och kompetensut-

veckling (Berglund & Fejies, 2009). 
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Efter avsnittet om teoretisk och begreppslig referensram kommer metoden som presenterar 

hermeneutikens grundtankar, där dialogens betydelse för studien understryks. Andra metodo-

logiska aspekter som redogörs är urval, datainsamling och tillvägagångsätt. Analysdelen redo-

visas steg för steg tillsammans med den hermeneutiska tolkningsprocessen. Sedan kommer 

resultatdelen som innehåller en sammanställning av alla intervjuer, där varje enskild intervju 

har tolkats för sig. Resultatet innehåller tre olika tolkningar, först den preliminära tolkning 

med olika teman som tillhör samtliga intervjuer. Därefter kommer en fördjupad tolkning och 

till sist kommer en huvudtolkning som ett avslut på tolkningsprocessen. Resultatavsnittet av-

slutas med en sammanfattning. Sedan kommer diskussionsavsnittet som kopplas ihop med re-

sultatet, utifrån studiens syfte och frågeställning, tidigare forskning och den teoretiska och be-

greppsliga referensramen. Avslutningsvis presenteras en diskussion med egna reflektioner, 

rörande studien i helhet och förförståelse samt hur denna studie kan bidra i fortsatt forskning. 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Sökandet av relevant tidigare forskning har utförts med hjälp av databaserna, Sociological 

Abstracts och Discovery. Nyckelord som använts i sökandet är; HR, Human resources, 

mangement, new recruits, newly graduated HR, identity, responsibility och recruitment. Tre 

olika tematiseringar har skapats gällande den tidigare forskningen. Först presenteras erfaren-

heter hos HR-arbetare, följt av identitet kopplat till HR-arbetare och till sist ansvaret inom 

organisationen. Den tidigare forskningen är relevant i föreliggande studie eftersom den un-

dersöker viktiga aspekter som anställning, HR och yrkesidentitet. Det visade sig vara en svå-

righet att finna relevant forskning inom ansvaret hos HR-arbetare, därför byttes inriktning till 

allmänna organisationer där ansvar uppkommer.  

3.1 Erfarenheter hos HR-arbetare  

Heavey (2012) har gjort en studie i USA där han undersökte HR attribution, som handlar om 

anställdas uppfattning om HR och deras arbete. Anställdas attityder och uppförande gentemot 

HR-utövande kan bland annat bero på hur anställda tolkar motiven bakom hur HR arbetar. 

Enligt Heavey (2012) är det känt att HR attribution påverkar hur ett företag presterar, men 

inte vad som påverkar de anställdas uppfattning om HR. Hur uppfattningen om HR förändras 

med tiden eller vilka faktorer som ligger bakom dessa trender är inte heller känt. Heaveys 

(2012) studie undersöker tre viktiga frågor; Hur påverkar arbetsrelaterade, personrelaterade 

och personliga faktorer HR attribution? Hur förändras HR attributet med tiden? Vilka faktorer 

styr trenderna inom HR attributet? Studien utgick från en enkätundersökning som fokuserade 

på studenter, nyutexaminerade och personer anställda i praktikplatser. Upptäckter gjordes om 

att HR attributionerna påverkas av flera olika faktorer som till exempel personliga-, arbets- 
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och personrelaterade skäl. Andra upptäckter var att dessa faktorer förändras konstant med ti-

den. Studien kom också fram till ett flertal upptäckter om hur vi kan förutse anställdas HR at-

tributioner, bland annat att nyanställda med högre utbildning hade ett större förtroende för 

HR.  

I en studie utförd av Hansen (2002) undersöker han nya krav som ställs på arbetsplatsen inom 

HR, genom nyutexaminerade studenter som är utbildade med en magisterexamen. Författaren 

undersöker de nya kraven eftersom att rollen för HR-personal nyligen har förändrats. Kraven 

som ställs återspeglas i vad som ofta kallas kärnkompetens, kunskaper, färdigheter och för-

mågor, som specialister inom HR förväntas inneha. Utmaningen att förbereda studenterna för 

den nya miljön och kraven som ställs på arbetsplatsen hamnar hos skolorna, som måste an-

passa sina akademiska program för att göra studenterna redo. Hansen (2002) har använt sig av 

litteratur inom HR som han granskat och analyserat för att komma fram till sitt resultat. Han-

sens (2002) resultat visar att nyutexaminerade studenter generellt behöver mer kunskap än 

vad de har, för att klara av kraven som ställs på arbetsplatser. Forskningen kompletterades av 

en studie som ett universitet i Wisconsin utförde genom att skolans studenter inom HR utbild-

ningar fick svara på frågan vad de trodde att företag förväntade sig av dem som nyanställda.  

3.2 Identitet kopplat till HR-arbetare 

Pritchard & Symon (2011) har gjort en studie om HR personal som ingick i en ny roll när de 

bytte arbetsplats och placerades på ett nyöppnat callcenter. Studien undersöker hur personalen 

återskapade sin yrkesroll inom detta sammanhang. Studien utmanar normer och definitioner 

om både arbetet på ett callcenter och yrkesidentitet. Syftet med studien var att skapa en förstå-

else för HR anställda på ett callcenter och deras syn på yrkesidentiteter. Pitchard & Symon 

(2011) menar att både yrkesidentiteten och rollen på arbetet är lokalt skapade fenomen som 

framställs genom identitetsarbete. Samtliga anställda som flyttades till callcentret hade två till 

fem års tidigare erfarenhet av HR. Forskningen om callcentret pågick under ett år genom en 

etnografisk metod med både observationer och intervjuer. Under denna tid spenderade förfat-

tarna tre dagar per vecka på HR avdelningen tillsammans med callcentrets anställda. Denna 

metod tillät kontinuerlig kontakt med deltagarna och möjligheten att undersöka det stora sam-

manhanget med callcentrets arbete. Tre olika betydelsefulla teman som de HR-anställda iden-

tifierade sig genom kunde urskiljas, dessa var att de ansåg sitt arbete vara komplext, värdefullt 

och unikt. Dessa teman speglar en förståelse för callcentrets personal och dess identitetsarbete 

i förhållande till sitt yrke och HR. Studiens resultat visar att en ändring av arbetsinriktning för 

HR anställda, till följd av ett byte av arbetsplats, kan leda till upplevd segregation och föränd-

ring av yrkesidentitet. 

Ytterligare en studie som har utförts om hur olika anställda identifierar sig på arbetsplatsen är 

av Pritchard & Fear (2015). Yrkesosäkerhet har länge varit ett bekymmer inom HR, särskilt 

eftersom det är viktigt att anställda inom HR själva tror på sin expertis för att de ska vara tro-

värdiga i sin arbetsroll. Pritchard & Fear (2015) undersökte en grupp HR personal inom upp-

lärning och utveckling med hjälp av en etnografisk metod. I studien ses HR som ett yrke som 

behöver mycket kunnig personal för att vara en värdefull avdelning. Studien använder sig av 



5 

litteratur inom yrkesidentitet för att undersöka vilka identitetshot som kan finnas mot ett per-

sonalteam inom HR som arbetar med upplärning och utveckling, samt hur teamet reagerar 

mot identitetshot. Studien utforskar hur medlemmarna i teamet upplever hot mot deras yrkesi-

dentitet och följer deras försök att återta sin position inom HR avdelningen efter identiteten 

förloras. Exempel på hot mot yrkesidentiteten är tvivel från kollegor, ny eller sparkad perso-

nal och förändrade arbetsuppgifter. Resultatet visar att både individuellt och kollektivt identi-

tetsarbete pågick när de anställda försökte återbygga sin identitet som experter inom HR. När 

personalen skulle försvara sig från identitetshot så gjorde de flera saker, ett var att de direkt 

försvarade sig själva och sin expertis genom att hävda att de visst innehar expertisen. Expertis 

skapas genom ett erkännande från personer i omgivningen, expertisen kommer alltså från att 

personer omkring anser att vi har en viss expertis. Det är då som vi själva kan säga att vi har 

en viss expertis. Ett exempel på identitetshot som uppkom var när några chefer från teamet sa 

upp sig, vilket skadade teamets identitet som experter. Teamet var då tvunget att visa bevis på 

sin kunskap för att återfå sin identitet genom erkännande av personer i omgivningen.  

Banks, Kepes, Joshi och Seers (2015) förmedlar att rekryteringens viktigaste uppdrag är att 

attrahera ansökande. Individen definierar sig själv baserat på flera versioner av sig själv, ge-

nom olika sociala identiteter. Alla individer har en önskan av att utveckla och förbättra sina 

sociala identiteter, som till exempel innefattar de personliga, relations-, och kollektiva identi-

teterna. Vi söker oss till organisationer som gör det möjligt för oss att utveckla de sociala 

identiteterna. Det som Banks m.fl. (2015) studie bidrar med är ett omfattande teoretiskt ram-

verk som utforskar sambanden mellan: vanliga faktorer om vad som attraherar ansökare, soci-

ala identiteter och vad ansökandeattraktionen resulterar i. Studien bygger på en omfattande 

litteraturstudie som är uppdelad i tre delar. Första delen består av en kort överblick över de 

vanligen undersökta förutsägbara variablerna för ansökarattraktion. Andra delen diskuterar 

social identitetsteori och dess relaterade konstruktioner. Sist presenteras en diskussion om ti-

digare försök att kombinera dessa två skilda litteraturområden.  

Banks m.fl. (2015) menar att resultatet visar att ramverket bidrar direkt till forskningsområdet 

som handlar om vad som lockar sökande till organisationer. Från organisationens perspektiv 

har det tidigare identifierats att organisationens image och mängden informationen som del-

ges om den sökandes jobb innan anställning, är viktiga faktorer som bidrar till organisationens 

attraktion i ansökarens ögon. Modellen i studien tyder på att en sökande vars eget koncept är 

grundat i en viss identitet, troligtvis kommer att föredra jobb där individen är bekväm med att 

utöka den identiteten. En annan studie som Banks m.fl. (2015) har utgått ifrån är av Deven-

dorf & Highhouse (2008) som visar att individer föredrar arbetsplatser där de känner att ar-

betskollegorna är likasinnade, med tanke på personlighet och sociala kategorier. Banks m.fl. 

(2015) diskuterar att det är viktigt med detaljer om identitetsrelaterade faktorer i annonser när 

nya rekryter sökes, men att det kan vara problematiskt med hur mycket information organisat-

ionen vill och kan ge ut innan jobbet ges.   
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3.3 Ansvaret inom organisationen 

Rosario (2011) genomförde en studie vars syfte var att ge en inblick till inlärningsprocessen 

som leder till integration av ett företages ansvarstagande. Med fokus på ett företag som var på 

väg från en standardhantering av företagets sociala ansvar, till en holistisk metod som bygger 

på att företagets ansvarstagande integreras med företagets ledning. Studien baseras på en fall-

studie av ett multinationellt italienskt företag som heter Autogrill Group S.p.a. Rosario (2011) 

använder sig av ramverket för en ny metod och utför en analys av fallstudien som en inlär-

ningsprocess för organisationen. Metoden handlar om hur man når ett tillstånd där ledningen 

är helt och hållet integrerade med företags ansvarstagande. Studiens metod är kvalitativ forsk-

ning som baseras på analyser av litteratur inom ämnet. Till följd av analysen kom Rosario 

(2011) fram till att övergången mellan ansvarsmodeller är en långsam inlärningsprocess som 

kräver ett tydligt mål, engagemang, integration, innovation, kompetens och ledningssystem 

samt stora resurser. Denna inlärningsperiod är också väldigt viktig och positiv för företag i 

längden eftersom att den kan leda till vidare innovationer som fortsätter att förbättra företaget.  

Ansvarstagande och skyldighet är två begrepp som är centralt i mycket av chefers arbete. Stu-

dien inriktar sig på dessa begrepp, som dock är ofta missuppfattade och förvrängda. Bergstei-

ner & Avery (2010) har utfört en studie vars syfte är att skapa struktur och konsistens och att 

konkretisera forskningen inom ansvarstagande och skyldighet. Studien uttrycker att det finns 

två olika typer av ansvar, nämligen skyldigheter och självkänt ansvar. Det finns flera olika 

faktorer som förklarar skyldighet och ansvar, bland annat lag, etik, moral och roll i samhället. 

De två olika formerna av ansvar uppkommer från våra beslut, handlingar och beteenden. Det 

självkända ansvaret skiljer sig från de konstruktioner som vanligen definierar ansvar genom 

att det innefattar personlighetsfaktorer, företagstillhörighet, social roll och globalt perspektiv. 

I slutet av sin studie presenterar Bergsteiner & Avery (2010) en processmodell och visar hur 

olika steg av ansvarsprocesser vanligtvis går till. Studien visar även hur olika konstruktioner 

gällande ansvar och skyldigheter relaterar till varandra.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns ett genomgående tema i tidigare forskning som belyser erfarenheter hos HR-arbe-

tare, vilket visar att det finns forskning inom HR sedan tidigare. Studien av Heavey (2012) 

baseras på en enkätundersökning bland studenter, nyutexaminerade och personer anställda 

inom praktiker. Samtliga av dessa grupper har ingen långvarig erfarenhet av HR utan är i pro-

cessen av att skaffa sig erfarenheter. Det som studerats är vilka faktorer som har påverkat HR 

attributionerna, som visade sig vara beroende av personliga-, arbets- och personrelaterade 

skäl. Studien av Pritchard & Fear (2015) undersöker yrkesidentitet inom HR samt olika iden-

titetshot som kan finnas på arbetsplatsen. De kom bland annat fram till att HR är ett yrke som 

kräver kunnig personal och att ett möjligt identitetshot är nyanställd personal. Det är viktigt 

att reda på vilka förväntningar och krav som ställs på en som är nyexaminerad för att perso-

nen ska kunna skaffa sig bra erfarenheter inom ett företag.  
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Det andra temat handlar om identiteter och dess koppling till HR, inom detta existerar det 

mycket forskning med olika fokus. Just yrkesidentiteten är ett av huvudfokusen i denna studie 

vilket betyder att den tidigare forskningen har stor relevans. Resultatet i studien av Banks 

m.fl. (2015) visar att det finns olika sociala identiteter, att vi exempelvis identifierar oss ge-

nom personliga, relations- och kollektiva identiteter. Vi strävar hela tiden efter att utveckla 

och förbättra våra sociala identiteter och söker oss därför till företag som gör detta möjligt för 

oss. Enligt Banks m.fl. (2015) är det genom olika identiteter vi definierar versioner av oss 

själva, vilket illustreras genom intervjuerna i föreliggandestudie där respondenterna berättar 

om olika beteenden på olika platser. Studien av Pritchard & Symon (2011) specialiserar sig på 

just en nyöppnad del av ett företag, ett callcenter, för att undersöka hur personalen återskap-

ade sin yrkesidentitet när de förflyttades. Det Pritchard & Symon (2011) kommer fram till är 

att en omplacering på arbetet kan leda tillupplevd segregation och en förändring av yrkesiden-

titeter. Det här visar att identiteter har med organisationsförändring att göra, som också kan 

leda till ett yrkesmässigt identitetsarbete.  

Den sista delen av tidigare forskning som presenteras handlar om ansvaret inom organisat-

ionen, där utgår jag ifrån ett mer allmänt ansvar inom olika organisationer vilket nämnts tidi-

gare. Studien av Bergsteiner & Avery (2010) visar att det finns olika konstruktioner som rela-

terar till varandra inom chefers arbete när det gäller ansvar och skyldigheter. Dessa konstrukt-

ioner är exempelvis förklaringar till varför en individ känner ett visst ansvar som kan bero på 

den roll de har i samhället. Självkänt ansvar kan kopplas till HR-branschen eftersom att an-

ställda intar en roll att ta ansvar och hjälper på så sätt folk i arbetslivet. Det självkända ansva-

ret kan påverkas av olika faktorer och är ett bidrag till kunskapen i föreliggande studie. Jag 

anser att det självkända ansvaret går i hand med hur yrkesidentiteten skapas på arbetet. 

4 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras relevanta begrepp och teoretiska perspektiv som studien baseras 

på. Det är främst det interaktionistiska perspektivet av Goffman (1959) som Glavind Bo 

(2014) använder sig av. Giddens (1997) resonemang om självidentitet tas även upp som inne-

fattar begreppen det reflexiva självet och ontologisk trygghet. Anställningsbarhet av Berglund 

& Fejies (2009) är också ett begrepp, som handlar om individens kompetenser och erfaren-

heter. Begreppet anställningsbarhet bidrar till det interaktionistiska perspektivet då det fokus-

eras på hur människor interagerar med varandra på arbetet. Anställningsbarhet bidrar också 

till området om självidentitet där inriktningen är hur individen skapar sin yrkesidentitet på ar-

betsplatsen. 
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4.1 Det interaktionistiska perspektivet   

Erving Goffman är en av flera forskare som har bidragit med ett teoretiskt perspektiv för att 

förstå vad som händer i en social interaktion och dess betydelse i skapandet av vår identitet, 

samt hur möten med andra individer både skapar och upprätthåller vår identitet (Goffman, 

1959). Glavind Bo (2014, s.95-99) utgår ifrån Goffmans perspektiv i sitt teoretiserande av 

social interaktion. Kunskapen vi har om samhället, andra personer och oss själva kommer från 

den sociala interaktionen, som är en samhandling mellan två eller flera olika individer. Det är 

genom social interaktion som vi förmedlar alla våra betydelser och förståelser. Social inter-

aktion består av all sorts kommunikation som handlingar, ord, ljud, kroppsspråk, gester och så 

vidare. När ett möte uppstår mellan främmande individer kommer de att använda sig av gene-

rella kunskaper och av en naturlig inställning som anknyter mötet och individerna. Det är ge-

nom gemensam förståelse av takt och ton, sociala normer och rutiner som grunden läggs för 

det sociala mötet. I det sociala mötet tar individerna även med sig av erfarenheter från tidigare 

möten. Det sociala mötet blir en unik situation som formar individernas närvaro där och då 

utifrån den andres beteende. Individerna ska i mötet kunna utveckla och leva det som vi anser 

vara som vårt egentliga själv eller vår egentliga bestämning (Glavind Bo, 2014, s.95-96). 

Glavind Bo (2014, s.99-101) refererar till Goffmans resonemang om hur han liknar vårt soci-

ala liv med en teater där individerna är skådespelare, exempelvis kan arbetsplatsen liknas med 

en scen. Individen kan då liknas med en skådespelare som består av två olika framträdanden. 

Individen agerar och försöker ge andra personer en viss bild av sig själv, detta kallas den 

främre regionen. Det finns också en bakre region som skådespelaren går till efter ett framträ-

dande, där individen kopplar av och kan reflektera över sitt framträdande och hur den fram-

ställde sig. Alla personer, omedvetet eller medvetet, framför en viss bild av sig själva till 

andra. En del av våra framträdanden framför vi på ett generellt sätt för de vi interagerar med. 

Alla våra framträdanden kallas för fasaden, vilket består av olika uttrycksformer som exem-

pelvis att chefer har en bestämd ton i rösten. Utan att göra dessa framträdanden för en iaktta-

gande grupp personer kan vi inte utveckla någon identitet. Motsatsen till att upprätthålla fasa-

den kallas för att tappa ansiktet. Vi försöker hela tiden undvika att tappa ansiktet genom att 

styra bilden vi vill förmedla till andra. Det är väsentligt för vår identitet att inte tappa ansiktet 

och i sociala situationer så anstränger sig parterna för att undvika att både de själva och alla 

andra i situationen inte ska tappa ansiktet.  

Det är den sociala interaktionen som i sin tur skapar den sociala ordningen. Den sociala ord-

ningen handlar om hur vi människor blir till i det sociala mötet. Social samordning grundar på 

att vi människor känner att vi är en del av ett kulturellt sammanhang genom de oskrivna reg-

lerna och sociala normerna. Vi är en del av den sociala samordningen genom att kunna utföra 

våra handlingar och inte tänka på de oskrivna reglerna och sociala normera. I den sociala in-

teraktionen kan normavbrott ske som exempelvis kan innebära att individen tydliggör att den 

inte accepterar ett visst beteende och på så sätt inkluderas eller exkluderas vissa personer. När 

de oreflekterade och oskrivna reglerna överträder varandra och börjar bli tydliga, det är då vi 

börjar fundera på dessa normer. Regler är en del i skapandet av sociala avvikelser och det sker 

i och med lagstiftningen och de sociala normerna som styr vårt samhälle. Ett exempel på när 
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en avvikelse kan uppstå är när en nyanställd på en arbetsplats ifrågasätter den institutionella 

ordningen (Glavind Bo, 2014, s.97-98). 

Sociala relationer har en stor betydelse för att individen ska kunna förstå och hantera sin egen 

verklighet. I arbetet är det viktigt att vi har sociala relationer för att kunna utveckla en identi-

tet. Vi har olika relationer till alla människor men denna studie inriktar sig endast på relat-

ioner på arbetsplatsen, till exempel mellan anställda, chefer, och medarbetare samt klienter 

som inte tillhör organisationen. Karriären har en oerhört stor påverkan på vad vi har för olika 

slags sociala relationer. Genom utbytet av kontakter kan vi skaffa oss arbete och erfarenheter 

som kan leda oss vidare i arbetslivet. Den sociala kontakten är meningsfull i och med att det 

är den som för vidare våra kunskaper (Härenstam & Bejerot, 2010, s.7-8). 

4.2 Det reflexiva självet 

Vad är självidentitet? Självidentitet är en existentiell term som skiljer sig från identitet på det 

sättet att den inte är konstant över tid. Självidentitet skapas och förändras nämligen hela tiden 

utifrån en individs reflexiva handlingar. Med dessa handlingar menas att individen är med-

veten om hur hon ses av andra i samhället och agerar till följd av det, utifrån detta skapas en 

självidentitet som förhåller sig till omvärldens krav och normer. Självidentiteten är på så vis 

något som hela tiden måste skapas och bevaras utifrån individens reflexiva handlingar över 

tid. Det här kallar Giddens (1997, s.67) för individens kontinuerliga handlingssytem. Man kan 

säga att självidentiteten är det som individen själv är medveten om när man talar om hennes 

självmedvetande. 

Enligt Giddens (1997, s.68) är de drag och karaktäristiker som en individ har inte det som ut-

gör dess självidentitet. Det är självet som utgör grunden för självidentiteten, individens självi-

dentitet består inte av något eller några specifika drag som den har. Självidentiteten skapas av 

individen själv, genom dess reflexiva uppfattningar om sig själv och sin historia. Ett vanligt 

förekommande problem är att en person som är nyanställd inom en organisation ofta kan ha 

höga krav och förväntningar på sig ifrån både chefer och arbetskamrater. När dessa krav och 

förväntningar ställs på den nyanställda kan personen skapa en syn på sig själv genom dess 

omgivning. Denna syn på sig själv utvecklas till den nyanställdes självidentitet genom hand-

lingar som den utför baserat på förväntningarna i omgivningen (Giddens, 1997, s.68). 

Vad betyder det egentligen att vara en person? Det handlar inte bara om att man utför hand-

lingar reflexivt utan man måste också ha en bild av vad en person är i förhållande till sig själv 

och andra. Det grundläggande draget i uppfattningarna om vad en person är, som är gemen-

samt bland alla kulturer, är förmågan att använda ordet ’jag’ i olika sammanhang. Att göra 

språklig skillnad på orden ’jag’ ’mig’ ’du’ osv. är ett grundläggande diskursivt drag inom själ-

videntitet. Giddens använder Meads begrepp och menar att en persons ’jag’ är dess inre tan-

kar och den del av personen som agerar utifrån egen primitiv vilja. Samtidigt är ’miget’ den 

del av personen som visas upp i samhället och agerar utifrån förväntningar och normer, den 
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som spelar sin upplevda roll i samhället. Giddens anser att alla människor utvecklar en per-

sonlighet som ett svar på sin sociala omgivning tidigt i livet, nämligen ’miget’. Samtidigt har 

alla människor en inre, icke socialiserande del, ’jaget’ (Giddens, 1997, s.68). 

4.3 Ontologisk trygghet  

Enligt Giddens (1997, s.61) bygger ontologisk trygghet på att individen känner sig säker i 

samhället på ett omedvetet plan och att den har en praktisk medvetandenivå. Med detta menas 

att individen har svar på de existentiella frågor som alla människor ställer sig på ett eller annat 

sätt, till exempel vem man är och vad ens plats i livet är. Giddens menar (1997, s.69) att en 

stabil självidentitet kan till exempel vara en individ som känner att den har en värdefull plats 

på sitt arbete där den känner sig trygg och säker i yrket. En individ med trygg självidentitet 

kan genom sin tillit till olika relationer, tidigt i livet skapa sig en ’skyddshinna’ som filtrerar 

bort många av de farligheterna som stöts på i vardagslivet och som på något sätt kan hota själ-

vets integritet. En individ med trygg självidentitet har också förmågan att acceptera integrite-

ten som något viktigt och betydelsefullt. Hon har även en tillfredställande självuppskattning 

vilket gör det möjligt att behålla känslan av att självet är levande. Med detta menas att; 

medans alla föremål i omvärlden utmärker sig med att vara livlösa, är självet inuti ett reflexivt 

kontrollområde som gör den levande. Nedan citeras Giddens begrepp om självidentitet:  

”För att kunna ha en känsla av vilka vi är måste vi ha en uppfattning om hur vi 

blivit det vi är och vart vi är på väg” (Giddens, 1997, s.70).  

Citatet förklarar hur individen skapar sin karaktär genom en reflexivt upplevd biografisk kon-

tinuitet, som också används för att kommunicera med andra. Individen förväntas oavbrutet 

delta i händelser som inträffar i den yttre världen för att sedan göra det till delar av självet i 

den ständiga berättelsen om sig själv. En individs identitet går inte att hitta i beteendet och 

inte heller i andras reaktioner, utan det går att hitta i en specifik biografi. För att en individ ska 

kunna bevara en normal interaktion med andra i vardagslivet så kan inte dennes bakgrund 

vara påhittad. Den ontologiska tryggheten handlar alltså om ett accepterande av tingens och 

andras individers verklighet, samtidigt som det finns en trygghet i sig själv (Giddens, 1997, 

s.69-70). 

4.4 Anställningsbarhet  

Enligt Berglund & Fejies (2009, s.27-28) är anställningsbarhet ett begrepp som har uppmärk-

sammats mer och mer under de senaste åren och som handlar om hur människan gör sig till-

gänglig på arbetsmarknaden. Anställningsbarhet är en praktisk tillämpning som studenter ofta 

stöter på inom sin utbildning då det inkluderar egna föreställningar om vad det kan ha för be-

tydelse inom studierna och det kommande arbetslivet. Anställningsbarhet tillämpas även ofta 

på olika typer av arbetsplatser då både chefer och rekryteringsansvariga ska jobba med detta i 

sitt arbete. Skillnaden mellan anställningsbarhet och anställning är att anställning grundar på 

sysselsättningsfrågor som exempelvis behov och arbetslöshet, den tillämpas utifrån en utbuds- 
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eller efterfrågemodell. Medan anställningsbarhet grundar mer på olika människors förmågor 

till att få en anställning, för betydelse av kompetens- och identitetsutveckling. Ett exempel på 

anställningsbarhet kan vara att en utbildning ger större chans till att få jobb och därmed ökar 

anställningsbarheten hos individen. 

Enligt Berglund & Fejies (2009, s.32-33) existerar termen anställningsbarhet också på en indi-

vidnivå. Utgångspunkten utifrån en individnivå är att den anställda ska kunna få och behålla 

ett arbete. Drivkrafterna är att individen i första hand vill känna ekonomiskt trygghet och ut-

veckling för att kunna försörja sig. Det kan även handla om att individen vill känna social till-

hörighet och delaktighet, men också personlig utveckling av kunskaper och färdigheter. Den 

sista drivkraften är att individen kan önska status och en blivande karriär. Strategierna på en 

individnivå är att individen skaffar en utbildning, innehar kompetensutveckling och ett livs-

långt lärande för kända och okända arbetsuppgifter. En annan strategi är att individen anpas-

sar sig till samhället genom att inta en lärande livsstil och attityd vilket är ett önskvärt bete-

ende för organisationer. Det finns också icke-önskvärt beteende som minskar anställningsbar-

heten. Det kan exempelvis vara att individen inte anpassar sig efter samhällets krav, vilket kan 

resultera i oattraktiva kvalitéer som exempelvis dålig disciplin och personlig hygien. Indivi-

dens förhållande till sig själv genom sin självbild, självförtroende, kunskaper och erfarenheter 

är det som är mest centralt inom anställningsbarhet. Andra aktörer kan vara individens kon-

takter med personer inom organisationer som exempelvis chefer och linjechefer, personalan-

svariga och fackliga företrädare. 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis utgår föreliggande studie ifrån ett interaktionistiskt perspektiv för att 

kunna förstå situationen den nyanställda befinner sig i. Självidentitet är ett relevant begrepp 

eftersom det beskriver hur individen formas med tiden utifrån förväntningar och dess plats i 

samhället, något som HR-arbetare kan uppleva varje dag. Anställningsbarhet är ännu ett be-

grepp som är relevant i och med att en persons erfarenheter och personlighet kan påverka dess 

anställning till en organisation. Anställningen baseras på samma identitet som personen sedan 

har på arbetsplatsen i början av sin anställning, men den kan komma att förändras med tiden 

utifrån reflexiva handlingar. 

5 METOD  

Denna studie använder sig av en hermeneutisk metodansats med målet att fånga upplevelser 

och erfarenheter av att vara nyanställd inom HR. Metoden möjliggör en djupgående förståelse 

för hur HR-arbetare upplevde sin situation som nyanställd och tolkningen ligger som grund 

för detta. Ett annat mål med metodvalet är att få en större inblick i hur det går till på en HR-

avdelning kring när man är nyanställd inklusive bemötandet av nyanställda HR-arbetare samt 
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hur yrkesidentitet skapas på arbetsplatsen. Dessa anledningar är alltså orsaken till att herme-

neutiken valdes som metod, den bidrar till att nå fördjupad kunskap och till en öppenhet mel-

lan intervjupersoner och forskare. I det här avsnittet presenteras hermeneutiken och forsk-

ningsprocessen den inriktar sig på. 

5.1 Hermeneutik 

Grundtanken som hermeneutiken bygger på är människans existens, det är genom den som vi 

har förmågan att förstå och tolka. Vi upplever det som finns i vår livsvärld genom att göra 

tingen synliga för oss och utforska livets möjligheter. Det är genom förståelsen vi upplever 

världen och den är grunden till vårt tolkande. Förståelsen förknippas med både vår framtid 

och existerande livssituation på det sättet att vår framtida förståelse bygger på vår nuvarande 

kunskap. Tolkningen hänger samman med förförståelsen och uppstår på grund av den. Språ-

ket är ett exempel på där vi ofta uttrycker våra tolkningar och är även ett sätt att göra sig för-

stådd genom. Enligt Ödman (2007, s.25-29) menar Gadamer att språket måste förstås existen-

tiellt i vår värld, där orden får en betydelse innan vi sammanförs med dem. Språket hjälper till 

att skapa den existentiella världen där all tolkning sker. Den mänskliga verkligheten är dock 

mer för Gadamer än en språklig verklighet. Det är i den mänskliga verkligheten som tolk-

ningar av språket genomförs vid en bestämd tid och plats, av en människa som yttrar sig med 

en historia. Språket ses som ett socialt fenomen då vi människor är med och skapar den exi-

stentiella världen (Ödman, 2007, s.25-29). 

Enligt Ödman (2007, s.13-14) handlar hermeneutiken om att inte tvinga sig på, utan att dialo-

gen sker på lika villkor, vilket då kan leda till en ömsesidig förändring bland båda parter och 

till en ökad förståelse av ett visst fenomen eller begrepp. Binding & Tapp (2008, s.23) menar 

att det många saker som forskaren bör tänka på inför en intervju för att vara väl förberedd och 

därmed genomföra intervjun på ett sätt som ger värdefull kunskap. En intervju är en väldigt 

specifik typ av konversation, där målet är att skapa förståelse för ett ämne genom en dialog 

mellan forskare och intervjuperson. Vid varje möte mellan två personer så finns det en förför-

ståelse baserad på respektive historia bakom varje person. Allt eftersom att konversationen 

flyter på så börjar vi ändra vår förförståelse när vi tar in ny information från den andra perso-

nen. Denna process där man hela tiden omvärderar sin förförståelse är ett av kraven för ett så 

kallat genuint samtal. Öppenhet gentemot vad den andra personen säger, medvetande om att 

den andra personen påverkar sin förförståelse samt en vilja att förändra sin förförståelse är 

alla saker som karaktäriserar det genuina samtalet. Binding och Tapp (2008, s.23) anser att 

det genuina samtalet, som kan ske genom både text och tal, är centralt i hermeneutisk forsk-

ning.  

5.2 Förförståelsen 

Förförståelsen är viktig att ringa in i början av studien för att få en uppfattning om ämnet, i 

detta fall Human Resources. HR handlar om mänskliga resurser och ett företag kan idag kalla 
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sin personavdelning för HR. Det finns olika inriktningar inom HR som exempelvis rekryte-

ring, lönesättning, kompetensutveckling, personalvård och arbetsmiljö, genom dessa kan man 

få en tydligare bild av HR. Bemötandet av kollegor och chef, när man är ny på en arbetsplats 

kan ske på olika sätt. Framförallt inverkar stöd, krav och förväntningar som ställs på den nya 

ifrån omgivningen. Jag har själv tidigare erfarenheter av att både chef och kollegor ställde 

höga krav och förväntningar på mig som var ny på arbetet. Det är mycket att anpassa sig till 

när man är ny och det kan vara lätt att man ställer för höga krav på sig själv för att kunna leve-

rera och visa upp vad man är bra på. När man är ny på en arbetsplats vill man få ett bemö-

tande så att man känner sig välkommen ifrån både chefen och kollegorna. Ett bemötande där 

man som ny känner sig både delaktig och trovärdig utifrån sin kompetens. Det är även väldigt 

viktigt att man själv kan identifiera sig på arbetsplatsen och inte försöka vara någon annan på 

grund av den nya omgivningen. Som nyanställd är det betydelsefullt att man känner möjlighet 

för att utvecklas för att sedan kunna växa in i sin nya yrkesidentitet och lägga till nya erfaren-

heter i efterhand. I studien reflekterar jag också över rollen som forskare, det innebär att jag 

med personliga värderingar kan påverka rollen som forskare. I studien har jag gjort mitt yt-

tersta för att alltid vara tydlig med hur jag har gått tillväga och hur tankeprocessen ser ut.  

5.3 Urval 

Studien har genom ett systematiskt urval fått fram fem stycken respondenter som alla arbetar 

inom HR-branschen. Det systematiska urvalet grundar på det obundna slumpmässiga urvalet 

som handlar om att forskaren väljer avdelningar direkt från urvalsramen (Bryman, 2011, 

s.185). Respondenterna arbetar på olika HR-avdelningar och alla har arbetat på sin avdelning 

under några år, förutom en respondent som var relativt nyanställd. Urvalet består av en HR-

chef och fyra HR-konsulter med olika inriktningar. Två av respondenterna hittades genom att 

jag kontaktade en person i ledande ställning inom HR som hjälpte mig att hitta responden-

terna. Resten av respondenterna valde jag att själv söka kontakt med direkt efter att ha sökt 

upp kontaktuppgifter genom arbetsgivarna. Gemensamt för alla respondenter är att de arbetar 

inom samma yrke och kan därmed sägas tillhöra en viss grupp. Målet med urvalet var att be-

skriva upplevelser och erfarenheter bland just denna grupp av människor. Detta kallas homo-

gent prov och är enligt Patton (2002, s.243) motsatsen till maximal variation som är en annan 

typ av urval. En homogen grupp respondenter togs fram i urvalet, i detta fall en grupp med 

människor som arbetar på olika HR-avdelningar. Genom att ha en homogen grupp blir de lät-

tare att komma in på djupet eftersom alla arbetar inom samma område.  

Med tanke på urvalsprocessen framkom det på vägen att personerna jag hittade inte var sär-

skilt nyanställda på sin arbetsplats. På grund av detta valde jag att utveckla forskningsfrågorna 

till att inkludera erfarenheter även under senare år på en arbetsplats. Det positiva är att jag kan 

ringa in yrkesidentiteten och få fram hur den skapas. Dessutom kan jag ta reda på hur de 

själva bemöter nyanställda för att få perspektiv från båda sidorna av en nyanställning.  
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5.4 Datainsamling  

Alla respondenter kontaktades via telefon och mejl där jag frågade om de var intresserade av 

att delta i föreliggande studie. En tid och plats bestämdes för att utföra intervjuerna på, alla 

förutom en föreslog att jag skulle komma till deras arbetsplatser. Jag började med att göra en 

telefonintervju med en av respondenterna. När intervjuerna ägde rum informerade jag om de 

forskningsetiska principerna. Intervjuerna spelades in i dialogform med hjälp av en mobiltele-

fon, vilket jag gick ut med via mejl innan intervjun för att säkerställa att respondenterna var 

med på det. Det finns olika intervjuvariationer som exempelvis datorstödda intervjuer och 

narrativa intervjuer. Datorstödda intervjuer handlar om att intervjun sker via medier såsom te-

lefonen och datorn och inte ansikte mot ansikte. En fördel med datorstödda intervjuer är att 

det ökar möjligheterna att prata med en människa som befinner sig på en annan plats. En 

nackdel kan vara att den kroppsliga närvaron inte finns tillgänglig och ljudet av rösten får en 

mer betydande roll för dialogen (Kvale & Brinkmann, 2009, s.165-166). Telefonintervjun 

som utfördes visade sig vara en svårighet för tolkningen i efterhand när transkriberingen 

skulle ske. Främst berodde det på sämre ljudkvalitet vid inspelning och stundvis dålig mottag-

ning. Därför utfördes transkriberingen så utförligt som möjligt i skriftform för att öka läsbar-

heten. Jag har också satt citattecken i empiriutdragen för att markera intervjuutsagorna, till ex-

empel en interaktion mellan respondent och chef samt kollegor. Fördelen med telefoninter-

vjun var att det gjorde det möjligt att ens utföra en intervju med just den individen, som vi-

sade sig vara väldigt värdefull för studien tack vare individens erfarenheter.  

Resten av intervjuerna med respondenterna utfördes ansikte mot ansikte på respektives arbets-

plats. Intervjuerna utfördes i konferensrum där vi kunde få vara ifred under hela intervjun utan 

att någon störde. Intervjuerna gick ut på att respondenterna fick berätta om sina historier eller 

händelser de vart med om, detta kallas narrativa intervjuer. Historierna kan naturligt dyka upp 

när som helst under samtalets gång eller lockas fram av forskaren. Vardagliga samtal är ofta 

grunden till narrativa drag och genom en berättelse kan meningar och kunskaper uttryckas 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.169-170). Fördelen med narrativa intervjuer är att responden-

terna får tala mer fritt och det liknar mer ett vardagligt samtal snarare än en formel intervju. 

Ett samtal eller konversation kan vara mer eller mindre genuint och det finns tre olika nivåer 

av genuinitet. Den första nivån handlar om att den ena parten ser på den andre endast som ett 

objekt som man kan utvinna information ifrån för att nå sitt mål. Andra nivån bygger på ett 

mer ömsesidigt förhållande mellan parterna. Förhållandet är dock på ett beräknat sätt, båda 

parter tävlar mot varandra och försöker överträffa varandra. Den tredje och djupaste nivån av 

genuinitet handlar om att konversationen endast fokuserar på ämnet i fråga och att båda parter 

är öppna för vad den andra säger. Ingen av parterna anser alltså att de själva vet den absoluta 

sanningen. I den tredje nivån tänker man inte heller på bakgrunden och anledningen till vad 

den andre säger (Binding & Tapp, 2008, s.24-25). Målet från första stund i intervjuerna var att 

nå denna nivå, för att lättare komma åt öppenheten mellan respondent och forskare. Jag skulle 

säga att alla konversationerna var genuina samtal där det fanns en öppenhet mellan båda par-

ter. Samtalen hade ett konstant flyt delvis tack vare intervjuguiden som var vägledande (se bi-

laga 1).  
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5.5 Etiska principer 

Det finns fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

som är allmänna huvudkrav, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). I enlighet med informationskravet 

informerade jag alla respondenter om studiens syfte och vilka villkor som gäller. Vid första 

kontakten informerade jag kort om principerna med intervjun och fick informerat samtycke av 

alla respondenter. Vid andra kontakten, då själva intervjuerna skulle genomföras, tog jag upp 

alla de etiska kraven och gick igenom dem. Jag fick godkänt samtycke till att göra ljudinspel-

ningar för att effektivt kunna genomföra datainsamlingen. Jag framförde även information om 

att de hade rätt till att avbryta sitt medverkande i intervjuerna och studien när som helst under 

studiens gång. I enighet med konfidentialitetskravet informerade jag respondenterna om att 

intervjun var anonym och att inga personuppgifter kommer att publiceras eller kunna kopplas 

till respondenterna. Jag har tagit hänsyn till det här kravet och har bytt ut vissa ord för att sä-

kerställa individernas konfidentialitet. Intervjupersonerna är namngivna i R1-R5, ingen kan 

identifieras av andra utomstående som läser uppsatsen. I och med nyttjandekravet upplyste 

jag respondenterna om att deras insamlade uppgifter endast kommer att användas i forsk-

ningssyfte. 

5.6 Analysförfarandet 

Tolkandet sägs vara en subjektiv akt och görs utifrån en aspekt som hjälper människan att för-

stå det den ser. Tolkning bör alltid bygga på våra kunskaper och tidigare erfarenheter för att 

undvika fördomsfullt tänkande. Genom denna tolkningstakt finns det två olika inriktningar 

som frilägger och tilldelar meningar åt tolkandet. Tolkningsakten som frilägger är inriktad på 

det förgångna, det som redan är känt av antingen andra eller oss själva. Tolkningsakten som 

tilldelar meningar är inriktad på framtiden, då vi kan ta till vara på olika företeelsers möjlig-

heter. Det finns olika typer av tolkningar, exempelvis elementär tolkning, berättande tolkning, 

vetenskaplig tolkning och teorier. Dessa tolkningstyper tillämpas i både vardagen och forsk-

ningen. Vilken tolkningstyp som ska användas avgörs av hur omfattande tolkningen ska vara 

och i vilken utsträckning tolkningen ska kunna handskas med andra tolkningar. Det finns tre 

olika huvudsakliga dimensioner av tolkningsprocessen. Den kan pendla mellan förflutet och 

framtid, vilket innebär att tolkningen utförs med fokus på förflutet och framtid om vartannat. 

Andra dimensionen är att den kan pendla mellan olika analys eller abstraktionsnivåer, detta 

betyder att tolkningen utförs på olika djupa nivåer. I analysen har jag tagit hänsyn till detta 

genom att dela upp min tolkningsprocess i tre olika abstraktionsnivåer. Jag började med den 

preliminära-, följt av den fördjupande- och till sist huvudtolkningen. I den sista dimensionen 

fokuseras tolkningen på den yttre verkligheten, alltså den existentiella världen som språket 

byggt upp (Ödman, 2007, s.71-72). 

Enligt Ödman (2007, s.97-100) är transkriberingen i analysen väldigt likt att forskaren lägger 

ett pussel. Pusselspelet grundar sig på del och helhet, där man ska hitta alla små delar för att 

till slut kunna bilda en helhet. För att vi ska kunna tolka och förstå så utgår forskaren utifrån 

den hermeneutiska cirkeln som handlar om att vi ständigt pendlar mellan del och helhet. Det 
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som är avgörande för framgången med forskarens tolkning och förståelse är sammanhanget 

med analysen. Tolknings- och förståelseprocesser har sällan ett enda korrekt svar, ingen en-

skild helhet eller slutbild som pusselspel har. Målet under mina tolkningar har hela tiden varit 

att finna relevanta kopplingar mellan resultatet av min analys och begrepp i litteraturen. Mitt 

tillvägagångsätt under transkriberingen och tolkningen har varit att först gå igenom intervju-

erna i helhet för att sedan gå in mer på detalj. Anledningen till detta var att få en helhetsbild 

av intervjun samtidigt som de mest relevanta delarna identifieras, liknande det Ödman (2007, 

s.97-100) diskuterar om att tolkningsprocessen liknar att lägga pussel. 

Förförståelsen är till hjälp i analysen på samma sätt som ett pusselspel bygger på samma prin-

cip, att vi har någon tanke om hur slutbilden kan se ut. Den hermeneutiska cirkeln har både 

objektiva och subjektiva aspekter där den ena inte kan existera utan den andra, detta bygger 

på en beroende förståelsehorisont. Förförståelsen är som en riktning i vårt sökande och be-

stämmer vilka aspekter som är mest relevanta att studera. Den hermeneutiska cirkeln föränd-

ras ständigt genom att vi omtolkar vår verklighet, vilket får oss att se på cirkeln på ett nytt 

sätt. Med andra ord kan vår förståelsehorisont både växa och förändras, vilket sker genom 

tolkningsverksamheten. Den hermeneutiska cirkeln kan övergå till den hermeneutiska spiralen 

när tolkning och förståelse förs in i nya sammanhang. I spiralen får forskaren även nya kun-

skaper där fenomenet i sig får en djupare mening. Spiralen saknar både början och slut, den är 

oändlig då det inte finns någon exakt startpunkt när processen sätts igång eller någon slut-

punkt med oändlig kunskap (Ödman, 2007, s.100-104). 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2007, s. 281-284) anser att när en första förståelse har upp-

nåtts i den preliminära tolkningen, är det en bra idé att skapa en struktur enligt de teman och 

underteman som finns, för att tydligt få fram vilka som är mest betydelsefulla. Efter detta bör-

jar jakten på underliggande och osynliga betydelser i den fördjupande tolkningen. Sökandet 

går ut på att hitta betydelser som visar sig finnas mellan raderna. Som hjälp i min tolknings-

process har jag utgått ifrån de teman och underteman som funnits genom intervjuerna. Jag har 

även skapat ett diagram över min temaomvandling genom samtliga steg i tolkningsprocessen 

(se bilaga 2). Detta diagram skapades för att få en tydlig bild över hur tolkningsprocessen gått 

till och vilka teman som funnits mest relevanta. Hermeneutikens mål är att uttrycka betydelser 

i texter och beskriva det så att de dolda betydelserna kan bli något som förstås av andra än 

forskaren själv, vilket även diagrammet är en del av. Huvudtolkningen är en del av tolknings-

processen och krävs för att nå fram till en ny helhet. Denna tolkning är en form av struktur vid 

en högre abstrakt nivå än tidigare tolkningar i analysprocessen, mycket mer än bara ett berät-

tande. Dahlberg et. al (2007, s.285) menar att för att komma fram till huvudtolkningen är det 

till fördel att göra en jämförande analys av sina tolkningar. Detta ger en djupare förståelse än 

de preliminära tolkningarna vid lägre nivåer av den hermeneutiska spiralen. Vid än högre ni-

våer av den hermeneutiska spiralen är det oftast produktivt att använda teoretiska verktyg mer 

än vad som görs vid fasen med preliminära tolkningar. En omfattande tolkning som kopplar 

samman tidigare tolkningar med varandra och samtidigt stämmer överens med väl kända fakta 

eller teorier är antagligen en rimlig tolkning.  
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6 RESULTAT 

Presentationen av resultatet är uppdelade i tre olika tolkningar av intervjuerna, det är först ge-

nom en preliminär tolkning, sedan en fördjupad tolkning och till sist en huvudtolkning. För att 

nå en högre abstraktionsnivå i dessa tolkningar följs den hermeneutiska tolkningsprocessen. 

Intervjupersonerna kommer att benämnas som respondenter 1 till 5. I samband med resultatet 

presenteras olika citat från intervjuerna, vars innebörd stärks utifrån empirin.  

6.1 Preliminär tolkning  

Transkriberingen inleddes med att intervjuerna tolkades var för sig, efter det antecknades vik-

tiga teman i olika kategorier, som identifierades i de olika delarna av transkriberingen. Kate-

gorierna delades upp i sex olika preliminära teman som framkom genom datainsamlingen, för 

att kunna lyfta tolkningarna till en högre abstraktionsnivå. Dessa teman fann jag med hjälp av 

intervjuerna. Under tolkningen gjordes försök att förstå delarna av varje intervju för sig först 

för att sedan komma fram till en helhet i sista delen av analysen. Vissa av dessa teman kom-

mer att behållas och sedan omformas (se bilaga 2). Nedanför redogör jag för studiens analys 

med olika citat som lyfts upp ifrån intervjuerna. I första tolkningen fann jag sex olika teman 

som innefattar; upplevelsen som nyanställd, krav och förväntningar, stöd, yrkesidentitet, an-

svar och bemötandet av nyanställda HR-arbetare. Alla dessa teman beskriver en helhet av 

upplevelser och erfarenheter som har varit betydelsefulla i HR-arbetet. Det var två teman som 

blev mest betydande efter tolkningsprocessen som visas i bilaga (2). Det ena är individernas 

upplevelser av vilka krav och förväntningar som ställs på dem som nya på en arbetsplats. Det 

andra temat är vilken typ av stöd de fick ifrån chefer och kollegor i början av sin tid som ny-

anställd som hänger samman med temat krav och förväntningar. Båda dessa teman behandlar 

den nyanställdes upplevelser första tiden på arbetet och kan ha stor påverkan på hur resten av 

tiden på arbetsplatsen blir. Samspelet mellan dessa teman visade sig också vara intressant. Det 

visade sig att krav och förväntningar antingen kan upplevas som motsatsen till stöd eller fin-

nas samtidigt som stöd. För att kunna ge en övergripande bild av HR-arbetet presenteras dessa 

teman i den preliminära tolkningen.  

Gemensamt för alla respondenterna är att de pratade om vikten av vilka krav och förvänt-

ningar chefen ställde när de kom in som nyanställda på arbetsplatsen. Samtliga respondenter 

uttryckte att chefen inte hade några speciellt höga krav och förväntningar på de som nya i ar-

betet. Respondent 4 uttrycker vilka krav chefen hade: 

Men jag hade nog inte så mycket krav och förväntningar på mig så i rollen att lik-

som leverera på en gång, verkligen inte, de krav som de hade var att ifrågasätta 

på ett såklart bra sätt men liksom att med nya ögon gå in som coachande roll, 

”varför gör ni de och hur funkar de, vad tänker ni då” men liksom […]organisat-

ioner vinner så himla mycket på nyanställda och på deras frågvishet för att bara 

se saker ur andra. 
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Det här citatet beskriver att respondent 4 upplevde att chefen inte hade några höga krav och 

förväntningar på hur hen som ny skulle ta sig an HR-arbetet. Det chefen hade som krav var att 

respondenten skulle vara bra på att ifrågasätta i sin nya coachande roll. Vederbörande ut-

trycker att organisationer vinner på nyanställdas frågvishet och sätt att se med nya ögon, uti-

från ett annat perspektiv. Respondent 5 beskriver upplevelsen av höga krav på ett annat sätt: 

Jag tror snarare att jag själv ställde mer krav på mig själv sådär i början[…]som 

ny förväntas man att man bara ska glida in och lära sig systemen men jag var ju 

sådär kom igen, nu vill jag ta på mig fler uppdrag och min chef sa till mig att ”det 

är helt okej att vara ny, du behöver inte känna att du ska leverera och prestera på 

en gång” utan dem hade inga direkta uttalade krav på mig som ny, absolut inte 

utan det var nog mina egna krav. 

Citatet belyser att respondent 5 ställde egna krav på sig själv när hen började på arbetsplatsen, 

mer än vad chefen gjorde. Chefen hade en stor förståelse för att hen var ny och försöka få ve-

derbörande att inse att det inte fanns några förväntningar av att behöva leverera och prestera 

på en gång. Samtidigt ville respondenten själv prestera så bra som möjligt i sitt arbete för att 

snabbt komma in på arbetsplatsen. Temat krav och förväntningar kopplas även ihop med te-

mat stöd. Respondent 1 uttrycker stödet som nyanställd enligt följande: 

Introduktionsperspektiv, vikten av en ny och bra chef som hjälper en och introdu-

cerar en också i det här med i vilken syn och förhållningsätt är oerhört viktigt för 

det här yrket  

Denne belyser hur otroligt viktigt det är med att få en bra introduktion i början arbetet, speci-

ellt i det här arbetet. Det är också viktigt att en chef förklarar för den nyanställda hur arbets-

sättet bör vara, eftersom den nyanställde kan vara van med ett annat förhållningssätt sedan ti-

digare. En annan respondent, 2, beskriver mer detaljerat kring vilket stöd denna har upplevt: 

Nu hade jag det jättepositivt för jag fick åka på väldigt mycket kurser och arbets-

givaren gjorde att jag fick åka på kurser hos dem och fick verkligen gå grundkur-

ser i allmänna bestämmelser och vårt kollektiva avtal, så det var ju jätte jättebra 

och dem stötta ju mig jättemycket i det där men det var en helt ny värld att kastas 

in i och på något vis som jag inte hade alls hade få höra om kollektivavtal men 

inte fattat att de är det som avgör[…] 

Det här citatet belyser vikten av vilket stöd respondent 2 fick ifrån arbetsgivaren. Det var ar-

betsgivaren som gjorde det möjligt att den fick åka iväg på kurser för att få ett grepp om vad 

arbetet handlade om. Här förmedlas det vilket värdefullt stöd denne fick under inlärningen av 

det nya förhållningsätt och hur det underlättade.. 
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6.2 Fördjupad tolkning  

I den första tolkningen framkom sex olika preliminära teman som omarbetades och omformu-

lerades till mer djupgående teman. Kategorierna i den preliminära tolkningen har ändrats och 

vissa har slagits ihop. I den här analysen fokuseras det på teoretiska perspektiv och begrepp 

som kan förstås utifrån intervjuerna. I detta avsnitt presenteras analysen med relevanta citat 

utifrån empirin som kan kopplas samman med teoretiska begrepp. 

6.2.1 Blandad upplevelse  

Jag ville få fram individernas upplevelser av hur det kändes att börja som ny på arbetet. Det är 

mycket känslor och tankar som en nyanställd person får uppleva då den befinner sig i en ny 

miljö och möter nya människor att interagera med. Samtliga respondenter ansåg att det var en 

positiv upplevelse att komma in på arbetet som nyanställd. Respondent 2 uttrycker dock blan-

dade upplevelser när hen kom in som nyanställd i följande citat: 

[…] samtidigt som jag i flera tillfällen kom till de högsta cheferna och verkligen 

sådär nu vill jag sitta och boka en tid med dig, ”nu vill jag diskutera det här med 

dig, du kan ju” och jag bara herregud, jag kan ju ingenting men dem tog på fullt 

allvar och liksom vände sig till mig för min kompetens, vilket är jättekul och 

skrämmande och så kan jag känna fortfarande. Det kommer jag ihåg att jag blev 

tagen på stort allvar och liksom känna jag kan fylla den här kostymen rätt riktigt, 

mycket respekt för yrkesrollen och att man som konsult tagits på allvar och som 

är riktigt viktigt i sådana här sammanhang. 

Det är blandade känslor som uppkommer, det är både jättekul och skrämmande. Beskriv-

ningen av blandade känslor kan förstås i interaktionistiska termer av vad som sker i den 

främre respektive bakre regionen på arbetsplatsen vilket diskuteras av (Goffman, 1957 i 

Glavind Bo, 2014). Begreppet främre regionen handlar om att alla människor försöker för-

medla en viss bild av sig själv för andra människor som ett framträdande. Begreppet bakre 

regionen är den del av oss som kan slappna av efter sitt framträdande och reflektera om sitt 

framträdande (Glavind Bo, 2014). Respondent 2 visar genom sitt citat att bilden denne har av 

sig själv inte stämmer överens med den bild som andra har. Bilden som cheferna har av re-

spondentens framträdande i den främre regionen är hur hen är en person med kompetens, ut-

bildning och vet vad som behövs göras. Det är en bild som respondent 2 visar upp som en del 

av sin identitet och som cheferna bekräftar. I den bakre regionen kan vederbörande reflektera 

och ventilera sin osäkerhet, vilket är ingenting som cheferna kan se eller få reda på. Citatet 

tydliggör hur viktig den sociala interaktionen är och kan påverka bilden av självet. 

6.2.2 Mer eller mindre stöd 

Respondenterna upplevde olika former av både mer och mindre stöd ifrån den nya chefen och 

de nya kollegorna. Att få stöd ifrån chef och kollegor är oerhört viktigt för en som kommer in 

som ny på en arbetsplats för att kunna bli en del av gemenskapen. Respondent 3 belyser att 

den fick ett bra stöd vid bemötandet med chef och kollegor när den kom in som ny: 
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När jag bytte organisation fick jag ett jättebra bemötande, vi var ganska många i 

HR, man var intresserad av mina erfarenheter och jag kände att jag kunde an-

vända mina kunskaper och det jag hade med mig ifrån utbildningen direkt ut i 

verksamheten så det kändes väldigt bra. 

Respondent 3 berättar hur hen blev bemött som nyanställd när vederbörande kom till en ny 

arbetsplats. Citatet visar att respondenten upplevde en bra form av stöd och att det redan var 

många som befann sig i HR rollen på arbetsplatsen. Vederbörande beskriver att hen var med-

veten om vilken bild andra på arbetsplatsen hade av sig själv, detta kan belysas genom det 

Giddens (1997) beskriver som det reflexiva självet. Det innebär att individen är medveten om 

hur hon själv ses av andra i samhället och på så vis agerar utifrån omvärldens krav och nor-

mer. Respondent 3 uttrycker att hen var medveten om hur chefer och kollegor såg på sig själv 

och utförde sina handlingar på grund av detta, till exempel genom att använda sina erfaren-

heter som chefen och kollegorna var intresserade utav. Vederbörande agerar alltså utifrån che-

fer och kollegors förväntningar, vilket betyder att personen utför reflexiva handlingar som ett 

svar på bemötandet från andra. Det fanns alltså en medvetenhet om hur chefer och kollegor 

såg på respondenten och handlingar utfördes på grund av de krav och förväntningar som 

fanns. 

Respondent 3 beskriver en positiv känsla när hen får användning av sina kunskaper, detta kan 

förklaras genom Giddens (1997) begrepp ontologisk trygghet. Giddens (1997) menar att en 

person känner ontologisk trygghet när den har svar på existentiella frågor, som exempelvis 

vad ens roll i samhället är. Denna typ av frågor är något som alla människors ställs inför nå-

gon gång i livet. Respondent 3 uttrycker att den upplevde en ontologisk trygghet i och med att 

andra personer på arbetsplatsen var intresserade av dennes erfarenheter och kunskaper, vilket 

gör att den känner sig till freds och att det finns en mening med sina kunskaper.  

Respondent 2 upplevde att denne fick mindre stöd ifrån chefen som nyanställd. Chefen visade 

ingen förståelse över att personen var ny i arbetet som detta citat åskådliggör: 

Jag fick ganska snabbt kastats in i lönesystemet och det finns något eller som för-

handlingssystemet där man gör, jobbar i och gör en löneavsyn som jag gör varje 

år, ett registersystem där man har alla medarbetare, du har facktillhörighet, lig-

ger in sysselsättningsgrader och allting och sen är det där som man rapporterar 

in dem nya lönerna, och då förväntades jag i princip lära mig det där systemet på 

två timmar[…]det kändes övermäktigt och jag vet att jag vände mig till den che-

fen och sa ”men gör det själv då”. 

Respondent 2 berättar att den direkt kastades in i ett helt nytt system, som chefen förväntade 

sig att respondenten skulle lära sig på en gång. Interaktionen mellan chefen och respondenten 

kan tolkas i form av social ordning och är ett begrepp som förklaras utifrån Glavind Bo 

(2014). Social ordning skapas utifrån de seder, normer och oreflekterade betydelser som finns 

i den sociala interaktionen. Det som sker i interaktionen mellan respondent 2 och chefen är att 

respondenten avviker från vad som är vedertaget på arbetsplatsen och därmed bryter normen. 

Att inte göra som man blir tillsagd och stå upp mot chefen är ingenting som är vanligt på ar-
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betsplatsen, chefen förväntar sig att de anställda ska göra som de blir tillsagda. När respon-

denten sedan ber chefen att själv utföra en arbetsuppgift bryter den mot sociala ordningen. 

Vederbörande visar självförtroende genom att stå upp för sig själv och bryta normerna. I situ-

ationen visar chefen ett övermäktigt beteende och respondent 2 väljer inte att acceptera det. 

6.2.3 Erfarenheter 

Yrkesidentitet är ännu en aspekt som jag lade fokus på i föreliggande studie. Målet med att 

undersöka begreppet var att försöka ta reda på vilken möjlig inverkan yrkesidentiteten hade på 

respondenterna i början av deras nyanställning. Det som har undersökts är vilken typ av an-

svar respondenterna tar på sig i sin yrkesroll. Alla intervjupersoner framför att de har många 

olika erfarenheter kring detta, respondent 1 uttrycker i citatet nedan: 

Det jag jobbar på är uppdelat i ett antal olika frågor kan man säga, sex olika, då 

har jag en person som är ansvarig för varje sådant affärsområde. Så att om vi tar 

Kalle tillexempel som är ansvarig för olika inköp, då är hans uppdrag[…] han är 

personalansvarig eller chef för sorters inköp, så att han behöver då förstå vad för 

inköp har för kort och långsiktiga behov kopplat till medarbetarna på organisat-

ion och ihop med dem cheferna liksom i olika områden sätta planer och aktivite-

ter […]Mitt uppdrag är att leverera det till varje affärsområde och totalt då som 

team i vårt uppdrag att förstå det vad det här innebär och som verktyg, för att 

både driva det långsiktiga och de enskilda delarna men också som bolag, kan man 

säga i kul och drag.  

I citatet redogör respondent 1 för hur dennas ansvar hänger samman med hur personen skapar 

sin egen yrkesidentitet. Man ser i det här citatet hur respondent 1 behöver interagera med ett 

flertal olika individer för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Denna nödvändiga interaktion 

kan förstås i och med att den sociala interaktionen bygger på varandras kunskaper enligt 

Glavind Bo (2014). Kalle är en av de som är ansvariga för ett av affärsområdena och samarbe-

tar med cheferna i organisationen. Sedan är det respondent 1 som är ansvarig att leverera det 

Kalle har ansvar för till varje affärsområde tillsammans med teamet. Interaktionerna bygger 

på hur parterna utbyter expertkunskap med varandra för att fungera som ett team. Här tydlig-

görs det att båda parterna bekräftar varandra och det gör den sociala interaktionen menings-

full. Respondent 1 upplever ett stort ansvar att leverera för att kunna driva både det långsik-

tiga och de enskilda delarna av arbetet framåt men också att ta ansvar över sin egen verksam-

het. Respondentens ansvar kan ses som en del av yrkesidentiteten då beskrivningen synliggör 

dennes uppgift i teamet. Att komma in som nyanställd på en arbetsplats kan bidra till att ett 

nytt ansvarsområde intas, som respondent 2 upplevde att den fick det på en gång. Respondent 

2 berättar om erfarenheten av att ta ansvar på en tidigare arbetsplats: 

[…] jag fick gå in ganska snabbt och fick tydliga uppdrag bland annat för lönesy-

stem som jag fick hjälpa till och inför och hålla utbildningar inom i och jag tycker 

att det är väldigt kul att hålla i utbildningar och sådär, men det tyckte jag funka 

bra. 
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Citatet belyser att respondent 2 redan vid start fick ta ansvar, genom att få tillgång till olika 

uppdrag som innefattar lönesystemet. Respondenten värdesätter ansvaret i och med att den 

fick hjälpa till att hålla egna utbildningar vilket bidrar till egna erfarenheter. Att få egna upp-

drag på en gång var något som uppskattades som ny. 

6.2.4 Mötet med nyanställda  

Rubriken ovan syftar på hur respondenterna själva bemöter andra nyanställda HR-arbetare på 

sin arbetsplats. Tidigare i studien presenterades deras egna erfarenheter av att vara nyanställd, 

och nu redogörs för hur de själva bemöter andra personer som är nyanställda för att få en 

större inblick i nyanställning. Samtliga har uttryckt att de i sin vardag möter nyanställda på 

arbetet och att det är oerhört viktigt att välkomna in de nya på arbetsplatsen. Respondent 2 re-

dogör för hur mötet med nyanställda har påverkat arbetet: 

Vi har fått en ny kollega i måndags och vi har knappt hunnit träffa henne för hon 

har varit iväg på saker […] men jag tycker det är jätteviktigt att fånga upp perso-

nen, dels att ta med personen för att få vara med och inte bli sittande här liksom 

känna där försvann alla på möten och vad ska jag göra då […] man behöver få 

skuggan och få en arbetsuppgift för det är de enda sättet att lära sig, så att ge nå-

got konkret och sätta sig med någonting.  

Att bemöta nyanställda HR-arbetare i sitt arbete anser respondent 2 endast ha en positiv inver-

kan. Vederbörande har själv nyligen fått en ny kollega men inte riktigt hunnit bekanta sig med 

denna ännu. Upplevelsen av att möta nyanställda kan förstås av det sociala mötet där parter 

kan knyta an till varandras närvaro och olika erfarenheter (Glavind Bo, 2014). I citatet ovan 

uttrycker respondenten sina erfarenheter från tidigare möten och att det är viktigt att fånga 

upp den nya personen i gemenskapen. För att den nyanställde ska bli en del av gemenskapen 

och inte känna sig utanför anser respondent 2 att det är viktigt att man till exempel drar med 

denna på möten så den inte sitter ensam kvar när alla försvinner.  

Det här kan bero på respondentens egna erfarenheter i tidigare möten, att den själv har varit 

nyanställd och lärt sig att det enda sättet att komma in på arbetsplatsen är att få en konkret ar-

betsuppgift och inte bli sittandes. Respondent 4 belyser också hur bemötandet av nyanställda 

kan påverka HR-arbetet: 

När man får nya HR-kollegor så handlar det ju mycket om att försöka frigöra tid i 

almanackan för att kunna svara på frågor, att dra med på det här nya, på möten 

liksom, jag har en kollega nu som inte har jobbat så jättelänge och att liksom på 

något sätt finna lite tid efter möten också att reflektera med denna, för det handlar 

mycket om de i vårt jobb liksom, det finns inget rätt eller fel utan det var de här vi 

kom fram till och borde vara det mest rätta. 

Citatet ovan redogör för hur man kan stötta nyanställda, vilket kan förstås genom vad Glavind 

Bo (2014) skriver om personers fasad och att tappa ansiktet. Respondent 4 förklarar för den 



23 

nyanställde att det inte finns något rätt och fel i arbetet och försöker således förhindra den ny-

anställda från att tappa ansiktet. Ingen hinner tappa ansiktet eftersom respondenten erbjuder 

tid och stöttning till den nyanställde, genom att de kan reflektera tillsammans efter mötet. 

Glavind Bo (2014) talar om att interagerande parter anstränger sig för att hindra både sig själv 

och andra från att tappa ansiktet, vilket stämmer in på det vederbörande förmedlar. Den nyan-

ställda försöker hålla fasaden uppe genom att gå med på att reflektera efter mötet, i den här 

situationen förhindrar båda varandra från att tappa ansiktet.  

6.3 Huvudtolkning  

I det här avsnittet redogörs för huvudtolkningen som har kommit till genom den preliminära 

och fördjupade tolkningen. Huvudtolkningen lyfter upp tolkningsprocessen till en högre ab-

straktionsnivå och består av tre olika teman. Dessa teman ändrades och formades till upplevel-

sen kring arbetsplatsen, vikten av yrkesidentitet och betydelsefulla interaktioner. Denna tolk-

ning ger en helhet av alla tolkningar och är avgörande för studiens resultat. Analysens teman 

och dess kategorier består av kopplingar till den utvalda teoretiska och begreppsliga referens-

ramen. 

6.3.1 Upplevelsen kring arbetsplatsen 

En av aspekterna i studien var att få fram respondenternas upplevelse kring HR-arbetet första 

tiden på arbetet och det är en aspekt som jag har valt att fokusera mycket på eftersom det är en 

del att ta in som ny. Nedan redogörs för ett antal olika upplevelser kring arbetsplatsen som jag 

har fått fram ifrån respondenterna. En genomgående aspekt för samtliga respondenter är hur 

viktigt och betydelsefullt det är att ha relationer på arbetet som man kan få stöd ifrån. Respon-

dent 4 belyser i citatet nedan hur viktigt det att få stöd ifrån andra när man kommer in som ny: 

Mina kollegor hade full förståelse för att jag va ny i rollen liksom och var också 

jättestöttande, och svara på frågor även om det är frustrerande också, de är ju 

tufft att få nyanställda liksom som arbetsgrupp också, när det ska fråga liksom, 

ifrågasättas och varför gör man de eller vart hittar jag de, jag vet inte hur jag ska 

tänka, hur ska jag resonera, de är lite kämpigt så men de förstod det och svarade 

verkligen liksom, så det var jätteskönt.  

Respondenten 4 beskriver hur viktigt det är att, som nyanställd, få stöd ifrån sina medarbetare 

men även att själv våga ta det stödet. Arbetskamraterna hade en stor förståelse för att perso-

nen var ny i arbetet då de någon gång själva har varit i den sitsen, och känner igen sig i att det 

är kämpigt att komma in i en ny arbetsgrupp. Respondenten upplevde ett stort stöd av kolle-

gor på den nya arbetsplatsen och vågade ställa frågor även om kollegorna blev frustrerade. 

Respondent 5 belyser också hur viktigt det är att bygga upp relationer i sitt arbete: 

På jobbet så måste man ha lite mer is i magen och vara kanske lite mer lugn och 

så, vi samarbetar ju jättemycket så verkligen inte en enmansshow liksom när man 
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jobbar med HR och jag tror det är viktigt att man värdesätter att man har kolle-

gor och inte att man kör sitt eget race. 

Respondent 5 uttrycker hur viktigt det är att uppskatta sina arbetskamrater och ta hjälp av 

varandra för att utföra ett effektivt arbete. HR-arbetet handlar inte bara om att utgå ifrån sitt 

eget tyckande, som respondenten uttrycker, att det inte är en enmansshow eftersom de hela 

tiden jobbar tillsammans med andra. Härenstam & Bejerot (2010) poängterar vikten av soci-

ala relationer, att det är genom ett utbyte av kontakter vi skaffar arbete och erfarenheter som 

kan leda oss vidare i arbetslivet. Att komma in som nyanställd på en arbetsplats bidrar till 

man får träffa nya människor och man försöker på så sätt knyta sociala band till dem. Respon-

denten uttrycker att det är oerhört viktigt att man värdesätter utbytet mellan medarbetare ef-

tersom det är ett arbete där man samarbetar mycket. Utbytet mellan varje medarbetare grun-

das på kunskaper i arbetet som är betydelsefullt för karriären. Arbetet bygger på samarbete 

och inte enbart på självständighet. Respondent 1 uttrycker också vad den anser HR-arbetet 

bygger på:  

Arbetet bygger väldigt mycket på mötet med människor och dialog, eh vilket jag 

trivs bra med, då tror jag kanske det är en kombination yrket i sig att vi jobbar 

väldigt mycket med enskilda individer och mycket inpå, liksom att vi pratar med 

folk om olika saker[…]  

Respondent 1 redogör för att trivseln på arbetet grundar på mötet med andra människor, vilket 

är en del av dennes vardag i och med att de stöter på och arbetar med många enskilda indivi-

der. Glavind Bo (2014) betonar att den sociala interaktionen grundar sig på det sociala mötet, 

vilket bygger på en gemensam förståelse av takt och ton mellan främmande människor. Re-

spondenten menar att den ständigt får interagera med andra människor på arbetsplatsen. Det 

är något som är grundläggande för HR-arbetet och visar sig vara det som är mest betydelse-

fullt. När personen för en dialog med andra så använder båda sig av takter och toner för att på 

så sätt ska kunna skapa en förståelse för varandra. Mötet med andra människor grundar också 

på vilka sociala normer och rutiner som uppstår i interaktionen, som i detta fall är arbetsrela-

terat. Trivseln är viktigt på arbetet och det kände inte riktigt respondent 3 som återfinns i 

nedanstående citat: 

[…] det ställe som jag var på, jag var där ett år ungefär för egentligen trivdes jag 

inte på arbetsplatsen med arbetsuppgifterna, jag var van med att jobba i en stor 

organisation så i den miljön så kände jag att jag inte fick komma till mig rätt utan 

jag behövde ha ett större sammanhang att vara i […]  

Respondent 3 förklarar sin trivsel på arbetet som nyanställd på en annan arbetsplats än den 

nuvarande. Vederbörande upplevde ingen trivsel på grund av komplicerade arbetsuppgifter 

och att hen var van vid ett annat arbetssätt sedan tidigare. Det här kan kopplas till Giddens 

(1997) resonemang om det reflexiva självet som innebär att individen är medveten om hur 

hon själv ses av andra i samhället och på så vis agerar utifrån omvärldens krav och normer. 

Respondenten har krav på sig utifrån arbetsgivaren, chefen och sina medarbetare att prestera 
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sina arbetsuppgifter så bra som möjligt men trivdes inte med sina uppgifter. Vederbörande re-

flekterar ständigt över sig själv, i det reflexiva självet och väljer att byta arbetsplats och ar-

betssätt eftersom det pågår ett bevakande av sin egen identitet.  

6.3.2 Vikten av yrkesidentiteten   

En av aspekterna i studien är att få fram hur yrkesidentiteten har utvecklats genom första tiden 

på arbetet. Citatet nedan återupptas ytterligare en gång i resultatet och belyser respondentens 

syn på yrkesidentitet samt dess utveckling på arbetsplatsen. Respondent 2 uttrycker i detta 

sammanhang att det är kompetensen som har utvecklat yrkesidentiteten: 

 […] samtidigt som jag i flera tillfällen kom till de högsta cheferna och verkligen 

sådär ”nu vill jag sitta och boka en tid med dig, nu vill jag diskutera det här med 

dig, du kan ju” och jag bara herregud, jag kan ju ingenting men dem tog på fullt 

allvar och liksom vände sig till mig för min kompetens, vilket är jättekul och 

skrämmande och så kan jag känna fortfarande. Det kommer jag ihåg att jag blev 

tagen på stort allvar och liksom känna jag kan fylla den här kostymen rätt riktigt, 

mycket respekt för yrkesrollen och att man som konsult tagits på allvar och som 

är riktigt viktigt i sådana här sammanhang.  

Här belyser respondent 2 att de högsta cheferna direkt vände sig till hen på grund av dess 

kompetens för att diskutera olika arbetsfrågor. Respondenten blir förvånad över detta och 

kommer till insikt att denne har en viktig kompetens, speciellt i sådana sammanhang. Berg-

lund & Fejies (2009) använder begreppet anställningsbarhet som handlar om människors för-

mågor till att få en anställning, för betydelse av kompetens- och identitetsutveckling. Aktö-

rerna i den här situationen är respondent 2 och de högsta cheferna. De högsta cheferna vänder 

sig till personen på grund av dess anställningsbarhet som innefattar både kompetens och iden-

titet. Det här leder till en självbild om att HR är ett arbete som kräver mycket kompetens och 

behöver rätt person i arbetet för att kunna bidra med något värdefullt. Respondenten får även 

ett självförtroende över att ha blivit tagen på allvar och kunnat visa upp sin kompetens. Andra 

erfarenheter som har skapat yrkesidentiteten är hur de intar ett arbetssätt i gruppen: 

 I min grupp så är jag igångsättare och drar igång saker och initiativs rik, nytän-

kare eh kommer oftast med nya inslag och nya försök, och väldigt positiv och dri-

ven liksom, jag är ingen avslutare alls men de är mina karaktärsdrag så.  

Respondent 2 förklarar också hur man på olika sätt identifierar sig på arbetsplatsen och väljer 

att utgå från sin egen arbetsgrupp. Den här beskrivningen av sig själv, som respondenten gör 

på ett reflexivt sätt, kan förstås i Giddens (1997) resonemang om ”jaget” och ”miget”.  ”Ja-

get” syftar på en persons inre tankar medans ”miget” är den del som är agerande i samhället. 

Respondent 2 använder sig av ordet jag i citatet av språkliga anledningar men syftar egentli-

gen på ”miget”. Det som framförs av vederbörande är en beskrivning av hur ”miget” agerar i 

arbetsgruppen. Jaget har inte någon roll i arbetsgruppen enligt den här beskrivningen. I den 

här situationen utvecklar arbetsgruppen dennes yrkesidentitet då det finns möjligt att utgå från 
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dessa drag. Samtliga respondenter anser att deras identitet har förändrats sedan de började på 

arbetet: 

Generellt ökad grad av trygghet i hantering av personer och situationer. Tror 

dock inte min grundidentitet förändrats så mycket och att jag som individ och min 

identitet som person av andra upplevs ungefär lika idag som i början av min 

chefskarriär. Jag har inte förändrats så mycket som person eller värderingsmäss-

igt. Däremot utvecklats professionellt i min yrkesroll vilket nog gör att jag upp-

levs och känner mig mer trygg och beslutsam. Vilket handlar mycket om kunskap 

och erfarenhet.  

Respondent 1 menar att tryggheten har ökat när det gäller att hantera personer och situationer. 

Giddens (1997) menar att en individ med stark självidentitet har förmågan att acceptera in-

tegriteten som något viktigt och betydelsefullt, vilket leder till ontologisk trygghet. Vederbö-

rande väljer att svara på frågor om sig själv och inser att den har genomgått en utveckling av 

sin yrkesidentitet i början av karriären. Personen beskriver en stabil och trygg självidentitet 

som grundar på ett professionellt förhållningsätt. Yrkesidentitet utvecklas utifrån kunskaperna 

och erfarenheterna som bygger på hantering av personer och situationer. Samtliga responden-

ter belyser att de redan i början arbetet fick tillgång till olika ansvarsområden. Respondent 5 

uttrycker att den ibland tvingas att göra en avvägning av detta ansvar: 

 Ibland kan det ju vara så att eh cheferna vill att man ska göra mer än vad som 

egentligen ingår så i processen och sådär men där får man hela tiden gör en av-

vägning[…] är det saker som tar mer tid än vad det egentligen ska då måste jag 

också vara tydlig med att dem kommer också få betala för den tiden, så där måste 

jag också vara tydlig med att ”okej det här utöver en ordinarie process som vi 

måste ta betalt för de, vill du fortfarande ha hjälp med det här”, där ligger också 

ganska mycket ansvar hos mig som måste vara tydlig. 

Det här citatet belyser att respondent 5 ibland upplever att det måste göras en avvägning av 

ansvaret. I vissa situationer vill cheferna kräva mer tid och då måste det tydliggöras att det 

inte ingår i det vanliga arbetet. Det här kan förstås genom den sociala interaktionen, som 

handlar om att vi tar med oss tidigare erfarenheter i nya möten med andra människor (Glavind 

Bo, 2014). Respondent 5 har lärt sig av sina tidigare erfarenheter att göra en avvägning av an-

svaret om tiden inte räcker till och om cheferna inte är villiga att betala för det. Personen är 

tydlig med att den kan ställa upp och hjälpa till, men är samtidigt bestämd med att den inte 

jobbar gratis. 

6.3.3 Betydelsefulla interaktioner  

Samtliga respondenter har uttryckt att de möter nyanställda HR-arbetare i sin vardag på arbe-

tet och att bemötandet ger en positiv effekt.  Nedanför beskrivs den positiva effekten av HR-

arbetet på det sätt som respondenterna har upplevt den. Respondent 3 uttrycker att det är oer-

hört viktigt att skapa nya relationer på arbetet:  
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Ja, vi har haft nya och har även varit handledare till flera personer och jag tycker 

det är jättekul, så jag verkligen försöker lära mig nytt som kommer som nya 

också, jag tycker det är jätteintressant att man ofta är i sitt arbete och har sina 

rutiner och processer, och så kommer någon ny som kanske har en helt annan er-

farenhet och kommer direkt från skolan och har liksom en annan kunskap, mer 

aktuellt kanske och då är det jättebra att få in den och mixa det, för vi är bero-

ende att hela tiden komma framåt och lära oss nytt. 

Citatet från respondent 3 visar på ett stort intresse och vilja att ta emot och vägleda nyan-

ställda. Respondent 3 försöker i möten med nyanställda lära sig någonting nytt i och med att 

de ofta kommer direkt ifrån utbildningen och har en annan syn på arbetet.  

Beskrivningen kan förstås i och med att det är i interaktion som parterna utbyter kunskaper 

med varandra, vilket förklaras av Glavind Bo (2014). I citatet ovan försöker respondenten på-

visa hur betydelsefull den sociala interaktionen ter sig för arbetet, man tar hjälp av varandras 

kunskaper. Vederbörande menar att de nyanställda har en annan typ av kunskap och erfaren-

heter som kan tillföra med något positivt i HR arbetet. Respondent 4 belyser att de nyanställda 

har mycket sakkunskap som nyexaminerade: 

 Det är livserfarenheter generellt skulle jag säga som jag bemöter nyanställda[…]  

man bygger ju på sig liksom erfarenheter hela tiden, man får ju inte glömma att 

man har ju mycket i ryggsäcken när man kommer nyexad också, det finns otroligt 

mycket sakkunskap eh kring ah väldigt mycket saker, jag tyckte det var en utma-

ning i början. 

I det här citatet uttrycker respondent 4 att det är utifrån sina livserfarenheter som denne bemö-

ter nyanställda och stöter på sådana under arbetets gång. En person som kommer in som nyex-

aminerad har en annan sakkunskap om saker och ting till skillnad mot andra anställda. Berg-

lund & Fejies (2009) menar att anställningsbarhet handlar om individens förmåga till att få en 

anställning som innefattar en kompetens- och identitetsutveckling. På individnivå är strategi-

erna att individen exempelvis skaffar sig en utbildning i ett försök att utveckla sin kompetens. 

Personen utgår ifrån sina egna erfarenheter att man har mycket i ryggsäcken vilket beror på 

sin utbildning och kompensutveckling. En utbildning ska förbereda en person inför det kom-

mande arbetslivet, detta gör att den som kommer in som ny får mycket sakkunskap, speciellt 

om det är första jobbet och personen inte har någon tidigare erfarenhet. I denna situation 

tvingas den nyanställda att endast utgå ifrån utbildningen och den kompetens som fåtts under 

studierna, detta  anser respondenten var en utmaning. Det här innebär att det är viktigt som ny 

att veta hur man ska ta sig an nya relationer på arbetet för att inte enbart utgå ifrån sin utbild-

ning. Respondent 5 uttrycker vikten av sociala relationer och att våga ställa frågor som nyan-

ställd:  

Det är nog, dels så tror jag att eh det nog handlar mycket om alla intervjuer man 

själv har haft också när man frågar personer själv när man liksom intervjuer, 

”vad tycker du är viktigt när du kommer in ny på jobbet” och då får man också 

återigen höra hur viktigt det är att bli sedd och känna sig välkomnad och att det 

finns inga dumma frågor och sådär […] 
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Respondent 5 beskriver vad som är viktigt att tänka på när man kommer in som ny på en ar-

betsplats. I sin vardag har personen möjlighet att intervjua andra på arbetet och får höra hur 

viktigt det är att bli sedd, känna sig välkommen och att det inte finns några dumma frågor att 

ställa. Härenstam & Bejerot (2010) betonar begreppet sociala relationer, att det ger en stor be-

tydelse för att individen ska kunna förstå och hantera sin egen verklighet. Genom att respon-

dent 5 själv intervjuar andra individer förstår den hur viktigt det är att ta plats och skapa nya 

relationer som ny. Det är på grund av de sociala relationerna som de anställda får möjlighet 

att förstå och hantera sin verklighet av den nyblivna arbetsplatsen. Vi människor har själva en 

inverkan på vilka sociala relationer vi väljer att ha på arbetet och det gäller att ta vara på dem 

på bästa sätt för att bli en del av gemenskapen. 

6.3.4  Sammanfattning av resultat 

 I det här avsnittet görs en sammanfattning av alla teman som framkommer i resultatet (se bi-

laga 2). För att komma fram till ett resultat utfördes en preliminär tolkning, där sex olika te-

man bildades. Första helhetssynen av respondenternas upplevelse kring HR-arbetet innefattar 

två olika aspekter, dessa är vilka krav och förväntningar som de ställdes inför när de började 

arbetet och vilken form av stöd de fick. Efter den preliminära tolkningen övergick jag till den 

fördjupande tolkningen, där mitt datamaterial analyserades på en högre abstraktionsnivå. 

Denna tolkning består av fyra olika teman som har formulerats om utifrån den preliminära 

tolkningen. Teman som den fördjupande tolkningen består av är: mer eller mindre stöd, blan-

dad upplevelse, erfarenheter och mötet med nyanställda. Dessa teman belyser individernas 

upplevelser och erfarenheter kring HR-arbetet under första tiden på arbetet. En av aspekterna 

var vilken typ av stöd individerna fick ifrån chefer, arbetskamrater och arbetsgivaren. Samt-

liga individer berättade om blandade upplevelser av att börja som nyanställd och vilken typ av 

stöd de fick. Ytterligare en aspekt som tas upp är hur yrkesidentiteten utvecklas i arbetet. Den 

fördjupande tolkningen redogör även hur individerna på arbetsplatsen bemöter nyanställd HR-

arbetare.  

Efter den fördjupande tolkningen kom jag fram till en huvudtolkning där det finns en helhets-

bild av studien. I den sista tolkningen redogörs tre olika teman som återigen är omarbetade ut-

ifrån de tidigare temana. Det första temat i huvudtolkningen är upplevelsen på arbetsplatsen 

där jag har tagit upp mest positiva upplevelser som har påverkat HR-arbetet. Där belyser även 

individerna hur viktigt det är med stöd och att ha sociala relationer på arbetet. I resultatet visar 

jag att respondenten i den främre regionen uppträder utifrån sin kompetens och utbildning. 

Medan i den bakre regionen är respondenten mer reflekterande och osäker på sina kunskaper, 

något som förklaras av Glavind Bo (2014). Nästa tema är vikten av yrkesidentitet som redogör 

för hur HR-arbetarna utvecklar sin identitet första tiden på arbetet. Här redogör jag för Gid-

dens resonemang om självidentitet där jag belyser begreppet ontologisk trygghet, som en av 

respondenterna visar att den upplever på grund av hur dennes identitet har förändrats sedan 

karriären startade. Det sista temat är betydelsefulla interaktioner som visas i och med att re-

spondenterna får en positiv effekt i arbetet av att bemöta andra nyanställda HR-arbetare och 

hur viktigt att ta vara på varandras relationer. Anställningsbarhet är ett begrepp som kan 
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kopplas till vilka kunskaper och erfarenheter de nyanställda bär med sig till arbetsplatsen 

(Berglund & Fejies, 2009). 

Sammanfattningsvis har jag genom den preliminära, fördjupande och huvudtolkningen kom-

mit fram till ett resultat. Det som anses vara mest centralt i resultatet är tillgången till olika 

former av stöd, som innefattar vilka krav och förväntningar respondenterna ställdes inför på 

arbetsplatsen. Något annat som också klargjordes i tolkningarna är respondenternas tydliggö-

rande av hur viktigt det är att ta vara på varandras relationer och kunskaper. En annan central 

del är vilka erfarenheter som har bidragit till att utveckla dess yrkesidentitet under första tiden 

på arbetet. 

7 DISKUSSION 

I det här avsnittet kopplas resultatet till en mer djupgående diskussion. Delar som kommer att 

lyftas upp är syfte och frågeställning, tidigare forskning, teoretisk och begreppslig referens-

ram, metodologiska reflektioner och till sist egna reflektioner, förförståelse och vidare forsk-

ning av studien. Nedan presenteras en översikt av varje del av resultat tillsammans med tillhö-

rande reflektioner. 

7.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är främst att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, beskriva upplevelser och 

erfarenheter av att vara nyanställd inom HR, för att synliggöra om sådana erfarenheter har be-

tydelse för hur HR arbetar med nyanställda inom HR-branschen. Frågeställningen om vilka 

upplevelser och erfarenheter som har haft betydelse i HR-arbetet, i bemötandet av nyanställda 

samt hur HR-arbetarna har utvecklat sin yrkesidentitet på arbetsplatsen anser jag har besvarats 

genom intervjuer och tolkning av dessa. Syftet har uppnåtts i och med att jag har fått och kun-

nat illustrera en fördjupad bild av HR-branschen samt tagit del av flera individers upplevelser 

och erfarenheter av HR-arbetet. Jag har gjort mitt yttersta för att se till att förförståelse inte 

kommit i vägen för ny kunskap och nya upptäcker genom att vara medveten om den under 

hela studien. Studiens ursprungliga syfte har förändrats i och med studiens gång. Tanken från 

början var att undersöka upplevelserna av att vara nyanställd i HR-arbetet men det visade sig 

vara svårt att hitta passande intervjupersoner som var nyanställda i HR-branschen. En fråge-

ställning tillkom därav för att undersöka hur HR-arbetarna själva bemöter nyanställd i arbetet. 

I resultatet har HR-arbetet och vad som behövs för att göra det betydelsefullt när man kom-

mer in på en ny arbetsplats, uppmärksammats. Både positiva och negativa upplevelser och er-

farenheter har upptäckts och visat sig haft en inverkan på första tiden på arbetet. Genom detta 

har en övergripande bild av vad som är meningsfullt i arbetet kunnat framföras. Mitt syfte har 

även uppfyllts då olika aspekter av individens upplevelser och erfarenheter har illustrerats. 
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För att kunna svara på frågeställningarna har jag tagit hjälp av dialogen från intervjuerna för 

att utföra analysprocessen och föra dessa tolkningar framåt. Det jag har kommit fram till är 

hur viktigt det är att få stöd som nyanställd, ifrån både chef och kollegor. Att individerna får 

mer stöd på arbetsplatsen gör arbetet mer betydelsefullt jämfört med ett mindre stöd. Majori-

teten av respondenterna understryker att HR-arbetet bygger på att interagera och samarbeta 

med andra människor samt att kunna ta del av varandras kunskaper vilket gör arbetet betydel-

sefullt. En annan upptäckt som jag har kommit fram till är hur respondenternas yrkesidentitet 

utvecklats med tiden sedan de började på sin arbetsplats, där de flesta poängterar att det är er-

farenheter som utvecklat yrkesidentiteten.  

7.2 Tidigare forskning 

ihDet första temat i den tidigare forskningen som presenterats i denna studie handlar främst 

om upplevelserna och erfarenheter inom HR hos medarbetare och studenter. Ett tema av den 

tidigare forskningen handlar om erfarenheter hos HR-arbetare. I resultatet belyses Hansen 

(2002) och hans resonemang om vilka krav som ställs inför en som är ny på en arbetsplats. De 

krav som cheferna ställde visas i resultatet, där individerna får komma till uttryck och beskri-

ver att kraven på kunskap inte var så pass höga som de hade förväntat sig. Något ytterligare 

som har illustrerats under föreliggande studie är Heaveys (2012) resonemang om HR attribut-

ion, vilket handlar om anställdas uppfattning av HR och deras arbete. Fokus ligger på indivi-

der som inte har någon långvarig erfarenhet, vilket har en koppling till denna studie. Jag illu-

strerar HR-arbetarnas attityder gentemot sitt yrke samt vilket form av stöd de fick i början på 

arbetet, vilket är en genomgående aspekt i studien.  

Det andra temat i tidigare forskningen är identitet kopplat till HR-arbetare. En aspekt från ti-

digare forskningen som har visats sig vara en stor del av studien är hur individerna har skapat 

sin yrkesidentitet under första tiden på arbetet. Pritchard & Symon (2011) resonemang om att 

personalen inom HR skapade sin yrkesidentitet inom en nyöppnad organisation utmanar både 

normer och definitioner om arbetet. Denna aspekt kopplas till att en av respondenterna inser 

att det har skett en utveckling av yrkesidentitet i början av karriären. Yrkesidentitet skapades 

utifrån kunskaper och erfarenheter som byggde på hantering av personer och situationer. En 

annan studie som tar upp aspekten yrkesidentitet är av Pritchard & Fear (2015). Studien läg-

ger fokus på yrkesosäkerhet och hur olika personer identifierar sig på arbetsplatsen på grund 

av deras expertis. I resultaten av studien redogörs det för att en av respondenterna har visat 

yrkesosäkerhet men kom senare till insikt att andra vänder sig till hen på grund av dess exper-

tis vilket förminskar yrkesosäkerheten. Banks m.fl. (2015) uttrycker att individer identifierar 

sig genom flera versioner av sig själva, vilket har att göra med personliga, relations, och kol-

lektiva identiteter. I föreliggande studie beskriver samtliga respondenter sig själva utifrån 

flera olika versioner som alla har en inverkan på deras identitet på arbetet, vilket kan relateras 

till studien av Banks m.fl.(2015). 

Det sista temat i tidigare forskning är ansvaret inom organisationen, vilket jag har nämnt tidi-

gare är ansvaret inte inriktat på HR-branschen utan mer i allmänna organisationer. Rosario 
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(2011) har utfört en studie och kommit fram till att inlärningsprocessen kan leda till en sam-

ordning av företagets ansvar. Ansvar är en aspekt som har fått plats i min studie genom att en 

av individerna menar att ansvar kan ses som en del av yrkesidentiteten och synliggör dennes 

arbete baserat på engagemang och kompetens. Rosario (2011) bidrar med hur ansvaret inte-

grerat med ledningen kan förbättras och det jag fått fram är vad individen själv tar på sig för 

ansvar i arbetet. Något ytterligare som jag har belyst i min studie är Bergsteiner & Avery 

(2010) resonemang om olika konstruktionerna, som visar chefers ansvarstagande och skyldig-

heter i arbetet. Mitt resultat visar att samtliga individer har ett stort ansvar på arbetet som till 

exempel att de upplever ett stort ansvar i sin roll på arbetet och det bidrar till att skapa yrkesi-

dentiteten. Det resultatet av min studie bidrar med är hur man kan förstå nyanställda utifrån de 

stöd, krav och förväntningar som uppkommer på en ny arbetsplats. I och med detta kan man 

också förstå hur den nyanställda utvecklar sin yrkesidentitet. 

7.3 Teoretiska och begreppsliga referensramen  

I teoridelen presenteras det interaktionistiska perspektivet (Goffman, 1959 i Glavind Bo, 

2014) och andra relevanta begrepp. Det interaktionistiska perspektivet redogör för hur indivi-

den integrerar med andra och att förståelsen vi har av samhället, andra individer och oss själva 

kommer ifrån den sociala interaktionen. I resultatet redogör jag för att alla respondenter utby-

ter expertis och kunskaper som är arbetsrelaterade. De menar också att de använder sig av er-

farenheter från tidigare möten när de interagerar i nya möten. Båda dessa insikter är resultatet 

av mina egna tolkningar och kan förstås genom det Glavind Bo (2014) skriver om den främre 

respektive bakre regionen. Regionerna förklarar hur alla individer har ett visst framträdande 

inför andra människor, men beter sig nödvändigtvis inte på samma sätt utan en publik. En av 

respondenterna i min studie kan förstås genom dessa regioner. Situationen handlade om att 

cheferna förlitade sig på respondentens kunskap medans personen själv var osäker och egent-

ligen inte visste vad den skulle göra. Osäkerheten visades dock inte för cheferna utan uttryck-

tes endast i den bakre regionen, där cheferna inte kunde se vad som föregick (Glavind Bo, 

2014). 

Att tappa ansiktet är ett annat relevant begrepp som förklarar hur integrerande parter hindrar 

både sig själv och andra från att tappa ansiktet (Glavind Bo, 2014). En respondent förklarade 

för en nyanställd att det inte finns något rätt eller fel i arbetet och erbjöd både sin tid och stött-

ning för den nyanställde. Jag kopplar detta till resonemanget om att tappa ansiktet då respon-

dentens handlingar bidrar till att ingen ska tappa ansiktet. Som jag har tagit upp finns det både 

upplevelser av både mer och mindre stöd som respondenterna anser att de fick i början tiden 

på arbetet. Det kan förstås med hjälp av Härenstam & Bejerot (2010) teoretiska resonemang 

om sociala relationer, att det är ett utbyte av kontakter som gör att vi skaffar oss arbete och 

ger oss en betydelse för att hantera verkligheten. Denna aspekt belyser en av respondenterna 

genom att förklara hur viktigt det är att värdesätta utbytet mellan varje medarbetare. Det för-

klaras genom att påvisa att HR är ett arbete som grundar på samarbete mellan andra männi-

skor. Medan en annan respondent kommer till insikt i sitt arbete när den intervjuar andra hur 
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betydelsefullt det är som ny att ta plats och att skapa nya relationer för att kunna hantera sin 

verklighet på den nyblivna arbetsplatsen.  

Giddens (1997) begrepp om ontologisk trygghet är något som tas upp i resultatet som samt-

liga respondenter belyser att de hade. Detta innebär att känslan av ontologisk trygghet uppstår 

när individen har svar på frågor om sin egen existens. En av respondenterna svarar på en fråga 

om sig själv och visar att det har skett en utveckling av dennas yrkesidentitet sedan personen 

började i HR-branschen. Respondenten upplever en ontologisk trygghet på arbetsplatsen idag 

genom att den har en stabil och trygg självidentitet som bygger på ett professionellt förhåll-

ningsätt i hantering av olika situationer och personer. 

7.4 Metodologiska reflektioner 

Det hermeneutiska tillvägagångsättet har varit det bästa metodvalet för mig i denna studie då 

det har gett mig möjlighet att gå in på djupet under intervjuerna med HR-arbetarna om upple-

velser och erfarenheter av arbetet. En begräsning med hermeneutiken är att man hela tiden ska 

utföra tolkande intervjuutsagor och får inte vara med och uppleva hur en verklig interaktion 

ter sig. Jag anser det vara möjligt att studien kunnat utföras genom en etnografisk metodansats 

istället för en hermeneutisk. Då skulle jag göra observationer för att se hur arbetet går till med 

egna ögon och ta reda på hur respondenterna interagerar med andra. Att utföra observationer 

på arbetsplatsen hade dock stött på hinder på grund av begränsad tillgång och sekretess, dess-

utom befinner sig respondenterna i möten en stor del av dagarna vilket inte hade bidragit med 

värdefull information. Främst med tanke på att närvaron under möten hade påverkat deras be-

teende och möjligen deras arbetssätt.  

I studien har jag använt mig av ett systematiskt urval och en homogen grupp respondenter. 

Jag inser att andra urval och respondentgrupper hade kunnat användas, till exempel hade mer 

tid kunnat läggas på att hitta mer nyanställda intervjupersoner i HR-branschen. Jag anser dock 

att det urval som slutligen gjordes var tillräckligt bra för att svara på mitt syfte, dessutom gav 

det upphov till fler intressanta frågeställningar. Det var under urvalet som jag insåg att re-

spondenterna inte var särskilt nyanställda och valde därmed att utöka frågeställningen och un-

dersöka aspekten hur de själva bemöter nyanställda kollegor i sin vardag. En tillgång till mer 

nyligen nyanställda individer hade dock kunnat förbättra mitt datamaterial och förståelse 

kring nyanställdas möjligheter och tankar, vilket hade utökat möjligheten att bättre svara på 

den ursprungliga frågeställningen. 

7.5 Egna reflektioner och vidare forskning 

Mestadels positiva upplevelser och erfarenheter har framförts av respondenterna när det gäller 

nyanställda i HR-arbetet, det var endast ett fåtal negativa som lyfts fram. En reflektion kring 

validiteten av mitt resultat är att eftersom urvalet består av ett fåtal individer så vet jag inte ge-

nerellt sätt om det är mest positiva upplevelser och erfarenheter som har haft betydelse för ar-
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betet inom HR. Ett litet urval av respondenter gav mig dock möjlighet att gå in på djupet un-

der dialoger, eftersom att jag kunde lägga mer fokus på varje enskild individ. Förförståelsen 

av HR var till stor hjälp i början studien, då den hjälpte mig att snabbt sätta mig in i ämnet 

och lära mig det mesta om arbetet och de inriktningar som finns inom branschen. Jag visste 

redan innan besöket hos respondenterna hur tankarna kunde se ut för en som kommer in som 

nyanställd på en arbetsplats. Som ny är det viktigt med ett bra bemötande ifrån både chefen 

och kollegorna och att man får ett gott stöd för att snabbt passa in på arbetsplatsen och göra 

ett värdefullt arbete. Omgivningen ställer krav och förväntningar på en som är ny, vilket kan 

påverka arbetet både positivt och negativt. Min förförståelse har omformulerats i takt med att 

jag utfört denna studie. Samtliga respondenter ansåg att de inte hade några speciellt höga krav 

och förväntningar på sig i början av arbetet, vilket var något förvånande för mig. En möjlig 

anledning till detta är att alla respondenter befunnit sig i HR branschen sedan tidigare och där-

med samlat på sig erfarenheter som de nya kollegorna litar på. Jag har fått stor kännedom och 

förståelse kring vad HR-arbetet bygger på, vilket bland annat är ett samarbete mellan olika in-

divider och vikten av att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, speciellt för en 

som är nyanställd. 

Liknande tidigare forskning har föreliggande studie inriktat sig på personer som arbetar inom 

hela HR-branschen. Jag inser nu i efterhand att HR är en väldigt bred utgångspunkt och har 

upptäckt att det finns väldigt många aspekter som gör det möjligt att studera ämnet i oändlig-

het. Det skulle vara intressant att i framtida forskning, rikta blicken till andra yrkesbefatt-

ningar inom HR än just de jag studerade. På så vis skulle fler skillnader mellan nyanställdas 

erfarenheter kunna beskrivas och man skulle kunna nå ett större helhetsperspektiv om nyan-

ställning inom hela HR-branschen. Jag anser att undersökningen antagligen hade kunnat för-

bättras genom ett annat urval, att studera mer nyligen nyanställda personers upplevelser och 

erfarenheter av HR-arbetet. Med det sagt så gav mitt eget urval av respondenter upphov till 

andra intressanta frågeställningar, exempelvis hur de själv behandlar nyanställda. Det gjorde 

att jag fick perspektiv från flera sidor vid en nyanställning, inklusive både individens och or-

ganisationens. 
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BILAGA 1- INTERVJUGUIDE 

 

Hur länge har du jobbat som HR-konsult/HR-chef?  

Hur upplevde du din första tid som nyanställd?  

Vilket bemötande fick du från chefen och kollegorna? 

Vilka förväntningar och krav ställde din chef på dig?  

Vilket ansvar har du som HR-konsult? 

Upplever du att du tar på dig för mycket ansvar i vissa situationer? 

Hur identifierar du dig på din arbetsplats? 

Anser du att din identitet har förändrats något sen du var ny på arbetet?  

På vilket sätt bemöter du nyanställda HR-arbetare?  

Vad är det bästa med att jobba inom HR? 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2- TABELL ÖVER TOLKNINGSPROCESSEN 
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