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Sammanfattning 

Organisationer blir allt mer homogena, inte bara organisationen i sig 

utan även individerna inom den. Homogeniteten kan förklaras med 

isomorfism. Studien syftar till att undersöka den normativa 

isomorfismen genom att mäta attityder till och förväntningar på 

Human Resources hos studenter. Av intresse är studentgrupperna 

jurister, civilingenjörer och lärare. Attityder och förväntningar 

undersöktes genom konstruerade påståenden. Dessa påståenden 

skickades även ut till en kontrollgrupp med icke-studerande för att 

undersöka om det fanns en skillnad mellan studenter och icke-

studenter. Variansanalyserna visade på att det inte fanns någon 

skillnad mellan de olika studenterna. De två chi-två-testen visade på 

att det inte fanns någon skillnad mellan studenter och icke-studenters 

attityder till Human Resources medan det fanns en erhållen skillnad 

när det kommer till deras förväntningar.  
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1. Inledning 

Nedan presenteras bakgrunden till denna studie, den aktuella problemformuleringen och studiens 

syfte med tillhörande hypoteser. Därefter redogörs det för studiens disposition vars syfte att lotsa 

läsaren vidare i studien.  

 

Att vi som blivande personalvetare anser att Human Resources är en viktig del av organisationen 

är inte en världsomspännande nyhet. Men vi tror att det är av vikt att även andra personer inom 

organisationen har en förståelse för vad Human Resources är. För att kunna höja HR-

professionens legitimitet och kvalitet på sikt tror vi att det krävs en insikt i medarbetares attityder 

till och förväntningar på Human Resources. Som personalvetare har vi förhoppningar om att 

kunna bemöta medarbetares förväntningar, förhålla oss till deras attityder och på så sätt skapa 

legitimitet för vår yrkesroll.  

1.1 Bakgrund 

Organisationer blir allt mer lika varandra, inte bara organisationen i sig utan även individerna 

inom den. Normer är sociala krafter och påtryckningar från omgivningen som formar mänskliga 

beteenden och handlingar. Dessa krafter kan yttra sig i krav eller förväntningar som sedan styr 

hur vi människor agerar i givna situationer. Normer påverkar människor i samma riktning 

(Giddens & Birdsall, 2003). DiMaggio och Powell (1983) utgår ifrån begreppet isomorfism som 

en förklaring på vad det är som gör att organisationer blir allt mer homogena. Att anpassa sig 

efter de isomorfa krafterna ökar organisationers legitimitet. Den normativa isomorfismen är en 

likriktad homogeniseringsprocess som utgår ifrån professionalism. Personer med samma 

akademiska bakgrund tenderar att ha liknande normer, tankesätt, attityder och förväntningar på 

fenomen i organisationen (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

En organisation är en sammanslutning mellan individer eller grupper som verkar för 

gemensamma mål (Nationalencyklopedin, 2016). Det är inte ovanligt att organisationen har en 

personalfunktion som hanterar organisationens personal. Att arbeta med och för organisationens 

personal kallas i många sammanhang för Human Resources. I denna studie har vi valt att utgå 

ifrån definition av Human Resources likt Granbergs (2011) definition där Human Resources 

beskrivs som alla frågor i en organisation som rör de anställda. Vidare använder vi oss av Ruanos 

(2000) sätt att se på Human Resources som lyder att de som jobbar med Human Resources ska 

fokusera på personalen som en resurs och skapa en jämnvikt mellan medarbetares och 

organisationens framgång (Ruano, 2000, s. 26). Vidare utgår vi från att HR-avdelningens 
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övergripande arbetsuppgifter handlar om att få organisationen att utvecklas på ett sätt som ger de 

anställda utrymme att göra ett bra jobb och själva utvecklas tillsammans med organisationen.  

 

Genom egna praktiska och teoretiska erfarenheter har vi fått uppfattningen om att förståelsen för 

Human Resources bland medarbetare i organisationer är låg, vilket även stöds av Ruano (2000). 

Ruano (2000) lyfter i sin forskning fram att vad HR-avdelningen gör och vad HR-avdelningen 

står för inte alltid förstås av medarbetarna i organisationer. Enligt henne är det av vikt att ändra 

HR-avdelningens status då Human Resources som profession växer kraftigt, vilket är till nytta 

både för organisationer i sig men även för medarbetarna. Kunskap om HR-professionen bland 

medarbetare legitimerar HR-arbetet vilket i sin tur ger Human Resources en tyngre roll i 

organisationer. Ruano (2000) säger även att en större förståelse för Human Resources hos 

medarbetare skulle höja kvaliteten för yrket på längre sikt (Ruano, 2000). Genom att undersöka 

attityder till och förväntningar på Human Resources hos akademiker redan innan de kommer ut i 

yrkeslivet hoppas vi finna en bra utgångspunkt för att skapa en förståelse för hur den normativa 

isomorfisen ser ut och hur den får fäste. 

Med detta sagt kommer vi att avgränsa denna studie till att undersöka attityder till och 

förväntningar på Human Resources hos universitetsstudenter med olika akademiska inriktningar.  

1.2 Problemformulering 

Normativ isomorfism utgår ifrån tesen att individer med samma akademiska utbildning bidrar 

med liknande normer och tankesätt till organisationer. Normativ isomorfism befäster sig enligt 

teorin först när individer kommer till en organisation. Den forskning som finns om isomorfism 

belyser likformighet inom och mellan organisationer, den visar också på att isomorfismen uppstår 

i organisationer. Vi tror dock att den normativa isomorfismen börjar redan då individen 

genomgår sin akademiska utbildning. I linje med DiMaggio och Powells (1983) teori bör 

studenter med olika akademiska inriktningar ha olika attityder till och förväntningar på Human 

Resources. Med nyinstitutionell teori i ryggen och begreppen legitimitet, isomorfism och 

normativ isomorfism kommer vi att vrida och vända på vad en akademisk utbildning för med sig 

på attityder till och förväntningar på Human Resources. Finns det en likriktning hos studenter 

med olika akademiska inriktningar och skiljer sig studenter från icke-studenters attityder till och 

förväntningar på Human Resources? 
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1.3 Syfte 

Genom att undersöka studenters attityder till och förväntningar på Human Resources syftar denna 

studie till att studera fenomenet normativ isomorfism. Av intresse är studenter inom de 

akademiska inriktningarna; juridik, civilingenjör och lärare. Valet av studentgrupper grundar sig i 

att de akademiska inriktningarna är relativt skilda från varandra. Dels ämnesvis och dels 

institutionernas placering. Med hjälp av en webbaserad enkät kommer vi att mäta attityder till och 

förväntningar på Human Resources för att se om den normativa isomorfismen börjar formas 

redan under studietiden.  

1.4 Hypoteser 

Med problemformuleringen och föreliggande studies syfte i åtanke utgår denna studie från fyra 

hypoteser; 

 Den första hypotesen är att det finns skillnad mellan de olika studenterna och deras 

attityder till Human Resources.  

 Studiens andra hypotes är att det finns skillnad mellan de olika studenterna och deras 

förväntningar på Human Resources. 

 Den tredje hypotesen är att det finns skillnad mellan studenters och icke-studenters 

attityder till Human Resources.  

 Studiens fjärde hypotes är att det finns skillnad mellan studenters och icke-studenters 

förväntningar på Human Resources.  

 

Således förväntas en statistisk signifikant skillnad mellan jurister, civilingenjörer och lärare och 

deras attityder till eller deras förväntningar på Human Resources.  

Det förväntas en statistisk signifikant skillnad mellan studenters och icke-studenters attityder till 

och förväntningar på Human Resources. 

 

1.5 Disposition 

Studien är indelad i fyra avsnitt. Dessa fyra avsnitt är teori och tidigare forskning, metod, resultat 

och diskussion. I kommande avsnitt presenteras nyinstitutionell teori och begreppen legitimitet, 

isomorfism samt normativ isomorfism. I tidigare forskning presenteras forskning som stödjer det 

undersökta fenomenet normativ isomorfism hos studenter. Metoddelen delas upp i 

underrubrikerna data, tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 
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Avsnittet som följer efter metoden är en resultatdel där de statistiska analyserna redovisas i 

löpande text och i tabeller med tillhörande tabelltext. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt. 

Diskussionsavsnittet inleds med en summering av föreliggande studie. Sedan diskuteras 

likriktning hos studenter, skillnad mellan studenter och icke-studenter samt en metodologisk 

diskussion och begränsningar med studien. Därefter summeras diskussionsavsnittet för att sedan 

avslutas med ett stycke om Implikationer för vidare forskning.   

 

2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den teori som denna studie vilar på samt den tidigare forskning som 

våra resonemang tar avstamp från. 

2.1 Teori 

Teoriavsnittet nedan har sin tyngd i nyinstitutionell teori med utgångspunkt i Berger & 

Luckmanns (1966) och Meyer & Rowans (1977) forskning. Vidare beskrivs de centrala 

begreppen legitimitet, isomorfism och normativ isomorfism med stöd från Eriksson-Zetterquist 

(2009) och DiMaggio & Powell (1983). Avsnittet avslutas med en summering av den 

presenterade teorin. 

2.1.1 Nyinstitutionell teori 

Denna studie utgår ifrån nyinstitutionell teori som har sina grunder i Berger och Luckmanns 

(1966) tankar om att människor konstruerar den sociala verklighet de lever i. Det utvecklas en 

vardagskunskap i samspelet mellan samhället och individerna inom det. Genom detta så skapas 

institutioner. Institutioner beskrivs av Berger och Luckmann (1966) som ordnade och 

strukturerade sätt av mänskligt handlande. Meyer och Rowan (1977) var först ut med att tala om 

organisationsförändringar som ett sätt att uppnå legitimitet istället för effektivitet. Det krävs en 

förmåga från organisationernas sida för att anpassa sig efter institutionerna i sin omgivning för att 

uppnå legitimitet och på så vis överleva. De tog upp diskussionen som rörde sambandet mellan 

institution och organisation (Meyer & Rowan, 1977). Meyer och Rowan (1977) presenterade 

begrepp inom nyinstitutionell teori som än idag är aktuella. Dessa begrepp är bland annat 

organisatoriska fält, rationaliserande myter och institutionell isomorfism (Meyer & Rowan, 

1977). 
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2.1.2 Legitimitet  

Legitimitet är ett centralt begrepp inom nyinstituionell teori (Eriksson-Zetterquist, 2009). Meyer 

och Rowan (1977) lyfte detta begrepp i sitt resonemang om hur organisationer skapar en formell 

struktur för att uppnå legitimitet i den institutionella värld som de verkar i. Denna formella 

struktur skiljer sig från vardagsarbetet som sker inom organisationen. Den formella strukturen 

agerar som en ritning, med tydliga ramar och regler, som inte nödvändigtvis följs av de inom 

organisationen. Dessa ritningar är fundamentala för att organisationen ska uppnå legitimitet. 

Vidare så menar Dowling och Pfeffer (1975) att legitimitet är en viktig del att ta i beaktning då vi 

ser till organisationen och dess omgivning. Organisationens aktiviteter, normer och beteenden 

måste överensstämma med värderingar från omgivningen för att uppnå legitimitet (Dowling och 

Pfeffer, 1975). Eriksson-Zetterquist (2009) menar att legitimitet är nära besläktat med status och 

rykte, men till skillnad från status så är legitimitet inget som organisationerna konkurrerar om. 

Till skillnad från rykte så kan alla organisationer inom samma institutionella fält uppnå hög 

legitimitet. Detta gör så att legitimitet även blir homogeniserande. Det finns olika 

tillvägagångssätt att uppnå legitimitet, det kan till exempel vara genom media, samhället i stort 

och interorganisatoriska relationer (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

2.1.3 Isomorfism 

Organisationer blir allt mer homogena till sin utformning. DiMaggio och Powell (1983) menar att 

isomorfism är en förklaringsmodell för den homogeniseringsprocess som organisationer 

genomgår. Det finns två typer av isomorfism; konkurrenskraftig isomorfism och institutionell 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) fokuserar på institutionell 

isomorfism, vilket är där denna studie har sin utgångspunkt. Institutionell isomorfism förklarar 

hur olika organisationer inom samma organisatoriska fält blir mer lika varandra. Institutionell 

isomorfism delas in i tre olika processer; tvingande, mimetisk och normativ isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Tvingande isomorfism grundar sig i formella och informella krav från omgivningen. Vissa av 

dessa krav kan vara direkt tvingande i form av lagar eller regler som organisationer måste 

anpassa sig efter. Dessa direkt tvingande krav kommer från staten eller en liknande institution. 

Om kraven eller reglerna inte uppfylls av organisationen kommer sanktioner komma som följd. 

Ett exempel på en sanktion kan vara böter. Kraven som organisationen möter som kommer från 

samhället där organisationen verkar är mer informella till sin utformning. Om dessa informella 

krav inte uppfylls så tappar organisationen sin legitimitet. Eftersom organisationer inom samma 
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fält förhåller sig till samma formella och informella krav och regler skapas en homogenitet 

(DiMaggio & Powell, 1983). Mimetisk isomorfism är en process som inträffar vid osäkerhet och 

instabilitet. Osäkerheten och instabiliteten kan ha uppkommit av olika anledningar till exempel 

via en ekonomisk kris, hög personalomsättning eller att organisationen är nystartad. En 

organisation som går igenom en instabil period imiterar en annan organisation som upplevs som 

stabil, framgångsrik och legitim. Den stabila organisationen behöver inte vara medveten om att 

den instabila organisationen imiterar den. Imitationen kan till och med ske oavsiktligt genom att 

personal byter organisation eller genom att två organisationer använder sig av samma 

konsultfirma. Imitation av organisationer skapar en homogenitet (DiMaggio & Powell, 1983). 

Normativ isomorfism beskrivs som en process som drivs av professionalism. Individer från 

samma akademiska bakgrund har ofta liknande förhållningssätt, tankar och attityder som de 

sedan för med sig till den organisationen som de arbetar i (DiMaggio & Powell, 1983). I denna 

studie kommer vi att fokusera på den tredje typen av institutionell isomorfism, den normativa 

isomorfismen. 

2.1.4 Normativ isomorfism 

Normativ isomorfism beskrivs, som tidigare nämnts, som en process som drivs av 

professionalism (DiMaggio & Powell, 1983). Professionalism är den gemensamma kampen som 

akademiker inom samma profession för när de strävar efter att samordna tillvägagångssätt för att 

utföra sitt yrke. Denna kamp skapar en bas och legitimitet för yrket (DiMaggio & Powell, 1983). 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) så finns det två viktiga aspekter av professionalism som 

leder till isomorfism. Den första aspekten är den formella utbildningen som individer får genom 

studier vid universitet eller högskola. Det är en central plats för utveckling av gemensamma 

normer och tankesätt som akademiker för med sig in i organisationen. Vidare så menar DiMaggio 

och Powell (1983) att de individer som har studerat vid samma universitet eller högskola ser på 

problem på samma sätt, skapar samma strukturer för organisationen och att de tenderar att ta 

liknande beslut vid likartade situationer. Den andra aspekten för hur normativ isomorfism uppstår 

är tillväxten av stora professionella nätverk som sträcker sig över organisationens gränser och 

kopplar samman individer vilket påverkar homogeniseringsprocessen. Genom nätverken 

reproduceras de normer som individen burit med sig sedan utbildningen. Via dessa professionella 

nätverk sprids även idéer om hur situationer bör bemötas i organisationer. Handlandet blir likartat 

trots att organisationerna som individerna från nätverket arbetar i är olika (DiMaggio & Powell, 

1983). Professioner påverkas också av isomorfism i form av tvingande isomorfism och mimetisk 

isomorfism, då staten har en inverkan på hur utbildningen ser ut. Individer tenderar även att 
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imitera andra framgångsrika individers beteende inom hens profession (Eriksson-Zetterquist, 

2009). 

2.1.5 Summering av teori 

Studiens teoretiska ramverk utgår nyinstitutionell teori. I den valda teorin ingår begreppen 

legitimitet, isomorfism och normativ isomorfism som har en väsentlig roll i denna studie. I den 

presenterade teorin har fokus legat på interorganisatoriska homogeniseringsprocesser där 

DiMaggio och Powell (1983) menar att denna process beror på isomorfism. Isomorfism är även 

ett sätt för organisationer att uppnå legitimitet (Meyer & Rowan, 1977).  

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras Kondra och Hursts (2009) syn på hur normativ isomorfism ter sig på mikronivå inom 

organisationer. Deras resonemang om socialiseringsprocessens betydelse för homogeniseringen av 

individer belyses i samma stycke. Därefter redogörs det kring tidigare forskning om attityder och dess 

uppkomst. Förväntningar inom organisationer blir det tredje ämnet som avhandlas inom tidigare 

forskning. Avsnittet avslutas med en summering av den presenterade tidigare forskningen. 

2.2.1 Normativ isomorfism ur ett intraorganisatoriskt perspektiv 

Kondra och Hurst (2009) har med hjälp av DiMaggio & Powells (1983) teori tagit de tre 

institutionella isomorfa processerna och applicerat dessa på ett intraorganisatoriskt perspektiv. 

Kondra och Hurst (2009) fokuserar på hur det ser ut inom organisationer, medan tidigare 

forskning endast har fokuserat på interorganisatoriska förhållanden, hur det ser ut mellan 

organisationer. De för ned isomorfism till en mikronivå och poängterar att alla processer som 

uppmuntrar till homogenisering och internalisering kan ses som en normativ process. Dessa 

isomorfa processer kan variera i intensitet. Normativ isomorfism på en mikronivå tar sig i uttryck 

genom utbildning, kommunikation och ceremonier. Socialiseringsprocessen inom en organisation 

kan vara nyhetsbrev från företagets ledning, interna föreläsningar, sociala event, julfester, 

företagsgalor, kick off, konferenser samt avtackning. Dessa event skapar möjlighet för spridning 

av normer som formar de anställdas attityder och förväntningar (Kondra och Hurst, 2009). För att 

skapa en homogen arbetsgrupp  filtrerar organisationer redan vid anställning bort de individer 

som skiljer sig för mycket från den rådande organisationskulturen. På detta sätt reproduceras den 

kultur, de attityder som inom organisationen anses rätta och det rådande beteendet på 

arbetsplatsen. Direkt efter anställning så startas socialiseringsprocessen av de nya medarbetarna 

för att ytterligare forma de nyanställda. Det beteende som önskas inom organisationen 
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uppmuntras bland annat genom de ovan nämnda tillfällena då socialiseringsprocessen pågår 

(Kondra och Hurst, 2009).  

2.2.2 Attityder och dess uppkomst  

Enligt Ajzen och Fishbein (1980) har forskning kring attityder pågått länge. En tidig definition av 

attityd är sättet som en individ förbereder sig för att uppmärksamma eller handla gentemot ett 

specifikt ting. Vilken attityd en person har mot ett fenomen bestäms av vilken sinnesstämning 

personen har när de hör om eller deltar i fenomenet (Ajzen & Fishbein, 1980). Attityder beskrivs 

även som ett sätt för personer att vara redo att handla på ett visst sätt. Det troddes länge att 

individens attityder var det som hade störst inverkan på individens sociala handlingar. Vare sig 

om handlingen var av politisk, religiös eller organisatorisk art så var det attityden till den individ 

eller de ting som man integrerade med som styrde hur individen uppförde sig (Ajzen & Fishbein, 

1980). Att attityden har en hög inverkan på hur en person handlar har sedan prövats och det har 

visats att en attityd mot en specifik grupp människor eller ting inte nödvändigtvis leder till att 

man kan uttala sig om hur en individ kommer att handla mot den specifika gruppen människor 

eller det specifika tinget (Corey, 1937).  

 

Attityd definieras av Nationalencyklopedin som en varaktig inställning till något eller någon, som 

bottnar i ens personliga erfarenheter. En attityd kan variera från starkt positiv till starkt negativ 

(Nationalencyklopedin, 2016). Denna studie definierar begreppet attityd likt 

Nationalencyklopedin men med ett intresse av de attityder som respondenterna har gentemot 

Human Resources.  

 

Hogg och Vaughan (2011) beskriver attityder som en samling övertygelser och känslor som får 

människor att bete sig på ett visst sätt mot en speciell person eller ett ting. Hogg och Vaughan 

(2011) förklarar det som en utvärdering grundad på en känsla om en person, ett ting eller en åsikt. 

De menar att utan attityder så kan en person inte förstå och reagera på händelser, förstå sociala 

relationer till andra personer eller organisationer samt ta olika beslut. Alla attityder skapas av 

idéer, känslor och tankar samt med avsikten att handla mot ett objekt. För att förstå en attityd 

behöver vi se till attitydens tre komponenter. Attitydens komponenter är den kognitiva 

komponenten, en emotionell komponent och en beteendemässig komponent (Hogg och Vaughan, 

2011). Den första komponenten består av individens fördomar om de objekt som attityden är 

riktad mot. Den andra komponenten består av positiva eller negativa känslor som individen 

kopplar till objektet som attityden riktas mot. Den sista komponenten är när individen är redo att 
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handla mot det objekt som attityden riktas mot. Dessa tre komponenter kan ses som en process 

som skapar attityden (Hogg och Vaughan, 2011). 

 

De idéer, känslor och tankar som en individ har gentemot en individ eller ett ting behöver inte ha 

samma informationskälla. Samlingen utav dessa olika idéer, känslor och tankar som i en process 

skapar den individuella attityden en individ har (Wojnowicz, Ferguson, Dale & Spivey, 2009). 

Huruvida personen eller tinget som en individ har en viss attityd till är närvarande då individen 

ska handla eller uttrycka sin attityd påverkar också beteendet hos individen. En individ som har 

en negativ attityd gentemot en person eller ett ting kan alltså handla både positivt eller negativt 

mot det om personen eller tinget är närvarande (Wojnowicz et al., 2009).  

2.2.3 Förväntningar inom organisationer 

Enligt Hwang och Camron (2008) så kan människors generella förväntningar på en organisation 

addera en stor press på organisationen. Om organisationens Public Relations-ansvariga vet vad 

det är som påverkar människors förväntningar så är det enklare att kontrollera den press som 

läggs på organisationen. Dessa förväntningar behöver inte endast komma från utomliggande 

krafter utan kan även finnas internt (Hwang & Cameron, 2008). Förväntningar definieras av 

Nationalencyklopedin som en sannolik förhoppning om att en utveckling ska ske. Sannolikheten 

för händelsen ska bedömas som rimlig (Nationalencyklopedin, 2016). Studiens syn på begreppet 

förväntningar går i linje med Nationalencyklopedin men intresset ligger på de förväntningar som 

respondenterna har på Human Resources. Inom organisationer finns det förväntningar på vad 

HR-avdelningen ska leverera. För att pressen av förväntningarna inte ska bli för stor så är det av 

vikt att kunna se och möta dessa. 

2.2.4 Summering av tidigare forskning 

Den presenterade tidigare forskningen som studien vilar på är normativ isomorfism ur ett 

intraorganisatoriskt perspektiv. Det belyses hur de normativa krafterna verkar inom 

organisationen och likriktar individernas attityder och förväntningar. För att skapa en bredare 

förståelse har vi även presenterat tidigare forskning om individers attityder och förväntningar.  

3. Metod  

Metoddelen nedan är uppdelad i fyra avsnitt för att underlätta vidare läsning. Dessa avsnitt är 

data, tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet samt etiska övervägande. Avsnittet om data 
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beskriver den metodologiska ansatsen, studiens urval, bortfall, datainsamling samt en 

presentation av studiens variabler. I avsnittet om tillvägagångssätt informeras läsaren om de 

operationaliseringar som genomförts i samband med enkätkonstrueringen. En lista följer med de 

analyser som genomförts i linje med studiens syfte. Det tredje avsnittet handlar om reliabilitet 

och validitet. Under etiska överväganden, som är det fjärde avsnittet, presenteras de etiska 

riktlinjerna som studien vilar på.  

3.1 Data 

Denna studie utgår från en kvantitativ ansats. Den empiri som presenteras nedan är insamlad med 

hjälp av en webbaserad enkät. Populationen som undersöktes var studenter vid Uppsala 

Universitet som studerar juristprogrammet, civilingenjörsprogrammet och lärarprogrammet samt 

individer som inte studerar eller har studerat tidigare. Valet av studentgrupperna grundar sig i att 

de tre valda akademiska inriktningarna är relativt skilda från varandra. Dels ämnesvis och dels 

institutionernas placering i Uppsala stad. De tre utbildningarna skiljer sig även till det avseendet 

att under sin studietid har de olika förhållningssätt till Human Resources. Juriststudenterna 

kommer i kontakt med Human Resources via arbetsrätten, Civilingenjörersstudenterna har ingen 

koppling till Human Resources under studietiden medan lärarstudenterna kommer i kontakt med 

Human Resources via deras obligatoriska praktik. För att undersöka den normativa isomorfismen 

valde vi att studera attityder och förväntningar då dessa enligt teorin påverkas av den normativa 

isomorfismen. Valet av enkät som datainsamlingsmetod föll sig ganska naturligt då intresset 

ligger i att fånga upp många individers åsikter. Att använda redan insamlad data var inte ett 

alternativ då detta inte fanns att tillgå. Tanken var att urvalsramen skulle vila på deltagarlistor 

från de tre berörda institutionerna vid Uppsala Universitet (Juridiska institutionen, Institutionen 

för teknikvetenskaper och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier). Vår 

ursprungliga tanke var att med hjälp av ovan nämnda institutioner skicka ut enkäten till 100 

studenter per institution. Valet av vilka studenter från varje institution som skulle få enkäten 

skickad till sin Uppsala Universitet-mail var slumpmässig. Resonemanget kring antal 

enkätutskick grundade sig i en medvetenhet om att bortfall skulle förekomma bland 

respondenterna. Då vi inte fick den respons som önskat från institutionerna använde vi oss av 

studentkontakter som förmedlade webbenkäten till kurskamrater inom respektive akademisk 

inriktning. De respondenter som var icke-studenter samlades in via snöbollsmetoden. Vilket gick 

ut på att personer som inte studerar eller studerat tidigare användes som kontakt för att förmedla 

webbenkäten till fler icke-studenter (Trost, 2008, s. 32). 
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Studiens två beroende variabler var Attityder till och Förväntningar på Human Resources. Dessa 

två beroende variabler mättes genom 13 påståenden, sex som mätte attityder och sju som mätte 

förväntningar. Svarsskalan för attitydpåståendena var utformad utefter Likertskalan med 1 

(stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis). Respondenterna fick gradera varje påstående beroende 

på hur väl det stämde in på en själv. Svarsskalan för förväntanpåståendena var även de i 

Likertskala med 1 till 5, men med svarsalternativ som låg i linje med respektive 

förväntanpåstående (se Bilaga 1). De två beroende variablerna Attityd och Förväntan behandlas i 

studien som att de ligger på intervallskalenivå, då vi gjort en indexering vilket höjer nivån på 

variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 473). 

 

Nedan presenteras en lista med studiens fyra oberoende variabler. Dessa fyra är; kön, ålder, 

studerande och akademisk inriktning. 

Variabeln Kön har svarsalternativen man, kvinna och annat och ligger på nominalskalenivå. Kön 

finns med i studien för att kontrollera för eventuella könsskillnader i attityder till och 

förväntningar på Human Resources. 

Variabeln Ålder med svar i födelseår ligger på kvotskalenivå. Ålder finns med i studien för att 

kontrollera om eventuella skillnader finns mellan attityder till och förväntningar på Human 

Resources och respondenternas ålder. 

Variabeln Studerande finns med för att kontrollera för att respondenterna studerar just nu, med 

svarsalternativen ja eller nej. Variabeln ligger på nominalskalenivå. 

Variabeln Akademisk inriktning finns med i studien för att kunna skilja respondenterna åt, 

beroende på deras studieämne. Variabeln har de fem svarsalternativen; Juristprogrammet, 

Civilingenjörsprogrammet, Lärarprogrammet, Annan akademisk inriktning eller Ej 

högskoleutbildad. Variabeln hanteras som om den ligger på ordinalskalenivå. 

  

3.2 Tillvägagångssätt 

För att undersöka attityder till och förväntningar på Human Resources genomfördes en 

webbaserad enkätstudie. Data samlades in om respondenternas kön, ålder, om respondenterna var 

studerande och vilken akademisk inriktning de hade. De fyra bakgrundsfrågorna placerades som 

inledande frågor i enkäten. Enkätens förstasida bestod av ett missivbrev som informerade 

respondenterna om studiens syfte, om frivilligt deltagande, rätten att avbryta, hur respondenterna 
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hanteras anonymt och konfidentiell behandling av studiens data. Även kontaktuppgifter till oss 

författare fanns med för att svara på eventuella frågor. Enkäten var utformad så att ett svar 

krävdes för varje fråga respektive påstående för att komma vidare till nästa steg. 

I enkäten deltog 149 respondenter, med könsfördelningen 59 män, 88 kvinnor och 2 respondenter 

som definierar sig som Annat. Åldersspannet var mellan 20 och 45 år, med medelåldern 24,42 år 

och standardavvikelsen 3,78 år. Av de 149 respondenterna hade 46 stycken (30,87%) den 

akademiska inriktningen Juridik. Könsfördelningen bland juristerna var 26 stycken (56,52%) 

kvinnor och 20 stycken (43,49%) män. De respondenter som studerar till lärare var 39 stycken 

(26,17 %). Av dessa var 32 (82.05%) stycken kvinnor, 6 stycken (15,38%) män och en 

respondent (2,56%) som definierar sig som Annat. Civilingenjörsstudenterna var till antalet 39 

stycken (26,17%). Av dessa var 20 (51,28%) kvinnor, 18 (46,15%) var män och en (2,56%) 

respondent som definierar sig som Annat. De respondenter som inte hade en högskoleutbildning 

var 25 stycken till antalet (16,78%). Könsfördelningen var 15 (60%) män och 10 (40%) stycken 

kvinnor.  

 

Variabeln Kön med svarsalternativen Man, Kvinna och Annat kodades om till 0, 1 och 2 för att 

underlätta hantering av data och möjliggöra för vidare analys. 

Variabeln Ålder omvandlades från födelseår till antal år fyllda.  

Variabeln Studerande med svarsalternativen ja eller nej kodades om till 0 och 1. 

Variabeln Akademisk inriktning med svarsalternativen; Juristprogrammet, 

Civilingenjörsprogrammet, Lärarprogrammet, Annan akademisk inriktning eller Ej 

högskoleutbildad kodades om till 1, 2, 3, 4, 5 beroende på utbildning för att underlätta 

hanteringen av data. 

För att skapa studiens två beroende variabler (Attityd och Förväntan) av de 13 påståenden 

adderades dessa till två index. Ett index för variabeln Attityd och ett index för variabeln 

Förväntan. Innan de två indexen skapades så kontrollerades det för att alla påståenden var ställda 

i samma riktning. Enkätens tre reverserade påståenden omvändes så att alla svarsalternativen nu 

var ställda åt samma håll (se Bilaga 3). Reverserade påståenden finns med för att kontrollera så 

att respondenterna inte svarar av ren vana. Någon normering av variablerna var inte nödvändig då 

vi sett till att svarsskalorna har varit den samma. En reliabilitetsanalys av de två beroende 

variablerna undersöktes genom testet Cronbach alfa. Två attitydpåståenden och två 

förväntanpåståenden exkluderades på grund av låg reliabilitet. Fem påståenden kom att ingå i 

Attitydvariabeln och fyra påståenden i Förväntanvariabeln (se Bilaga 1). För att möjliggöra 

vidare analys dubblerades de två indexen till två identiska variabler. Attitydvariabeln hade då 
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svarsgrupperna negativ och positiv, med lägsta svarsvärde på 5 och högsta svarsvärdet på 25. 

Svarsvärden mellan 5-17 räknades som negativa och svarsvärden mellan 18-25 räkandes som 

positiva. Förväntanvariabeln fick svarsgrupperna låg och hög, med lägsta svarsvärde på 4 och 

högsta på 16. Svarsvärden mellan 4-11 räkandes som låg och värden mellan 12-20 räknades som 

hög. 

3.3 Reliabilitet och Validitet 

Med reliabilitet menas det att mätningen är stabil och pålitlig (Trost, 2008). Vidare menar Trost 

(2008) att om samma enkät skulle skickas ut vid en senare tidpunkt så skulle resultatet bli 

desamma. Validitet är enligt Trost (2008) då man mäter det som man har för avsikt att mäta 

(Trost, 2008, s. 61- 63). 

 

För att försäkra oss om att reliabiliteten och validiteten i denna studie håller en hög nivå så valde 

vi att låta respondenterna ta ställning till sju påståenden som rörde attityder till Human Resources 

och sex påståenden som kopplades till förväntningar på Human Resources. Detta gjordes för att 

fånga upp flera nyanser utav respondenternas attityder till och förväntningar på Human 

Resources. Vi valde även att använda oss utav en webbaserad enkät då det gjorde det enklare och 

mindre omständligt för respondenten att svara på enkäten. Att kontrollera för respondenternas 

definitioner av attityd och förväntan, för att sedan lita på att deras definition är densamma som 

utgångspunkten i studien är problematiskt. För att minska risken för bias och missförstånd har 

enkätens påståenden ställts som neutrala och utan värdeladdade ord. Vi valde även att använda 

oss av ett enkelt språk i enkäten för att minska risken för missförstånd. När materialet samlats in 

så genomfördes även en reliabilitetsanalys vid indexeringen av de två beroende variablerna, som 

tidigare nämnts, för att testa att studiens påståenden korrelerar och verkligen mäter rätt fenomen. 

Vi har efter diskussioner valt att exkludera två påståenden per index, för att få upp Cronbach alfa 

till en rimlig och acceptabel nivå för de kommande statistiska analyserna. En faktor som skulle 

kunnat ha påverkat resultatet är social önskvärdhet, att respondenterna svarar som de tror att vi 

vill att de ska svara. Vi har i denna studie försökt minska på den sociala önskvärdheten genom att 

respondenterna fått tydlig information om att de är anonyma och att deras data inte kan knytas an 

till någon enskild individ samt att materialet enbart skulle användas till denna studie. 
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3.4 Etiska övervägande 

I denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

 

Informationskravet innebär att de respondenter som deltar i en studie ska få information från de 

som genomför studien om respondenternas uppgift i studien samt de villkor som gäller för 

respondenternas deltagande. Respondenterna ska även få information om att deras deltagande i 

studien är frivillig och att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta. All 

information om studien som kan påverka respondenten till att inte vilja medverka skall också 

lämnas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi uppfyller detta krav genom vårt missivbrev (se Bilaga 2) 

som skickades ut tillsammans med enkäten där det presenterades vad studien handlar om, att det 

är frivilligt att delta samt att de när som helst kan välja att avbryta. 

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Det innebär att respondenterna som deltar i studien 

ska uttrycka samtycke att delta. När en undersökning av en större grupp via enkät genomförs så 

behöver samtycke inte samlas in på förhand. Dock måste den information som krävs av 

informationskravet medfölja i samband med utskick av enkäten. Det anses att respondenten har 

uppgett samtycke då den svarar och skickar in enkäten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I samband 

med att studiens enkät skickades ut så medföljde också ett missivbrev (se Bilaga 2) som tog upp 

de punkter som tas upp i vetenskapsrådets första huvudkrav informationskravet. Studiens 

respondenter uttryckte således samtycke genom att svara och skicka in enkäten.  

 

Konfidentialitetskravet är Vetenskapsrådets tredje huvudkravet. Det insamlade materialet ska 

behandlas med konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I studiens missivbrev (se Bilaga 2) 

som skickades ut i samband med enkäten så uppgavs det tydligt att alla respondenter i studien 

skulle vara anonyma. Vid utformningen av enkäten så formulerades påståendena på ett sådant vis 

att det inte är möjligt att identifiera respondenterna som deltagit i studien. På så vis är 

konfidentialitetskravet uppfyllt. 

 

Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet vilket innebär att de som genomför en studie 

endast får använda det insamlade materialet till forskningsändamål och inte för kommersiellt 

bruk eller i icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Vi har som avsikt att endast 
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använda det insamlade materialet till föreliggande studie. Detta framgick även tydligt i det 

utskickade missivbrevet (se Bilaga 2), där vi informerade om att det insamlade materialet endast 

skulle användas i studiesyfte. 

4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de erhållna resultaten från de statistiska analyserna Cronbach alfa, 

Variansanalys och Chi-två som genomförts på den insamlade empirin. Avsnittet avslutas med en 

summering av det erhållna resultatet. 

4.1 Resultat av variansanalys 

För att undersöka variablernas reliabilitet genomfördes testet Cronbach alfa (α). Efter reliabilitet-

testet valde vi att exkludera två påståenden per indexmått för att kunna gå vidare med en 

acceptabel reliabilitet. Attitydpåstående 3 och 6 exkluderades till attitydindexet. 

Förväntanpåstående 5 och 6 exkluderades från förväntanindexet. Tabell 1 nedan visar på denna 

analys. 

 

Tabell 1. 

Medelvärden, standardavvikelse och reliabilitet (α) för de två beroende variablerna samt antal 

påståenden per indexmått 

 

Beroende variabler (α) Antal påståenden M SD 

Attityd .66 5 18.26 3.64 

Förväntan .66 4 10.15 3.16 

 

 

Innan genomförandet av studiens tänkta variansanalyser gjordes ett Levenes test för att säkra 

antagandet om lika varianser. Levenes test stödjer antagandet om lika varianser, vilket är ett krav 

för att kunna genomföra variansanalys. Det statistiska testet variansanalys (ANOVA) används för 

att undersöka medelvärdesskillnader mellan fler än två grupper (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2003, s. 260). Denna studie har använt sig av två stycken envägs-ANOVA för att 

kunna besvara studiens två första hypoteser.  
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För att undersöka medelvärdesskillnader mellan de akademiska inriktningarnas (Jurister, 

Civilingenjörer och Lärare) attityder till Human Resources genomfördes en envägs-ANOVA. 

Analysen visade på en icke-signifikant effekt F(2,118) = .021, p = .979 ns. Det vill säga att det 

inte finns någon skillnad mellan de olika akademiska inriktningarnas attityder till Human 

Resources. Ytterligare en envägs-ANOVA genomfördes för att undersöka medelvärdesskillnader 

mellan de akademiska inriktningarna (Jurister, Civilingenjörer och Lärare) och deras 

förväntningar på Human Resources. Analysen visade på en icke-signifikant effekt F(2, 118) = 

1.287, p = .28 ns. Det vill säga att det inte finns någon skillnad mellan de olika akademiska 

inriktningarnas förväntningar på Human Resources. 

4.2 Resultat av Chi-två-test 

För att kunna besvara studiens tredje och fjärde hypotes, om det finns en skillnad mellan 

studenters och icke-studenters attityder till och förväntningar på Human Resources, nyttjades det 

statistiska testet Chi-två. Ett Chi-två-test genomfördes för att undersöka om det finns en skillnad 

mellan studenters och icke-studenters attityder till Human Resources. Ingen signifikant skillnad 

erhölls X2 (1, N = 146) = .67, p = .41. Resultatet visar på att det inte finns någon statistisk 

signifikant skillnad mellan studenter och icke-studenters attityder till Human Resources. 

Ytterligare ett Chi-två-test gjordes för att undersöka om det finns en skillnad mellan studenter 

och icke-studenters förväntningar på Human Resources. Resultatet visar på en erhållen 

signifikant skillnad X2 (1, N = 146) = 5.84, p = .016 mellan studenter och icke-studenters 

förväntningar på Human Resources.   

 

Tabell 2. Förväntade och observerade frekvenser. Attityder uppdelat på studenter och icke-

studenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerande Negativ attityd Positiv attityd 

Ja 

                         Antal 

         Förväntat Antal 

 

45 

46,8 

 

75 

73,2 

Nej 

                         Antal 

         Förväntat Antal 

 

12 

10,2 

 

14 

15,8 
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Tabell 3. Förväntade och observerade frekvenser. Förväntningar uppdelat på studenter och icke-

studenter 

Studerande Låg förväntan Hög förväntan 

Ja 

                         Antal 

         Förväntat Antal 

 

96 

91,2 

 

24 

28,8 

Nej 

                         Antal 

         Förväntat Antal 

 

15 

19,8 

 

11 

6,2 

 

4.3 Summering av resultat 

Resultatet av studiens två variansanalyser visade inte på någon signifikant skillnad mellan de 

olika akademiska inriktningarna och studenternas attityder till och förväntningar på Human 

Resources. Således förkastades studiens två första hypoteser. Gällande det statistiska testet Chi-

två visade det första resultatet inte på någon signifikant skillnad mellan studenter och icke-

studenters och deras attityder till Human Resources. Studiens tredje hypotes förkastades. 

Resultatet på det sista Chi-två-testet visade på en signifikant skillnad mellan studenter och icke-

studenter och deras förväntningar på Human Resources. Således behölls studiens fjärde 

hypotesen.  

5. Diskussion 

Nedan diskussionsavsnitt inleds med en sammanfattning av den föreliggande studien där 

hypoteserna och syftet belyses. Efter detta avhandlas Likriktning hos studenter, Skillnader mellan 

studenter och icke-studenter samt ett avsnitt om metodologisk diskussion och begränsningar med 

studien. Diskussionsavsnittet avslutas med en diskussionssummering samt implikationer för 

vidare forskning. 

5.1 Sammanfattning av föreliggande studie 

Syftet med denna studie var att studera fenomenet normativ isomorfism hos studenter. Av 

intresse var studenter inom de akademiska inriktningarna; juridik, civilingenjör och lärare. 

Attityder till och förväntningar på Human Resources kom att användas som verktyg för att 

studera den normativa isomorfismen bland studenter. Studien vilar på nyinstitutionell teori och på 
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begreppen legitimitet, isomorfism och normativ isomorfism. Med en webbaserad enkät har 

empiri insamlats för att sedan testa följande hypoteser; det finns en skillnad mellan de olika 

studenterna och deras attityder till Human Resources, det finns en skillnad mellan de olika 

studenterna och deras förväntningar på Human Resources, det finns en skillnad mellan studenters 

och icke-studenters attityder till Human Resources, det finns en skillnad mellan studenters och 

icke-studenters förväntningar på Human Resources. Resultatet visade att det inte finns någon 

skillnad mellan de olika akademiska inriktningarna och deras attityder till och förväntningar på 

Human Resources. Däremot erhölls ett statistisk signifikant resultat mellan studenter och icke-

studenters förväntningar på Human Resources. Mellan studenter och icke-studenters attityder till 

Human Resources fanns ingen statistisk skillnad. 

5.2 Likriktning hos studenter  

Det icke signifikanta resultatet från studiens två variansanalyser visar på att studenterna inom de 

akademiska inriktningarna; jurist, civilingenjör och lärare och deras attityder till och 

förväntningar på Human Resources inte skiljer sig åt. Detta går emot DiMaggio och Powells 

(1983) resonemang om normativ isomorfism, att det bör finnas en skillnad mellan de akademiska 

inriktningarna. Vi vill här tillägga att de tre valda akademiska inriktningarna är tre helt skilda 

utbildningar, både till sitt upplägg och ämnesvis. Med detta i åtanke blir det erhållna resultatet än 

mer häpnadsväckande då professionalism är en aspekt som enligt DiMaggio och Powell (1983) 

bör bidrar till den normativa isomorfismen. DiMaggio och Powell (1983) menar att en av 

aspekterna av professionalism är den formella utbildningen. Den formella utbildningen formar 

individer genom att bidra med en uppsättning normer och förhållningssätt. Individer som 

genomgår en högre formell utbildning bör enligt DiMaggio och Powell (1983) ha liknande 

synsätt. Således bör olika högre formella utbildningar föra med sig olika normer och synsätt. Den 

andra aspekten av professionalism är nätverk. Individer knyts samman genom den gemensamma 

strävan att dela idéer och tankar kring hur yrket skall genomföras. Enligt den presenterade teorin 

bör individer som genomgår samma akademiska utbildning skapa ett gemensamt nätverk som har 

en homogeniserande effekt på synen på det kommande yrket (DiMaggio och Powell, 1983). Vi 

tror att det erhållna resultatet kan bero på att det som skapar isomorfismen inte är den valda 

akademiska inriktningen utan snarare att respondenterna genomgår en högre formell utbildning. 

Att studera vid ett universitet för med sig ett normsystem som vi kan se tendenser av i vår empiri. 

Vi tror även att en faktor som bidrar till likformigheten i respondenternas svar kan ha kopplingar 
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till de nätverk som respondenterna skaffar sig genom utbildningen. Dessa nätverk inkluderar fler 

individer än de från samma akademiska utbildning.  

 

Vi för även ett resonemang kring huruvida Uppsala Universitet påverkar homogeniseringen av 

studenter. Studentstaden Uppsala har ett rikt studentliv där det finns många möjligheter för 

studenter från olika akademiska inriktningar att integrera och nätverka med varandra. Detta skulle 

kunna leda till att normer som annars hade funnits hos endast en akademisk inriktning nu befäst 

hos studenter i stort. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) är även legitimitet en homogeniserande 

kraft. Ett av tillvägagångssätten för att uppnå legitimitet är att bemöta omgivningens krav 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Det höga söktrycket på Uppsala universitets olika utbildningar ger 

en indikation på att universitetet är ett högt ansett universitet. Detta i sig skapar legitimitet för 

universitetet och en homogeniserande kraft för de berörda institutionerna och individerna inom 

dem. Denna homogeniserande kraft som legitimiteten för med sig tror vi har en inverkan på 

studenternas attityder till och förväntningar på Human Resources. 

 

Kondra och Hurst (2009) har en liknande syn på professionalisering som DiMaggio och Powell 

(1983), men Kondra och Hurst (2009) menar även att socialiseringsprocessen i organisationen har 

en stor inverkan på den normativa isomorfismen. De menar att redan vid anställning så filtreras 

individer bort som inte passar in i den rådande organisationskulturen. När individen har blivit 

anställd socialiseras de in ytterligare i organisationen genom riter och ceremonier. Paralleller till 

Kondra och Hursts (2009) resonemang om socialiseringsprocess inom organisationer kan dras till 

studenternas socialiseringsprocess. Många akademiska utbildningar startas med någon form av 

ritual, som till exempel nollning eller kick-off. Tanken är att de nya studenterna ska socialiseras 

in med de redan studerande. De redan studerande för vidare de normer och värderingar som råder 

vid universitetet. Ansökan till universitetet skulle kunna ses som början på en 

socialiseringsprocess där studenter som inte uppfyller vissa krav sorteras bort. Vi tror att en 

faktor till respondenternas homogenitet i attityder och förväntningar kan bero på att denna 

socialiseringsprocess ser liknande ut. Studenterna socialiseras in till universitetet och inte enbart 

in till den aktuella institutionen.  

 

Vidare säger Kondra och Hurst (2009) att alla processer som leder till homogenisering och 

internalisering kan ses som en normativ process. Exempelvis kan en nyanställd med en viss 

profession imitera redan anställda med samma yrke, vilket leder till en likformighet hos de 

anställda. Isomorfismen i ovan exempel kan ses som mimetisk, men då det indirekt skapar ett 
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specifikt förhållningssätt till sitt valda yrke så kan det i linje med Kondra och Hurst (2009) 

forskning också ses som normativ isomorfism. Vi tror även att detta sker vid universitet när nya 

studenter tar efter studenter som har studerat en längre tid. Vi tror att en ny student inte enbart 

förhåller sig till de studenter som läser ämnen inom samma akademiska inriktning utan även 

influeras utav studenter från andra institutioner. Detta gör att studenterna homogeniseras och det 

kan på så sätt ses som en normativ isomorfkarft.  

5.3 Skillnader mellan studenter och icke-studenter  

Vad gäller studiens tredje hypotes så fann vi ingen signifikant skillnad mellan studenters och 

icke-studenters attityder till Human Resources. Resultatet visar således på att attityderna till 

Human Resources är likvärdiga mellan studenter och icke-studenter. Tabell 2 visar på 

fördelningen av detta fenomen. Det erhållna resultatet går emot DiMaggio och Powells (1983) 

teori om normativ isomorfism, då det enligt teorin borde ha funnits en skillnad. Vi tror att detta 

skulle kunna bero att de som inte har en akademisk utbildning kan ingå i studenternas nätverk. 

Det är i linje med DiMaggio och Powell (1983) resonemang kring nätverk som en grogrund för 

normativ isomorfism. En tänkbar faktor till detta resultat är en attityds komponenter. Den 

kognitiva komponenten i attityder är fördomar om ett visst objekt som attityden är riktad mot 

(Hogg och Vaughan, 2011). En icke-student kan ha en person i sin närhet som har förmedlat en 

fördom gentemot Human Resources som sedan befäster sig hos icke-studenten. Dock är detta 

något vi inte kan kontrollera för. En tredje tänkbar förklaring på resultatet skulle kunna vara att 

icke-studenterna har varit en del av en organisationskultur där individer med en akademisk 

utbildning också verkar. I linje med Kondra och Hurst (2009) forskning så sätter akademikerna 

normerna inom organisationen och icke-akademikerna tar efter.  

 

Resultatet som erhölls av det statistiska testet Chi-två visade på en statistisk signifikant skillnad 

mellan studenter och icke-studenters förväntningar på Human Resources, vilket stödjer studiens 

fjärde hypotes. Detta resultat går i linje med vald teori om normativ isomorfism. Resultatet 

stödjer DiMaggio och Powell (1983) tes att en akademisk utbildning leder till normativ 

isomorfism. Vi kan även se kopplingar till Kondra och Hurst (2009) forskning om 

socialiseringsprocessen då icke-studenter inte har haft möjlighet att delta i de riter och ceremonier 

som studenter oftast har. De respondenter som inte har studerat vid ett universitet eller högskola 

har inte fått tagit del av de normer som befästs där. Tabell 3 visar att fördelningen mellan höga 

och låga förväntningar hos de icke-studerande respondenterna är någorlunda jämnfördelat till 
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antalet. Hos de respondenter som är studerande ser fördelning annorlunda ut. Studenterna har 

med klar majoritet låga förväntningar på Human Resources. Att förväntningarna på Human 

Resources är lägre bland studerande än bland icke-studenter ser vi som blivande personalvetare 

som alarmerande. Detta är något som vi kommer att ta med oss till våra framtida arbetsplatser 

genom att bemöta de förväntningarna som studenterna kommer in med. Att bemöta förväntningar 

är enligt Hwang och Camron (2008) viktigt för att kontrollera den press som förväntningar 

adderar på organisationen (Hwang och Camron, 2008). 

 

En förklaring till varför studenter och icke-studenter skiljer sig åt kan tänkas vara den formella 

struktur som finns inom universitet. Denna struktur sätter ramar för hur individer inom 

organisationen ska handla. Här kan vi dra paralleller till Meyer och Rowan (1977) teori om hur 

den formella strukturen skapar legitimitet. Vi tror att den erhållna skillnaden mellan studenter och 

icke-studenters kan förklaras genom att icke-studenterna inte är en del av den formella strukturen 

som råder på universitetet. Icke-studenter är en del av omgivningen som skänker legitimitet till 

organisationen men tar inte del av den formella strukturen som i sin tur leder till att deras 

tankesätt inte homogeniseras med de studerande. 

5.4 Metodologisk diskussion och begränsningar med studien  

Studiens val av en kvantitativ ansats och enkät som datainsamlingsmetod kändes som det mest 

passande för studiens syfte. För att fånga upp fenomenet normativ isomorfism valde vi att mäta 

attityder till och förväntningar på Human Resources. Det smidigaste sättet att mäta detta var 

genom en webbaserad enkät. En negativ aspekt med att ha enkäten i digital form är den relativt 

låga svarsfrekvensen. Detta hade kunna förebyggas genom att ha den i pappersformat och 

personligen delat ut enkäten till respondenterna. Vi övervägde detta men valde enkäten i digital 

form för att vi tror att det ger respondenten möjlighet att göra enkäten när det passar och då 

undvika slentriansvar samt att garantera respondenternas anonymitet.  

 

Enkäten som studien vilar på är konstruerad från grunden för detta ändamål. Reliabiliteten hos 

enkätens två index mättes genom Cronbach alfa. Alfanivån bör ligga på 0.7 för att med säkerhet 

kunna säga att påståendena mäter samma undersökta fenomen. Det fanns ingen möjlighet för oss 

att höja alfa-värdet till högre än 0.66. Efter exkludering av två påståenden per index så kändes en 

alfanivå på 0.66 rimligt och acceptabelt att gå vidare med. Såhär i efterhand bör vi ha genomfört 

en mer noggrann test-enkät med fler respondenter för att ordentligt reliabilitetstesta de relevanta 
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påståendena innan vi startade den riktiga datainsamlingen. Svarsalternativen för de påståenden 

som mätte förväntningar skulle kunna ha utformats på ett annorlunda sätt då vi missade 

svarsalternativet Aldrig. Detta är något som skulle kunna ha påverkat resultatet, men det är 

ingenting vi kan säga med säkerhet.  

 

Det hade varit av nytta att haft med en jobbvariabel i enkäten som kontrollerade för om de 

studerande respondenterna har haft ett jobb eller innehar ett jobb inom det ämne de studerar. 

Denna variabel hade kunnat öppna upp för att undersöka huruvida om attityderna till och 

förväntningarna på Human Resources skiljer sig mellan studenter som har jobb och studenter som 

inte har jobb innan. När enkäten konstruerades låg det fulla fokus på om respondenterna var 

akademiker eller inte, det är nu i efterhand som vi har diskuterat hur stor inverkan jobb har på 

respondenternas svar. Dock ger vår variabelmiss en bra grund för vidare forskning kring 

fenomenet normativ isomorfism.   

 

De två Chi-två-testen som genomfördes i denna studie visade på två olika resultat. Det fanns 

ingen skillnad mellan studenter och icke-studenters attityder till Human Resources, medan mellan 

studenter och icke-studenters förväntningar på Human Resources fanns det en signifikant 

skillnad. Detta kan möjligen bero på enkätens utformning gällande attitydpåståendena. Andra 

möjligheter till varför resultatet av de två Chi-två-testen ser ut på detta vis (se Tabell 2 och 3) är 

resonemanget som vi för under avsnitt 5.3 Skillnader mellan studenter och icke-studenter om att 

attityder sprids genom nätverk samt att attityder inte är lika beroende av professionalism som 

förväntningar.  

 

Studiens urval, ett icke-standardiserat urval, gör att vi inte kan generalisera resultatet till den 

större populationen. Den ursprungliga planen var, som tidigare nämnt i metoddelen, att använda 

oss av studenters mailadresser från institutionernas maillistor och sedan slumpvis välja ut vilka 

som skulle få enkäten utskickad. Vi var medvetna om denna brist när vi tog beslutet att gå vidare 

och använda oss av ett så kallat snöbollsurval (Trost, 2008, s. 32). Att studien vilar på en typ av 

bekvämlighetsurval gör att vi inte kan uttala oss om någon effekt för populationen utan snarare 

tala om tendenser i vår data. Tendenserna öppnar dock upp för kommande forskning inom samma 

ämne.  
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5.5 Summering av diskussion 

I ovan diskussionsavsnitt har vi lyft resonemang om likheter hos studenter samt skillnader mellan 

studenter och icke-studenter. Likheterna hos studenterna går emot DiMaggio och Powells (1983) 

teori om normativ isomorfism då det enligt dem bör finnas en skillnad mellan de tre akademiska 

inriktningarna. Vidare berör vi den tänkbara faktorn att Uppsala universitets höga legitimitet 

bidrar till homogenisering av studenter. I diskussionen lyfts även resonemanget om att den unika 

socialiseringsprocessen som sker under studietiden bidrar till den normativa isomorfismen och 

således även den erhållna skillnaden mellan studenter och icke-studenters förväntningar på 

Human Resources. Vidare förs en diskussion om det alarmerande resultatet att de undersökta 

studenterna har låga förväntningar på Human Resources. 

5.6 Implikationer för vidare forskning 

I denna studie belyses fenomenet normativ isomorfism bland studenter. Vi anser att det bör finnas 

en medvetenhet kring homogenitet, speciellt vid anställningstillfället då filtrering av individer 

förekommer. Vi tror starkt på att organisationer mår bra av olika tanke- och synsätt på situationer. 

Vi tror även att mångfald bidrar till personlig utveckling genom att människor tvingas att tänka 

utanför sin komfortzon. Studien bidrar också med en medvetenhet kring tendensen om 

akademikers låga förväntningar på Human Resources. Detta är något som vi anser att varje 

organisation behöver bemöta. 

 

I studien framkom det att de undersökta akademikerna har liknande attityder till och 

förväntningar på Human Resources. Dock erhölls ingen skillnad mellan de olika akademiska 

inriktningarna. Det skulle vara intressant att undersöka andra akademiska program än 

juristprogrammet, civilingenjörsprogrammet och lärarprogrammet, då vi inte kan utesluta att det 

kan förekomma en skillnad mellan andra studentgrupper. En annan utveckling i detta ämne skulle 

kunna vara att undersöka och jämföra inställningen till Human Resources hos studenter från olika 

universitet i Sverige. Det är möjligt att vi skulle kunna finna en skillnad mellan olika universitet, 

då olika skolor kan föra med sig skilda normer och synsätt. Vi skulle vilja ställa Uppsala 

universitet, som är ett gammalt och anrikt universitet, mot ett relativt nystartat universitet.  

 

Ett utav de resultaten som denna studie visar på är att förväntningarna på Human Resources är 

lägre bland studerande än bland icke-studenter. Vi ställer oss frågan om förväntan förändras då 

studenter kommer ut i arbetslivet? Detta skulle kunna undersökas genom att göra en omfattande 
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studie av icke-studenter, studenter och aktiva akademiker i arbetslivet och deras förväntningar på 

Human Resources.  

 

Om vi hade möjlighet att fortsätta undersöka samma fenomen skulle det vara av intresse att 

studera andra faktorer som kan påverkas av normativ isomorfism. Detta skulle exempelvis kunna 

vara synen på arbetet hos medarbetare, beteendet på arbetsplatsen eller tankar inför sitt första 

jobb. En annan aspekt som skulle ha bidragit till studien är att jämföra studerande med 

akademiker som aktiva i arbetslivet. Finns det en skillnad mellan dessa? Går det att se när 

professionaliseringsprocessen startar?  
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7. Bilagor  

 

7.1 Bilaga 1 - Enkät 
 

Attityd 

 

HR är en viktig del av en organisation 

Attityd (R) 

 

HR borde inte sitta med i en organisations ledningsgrupp 

Attityd 

 

Jag vet vad en HR-avdelning jobbar med 

Attityd (R) 

 

HR-avdelningen jobbar endast med rekrytering och lön 

Attityd 

 

Att jobba med HR inom en organisation är lika viktigt som att jobba med ekonomifrågor 

Attityd 

 

Personal är företagens främsta tillgång 

Attityd (R) 

 

Det behövs ingen speciell utbildning för att arbeta med HR 

Förväntan Jag förväntar mig att min framtida arbetsplats arbetar aktivt med personalfrågor genom 

utbildning 

Förväntan 

 

Jag förväntar mig att HR finns med och ger löpande feedback på mitt arbete 

Förväntan 

 

Jag förväntar mig att ha individuella samtal med HR 

Förväntan 

 

Jag förväntar mig att HR-avdelningar är tillgängliga för alla medarbetare 

Förväntan 

 

Jag förväntar mig att min framtida arbetsplats ger mig möjlighet till friskvård genom 

Förväntan 

 

Vid en mindre organisationsförändring förväntar jag mig att HR meddelar medarbetarna via 

 

      (R) = Reverserade påståenden 
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7.2 Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Vi är två studenter som studerar på programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala 

Universitet. Vi skriver nu vår C-uppsats. Vi har för avsikt att skriva om människors attityder till 

och förväntningar på Human Resources. Du kommer att vara anonym och du kan när som helst 

välja att avsluta under enkätens gång. Den insamlade datan kommer endast att användas till 

denna C-uppsats. 

 

Har ni frågor kring enkäten så kan ni kontakta Agnes Ericson på telefonnummer 0761-706875, 

hon är tillgänglig måndag-fredag mellan 10.00-16.00. 

Enkäten kommer ta cirka 15 minuter att besvara och vi ber er att svara så ärligt som möjligt på 

frågorna. 

 

Tack på förhand, 

Agnes Ericson och Louise Lundeborg 

Handledare Daniel Normark, Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet 

 

 

7.3 Bilaga 3 – Kodbok 

 

Variabel Label Fråga/Påstående Kod 

Kön  Kön Jag är.. Man=0 

Kvinna=1  

Annat=2 

Ålder Antal levnadsår Jag är född år.. 99= Svar saknas 

Studerande Studerande för tillfället Är du studerande? 0=Ja  

1=Nej 

Akademisk inriktning Akademisk 

inriktning 

Vilket program studerar du? 1=Jurist  

2= Civilingenjör  

3= Lärare  

4= Annan akademisk 

inriktning 

5= Ej 

högskoleutbildad 

Att1_HR_vikt Attitydpåstående HR är en viktig del av en 

organisation 

1=Stämmer inte alls 
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2=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

4=Stämmer ganska bra  

5=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

Att2_HR_lednings 

grupp 

Attitydpåstående (R) HR borde inte sitta med i en 

organisations ledningsgrupp 

1=Stämmer inte alls 

2=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

4=Stämmer ganska bra  

5=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

 

 

Att3_HR_vetvad Attitydpåstående Jag vet vad en HR-avdelning 

jobbar med 

1=Stämmer inte alls 

2=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

4=Stämmer ganska bra  

5=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

Att4_HR_rekryteringlön Attitydpåstående (R) HR-avdelningen jobbar endast 

med rekrytering och lön 

1=Stämmer inte alls 

2=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

4=Stämmer ganska bra  

5=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

 

Att5_HR_likavikteko Attitydpåstående Att jobba med HR inom en 

organisation är lika viktigt som 

att jobba med ekonomifrågor 

1=Stämmer inte alls 

2=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

4=Stämmer ganska bra  
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5=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

Att6_HR_personal Attitydpåstående Personal är företagens främsta 

tillgång 

1=Stämmer inte alls 

2=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

4=Stämmer ganska bra  

5=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

Att7_HR_utbildning Attitydpåstående (R) Det behövs ingen speciell 

utbildning för att arbeta med HR 

1=Stämmer inte alls 

2=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

4=Stämmer ganska bra  

5=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

För1_HR_utbildning Förväntanpåstående Jag förväntar mig att min 

framtida arbetsplats arbetar aktivt 

med personalfrågor genom 

utbildning 

1=En gång per år 

2=En gång i halvåret  

3=En gång i kvartalet 

4=En gång i månaden 

5=Varannan vecka 

99=Svar saknas 

 

 

 

 

 

För2_HR_feedback Förväntanpåstående Jag förväntar mig att HR finns 

med och ger löpande feedback på 

mitt arbete 

1=En gång per år 

2=En gång i halvåret  

3=En gång i kvartalet  

4=En gång i månaden 

5=Varannan vecka, 

99=Svar saknas 

För3_HR_samtal Förväntanpåstående Jag förväntar mig att ha 

individuella samtal med HR 

1=En gång per år 

2=En gång i halvåret 

3=En gång i kvartalet 
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4=En gång i månaden 

5=Varannan vecka 

99=Svar saknas 

För4_HR_tillgänglighet Förväntanpåstående Jag förväntar mig att HR-

avdelningar är tillgängliga för 

alla medarbetare 

1=En gång i kvartalet 

2=En gång i månaden 

3=Varannan vecka, 

4=Varje vecka 

5=Varje dag 99=Svar 

saknas 

För5_HR_friskvård Förväntanpåstående Jag förväntar mig att min 

framtida arbetsplats ger mig 

möjlighet till friskvård genom 

1=Ingen friskvård 

2=Rabatt på gymkort 

3=Friskvårdspeng 

4=Tillgång till gym 

5=Möjlighet att träna 

på arbetstid 99=Svar 

saknas 

För6_HR_orgförändring Förväntanpåstående Jag förväntar mig att min 

framtida arbetsplats ger mig 

möjlighet till friskvård genom 

1=Informationstavlor2

=Internpost  

3=Mail 4=Information 

gruppvis  

5=Enskilt möte 

99=Svar saknas 

 

Omvänd_Att2_HR_led Attitydpåstående HR borde inte sitta med i en 

organisations ledningsgrupp 

5=Stämmer inte alls 

4=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

2=Stämmer ganska bra  

1=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

Omvänd_Att4_HR_ 

rekryteringlön 

Attitydpåstående HR-avdelningen jobbar endast 

med rekrytering och lön 

5=Stämmer inte alls 

4=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

2=Stämmer ganska bra  

1=Stämmer precis  

99=Svar saknas 
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Omvänd_Att7_HR_ 

utbildning 

Attitydpåstående Det behövs ingen speciell 

utbildning för att arbeta med HR 

5=Stämmer inte alls 

4=Stämmer inte 

särskilt väl  

3=Stämmer 

delvis/delvis inte  

2=Stämmer ganska bra  

1=Stämmer precis  

99=Svar saknas 

Index_Attityd Attitydpåstående Se påstående: 

 Att1_HR_vikt, 

Omvänd_Att2_HR_led, 

Omvänd_Att4_HR_rekryteringlö

n, Att5_HR_likavikteko, 

Omvänd_Att7_utbildning 

99=Svar saknas 

Index_Förväntan Förväntanpåstående Se påstående: 

För1_HR_utbildning, 

För2_HR_feedback, 

För3_HR_samtal, 

För4_HR_tillgänglighet 

99=Svar saknas 

Index_Attityd_Grupp Attitydpåstående  8-17=1 Negativ  

18-25=2 Positiv 

Index_Förväntan_Grupp Förväntanpåstående  4-11=1 Låg  

12-20 Hög 

 

  



33 

 

 

7.4 Bilaga 4 – Deklarering 
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