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Sammanfattning 

Flera forskare skriver om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, som idag är 

viktigare än någonsin, speciellt när konkurrensen om personal ökar. Genom att 

skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att attrahera och behålla 

kompetent personal (Ehrenborg & Höglund, 2016). Tidigare forskning visar att flera 

olika faktorer är viktiga att ta hänsyn till i arbetet mot att skapa ett starkt 

arbetsgivarvarumärke, faktorer som bland annat motivation och intern 

marknadsföring (Grönroos, 1996; Lievens, 2007). I följande studie undersöks 

Högskolan Dalarnas attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett medarbetarperspektiv, 

med syfte att finna attraktiva erbjudanden för att behålla och attrahera medarbetare. 

Studien är en metodkombination som i huvudsak bygger på en kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag och har genomförts i form av intervjuer och en 

enkätundersökning med adjunkter på Högskolan Dalarna. I studien framkommer 

attraktiva attribut som flexibel arbetstid, möjlighet till utveckling och trygga 

relationer samt mindre attraktiva attribut som lön och förtroligt ledarskap. Vidare i 

studien diskuteras utvald teori och framtagen empiri som slutligen mynnar ut i ett 

antal förslag till hur Högskolan Dalarna kan fortsätta sitt arbete med 

arbetsgivarvarumärket i bemärkelsen att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

  

Nyckelord: Employer Branding, Employer Value Proposition - EVP, attrahera 

och behålla, intern marknadsföring. 

 

  

  

 

 

  

 



 
 

 
 

Summary 

Several researchers write about the importance of being an attractive employer, 

which today is more important than ever, especially when the competition for staff 

increases. By creating an attractive employer brand, the chances of attracting and 

retaining competent staff increase (Ehrenborg & Höglund, 2016). Previous research 

shows that several factors are important to consider in the work towards creating a 

strong employer brand, factors such as motivation and internal marketing 

(Grönroos, 1996; Lievens, 2007). In the following study, the University of Dalarna's 

attractiveness as an employer is examined from an employee perspective, with the 

aim of finding attractive offers for retaining and attracting employees. The study is 

a method combination based mainly on a qualitative method with quantitative 

elements and has been conducted in the form of interviews and a questionnaire 

survey with adjuncts at Dalarna University. The study reveals attractive attributes 

such as flexible working hours, opportunity for development and safe relationships, 

as well as less attractive attributes such as payroll and trustworthy leadership. In 

addition, the study discusses selected theory and empirical evidence that ultimately 

emerges in several proposals for how the Dalarna University can continue their work 

with the employer brand in the sense of being an attractive employer. 

 

 

Keywords: Employer Branding, Employer Value Proposition - EVP, 

Attracting and Retaining, Internal Marketing. 

 

 

  

  

 

 

 



 
 

 
 

Förord 

 

Vi vill börja med att tacka Högskolan Dalarna för förtroende och möjlighet att 

genomföra denna studie, och ett extra tack till vår kontakt Elin Storman på HR-

avdelningen som har bidragit med hjälp och information. Vi vill också tacka 

samtliga respondenter som har tagit sig tid att bidra med sin kunskap och 

information, utan er hade inte denna studie varit genomförbar.   

  

Vi vill framför allt rikta ett varmt tack till vår handledare Hans Lundkvist för stöd, 

tålamod och värdefulla bidrag till vår studie. 

  

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som stöttat oss genom dessa tre år på 

Högskolan Dalarna. 

  

Tack! 

Hanna Eriksson & Lisa Johansson 
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1. Inledning 

 

Många forskare hävdar att organisationer bör arbeta med Employer Branding för att 

skapa en attraktivitet som arbetsgivare. Employer Branding är den engelska 

översättningen av det svenska begreppet “arbetsgivarvarumärke” (Barrow & 

Mosley, 2005). Eftersom kompetensbristen ökar blir arbetet kring 

arbetsgivarvarumärket allt viktigare för att attrahera och behålla kompetent 

personal. Genom att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke, blir företaget mer attraktivt 

(Ehrenborg & Höglund, 2016; Granberg, 2011). Men att arbeta med sitt varumärke 

i en offentlig sektor är en komplex process eftersom det finns flera faktorer att ta 

hänsyn till, detta för att allmänhetens medvetenhet kring varumärket spelar större 

roll än i privata företag (Kirovska & Simonovska, 2013).  

 

Begreppet Employer Value Proposition (EVP) beskrivs som en unik uppsättning av 

erbjudanden som en organisation vill förknippas med för att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare och för att lyckas attrahera rätt kompetens till organisationen 

(Universum, 2018). För att ta reda på en organisations erbjudande, bör befintlig 

personal involveras eftersom det är dem som tar del av de erbjudanden som redan 

finns (Lundkvist, 2017). Genom att ha ett eller flera attraktiva erbjudanden som gör 

företaget unikt ökar chanserna att vara en attraktiv arbetsgivare samt att attrahera 

och behålla både befintliga och nya talanger till organisationen (Backhaus & Tikoo, 

2004; Lievens, 2007). I processen att utveckla intern marknadsföring finns flera 

viktiga aspekter att ta hänsyn till, både för att hålla medarbetarna motiverade och 

engagerade. Men också för att öka attraktiviteten hos företaget då motiverad 

personal tenderar att prata gott om organisationen (Grönroos, 1996). 

 

Vårt intresse för området Employer Branding har utvecklats under tre år av studier 

på Personal- och arbetslivsprogrammet. Att fördjupa oss i ämnet kändes aktuellt 

eftersom vi anser att det är relevant för vår framtida karriär inom HR (Human 

Resources) samt för att det återkommer i allt arbete med personal på ett eller annat 

sätt (Edwards, 2010). Högskolan Dalarna utlyste ett uppdrag för examensarbete med 

en önskan om att undersöka deras arbete med att attrahera och behålla personal.  
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I samverkan med personalavdelningen på Högskolan Dalarna formades studien efter 

vårt intresse för Employer Branding med inriktning på EVP. Då det inte genomförts 

någon tidigare studie eller aktivt arbete med EVP på Högskolan Dalarna har vi valt 

att fokusera på att försöka se samband mellan att vara en attraktiv arbetsgivare och 

EVP i kommande studie. Studien kommer att avslutas med ett antal 

förbättringsförslag till Högskolan Dalarna.   

 

1.1 Organisationspresentation 

Nedan följer en presentation av Högskolan Dalarna för att ge en inblick i hur 

organisationen är uppbyggd och styrs. Organisationspresentationen är utformad med 

stöd från personalavdelningen på Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna är en 

statlig myndighet vars verksamhet leds av en styrelse med en mandatperiod på tre 

år. Åtta av styrelseledamöterna företräder allmänna intressen och utses av 

regeringen, det är även regeringen som utser styrelsens ordförande. Högskolelagen 

och högskoleförordningen styr delvis hur Högskolan Dalarna bör arbeta. Högskolan 

Dalarnas vision är “Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle”. 

 

Utöver ett antal stödfunktioner består Högskolan Dalarna av tre akademier: 

“Humaniora och medier”, “Industri och samhälle” och “Utbildning, hälsa och 

samhälle”. Det är på akademierna som forskning och utbildning sker och 

verksamheten vid varje akademi leds av en akademichef.   

 

 

Organisationsschema (http://www.du.se)  

 

http://www.du.se/
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I samråd med personalavdelningen valde vi att genomföra studien på akademin 

Industri och samhälle. Deras huvuduppdrag är att bedriva utbildning, forskning och 

samverkan med hög akademisk kvalitet och samhällsrelevans. I uppdraget ingår 

också att utveckla och bevara en effektiv organisation och struktur som grund för 

genomförande av huvuduppdraget. Högskolan Dalarna har idag ingen framtagen 

strategi för arbete med sitt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarverket har gjort en 

utredning samt tagit fram arbetsmaterial med fokus på hur man som statlig 

arbetsgivare kan arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är riktlinjer som 

Högskolan Dalarna följer men önskar arbeta mer aktivt med.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån Högskolan Dalarnas strävan att vara en attraktiv arbetsgivare är syftet med 

denna studie att undersöka vad befintlig personal värderar som attraktivt. För att 

uppnå studiens syfte har följande frågeställningar utformats: 

 

o Hur ser medarbetarna på Högskolan Dalarnas attraktivitet som arbetsgivare?  

o Hur upplever medarbetarna att Högskolan Dalarna arbetar för att behålla 

befintlig personal? 

o Vilka unika erbjudanden utgör Högskolan Dalarnas EVP utifrån ett 

medarbetarperspektiv?  
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2. Teori 

Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning som vi anser vara relevant 

i kombination med våra frågeställningar. Först kommer vårt huvudsyfte Employer 

Branding att beskrivas, och efter det följer flera faktorer som påverkar begreppet. 

Faktorer som arbetsgivarvarumärke i offentlig sektor, Employer Value 

Proposition, behålla personal och intern marknadsföring. Avgränsningar har 

gjorts i ovanstående områden för att skapa fördjupning i relevanta teorier som går 

att koppla samman med våra frågeställningar och syfte. 

 

2.1 Employer Branding 

Employer Branding är den engelska översättningen av svenskans uttryck 

“arbetsgivarvarumärke”. Det är en definition av hur organisationer bör arbeta för att 

vara en attraktiv arbetsgivare med syfte att behålla motiverade och engagerade 

medarbetare (Barrow & Mosley, 2005; Edwards, 2010). Fortsättningsvis benämns 

Employer Branding som varumärke eller arbetsgivarvarumärke. Organisationer 

behöver arbeta med sitt varumärke i bemärkelsen att lyckas vara så attraktiva de vill 

vara. Genom att först ta reda på hur man faktiskt är som arbetsgivare, för att sedan 

bestämma sig för hur man vill vara och uppfattas, för att i ett senare skede arbeta 

aktivt för att leva upp till detta (Granberg, 2011). Behovet att arbeta med 

arbetsgivarvarumärket har ökat då kompetensbristen blir allt större, vilket innebär 

att det är svårt att attrahera och rekrytera personal (Ehrenborg & Höglund, 2016). 

  

Att förändra och utveckla ett arbetsgivarvarumärke är en långsiktig 

förändringsprocess och kräver god insikt i omvärlden, ett aktivt ledarskap och en 

engagerad arbetsgrupp (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels, 

1998; Lundkvist, 2017). Ledare för organisationen behöver vara de som har mest 

insyn i organisationen, samt ha kunskap om varumärket som ingen annan besitter 

för att kunna utveckla ett strategiskt hållbart ledarskap och varumärke (Barrow & 

Mosley, 2005; Boxall & Purcell, 2016). En stor del i ett effektivt och strategiskt 

ledarskap är förtroende, vilket också är en av de största delarna i att bygga ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke. Därför är det viktigt att de samspelar, för att öka 

chanserna att vara en attraktiv arbetsgivare (Barrow & Mosley, 2005; Ehrenborg & 

Höglund, 2016).  
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Alla organisationer har ett arbetsgivarvarumärke, oavsett om de aktivt arbetar med 

det eller inte. Det finns alltid någon form av uppfattning av organisationen som 

arbetsgivare, det är sedan upp till varje organisation om de väljer att aktivt arbeta 

för att förbättra varumärket eller inte. Bilden som omvärlden har om organisationen 

spelar roll för hur väl de kommer att lyckas attrahera kompetensen de behöver 

(Granberg, 2011). Organisationens varumärke är en del i att vara en attraktiv 

arbetsgivare och används ofta i samband med att kunna rekrytera personal och 

säkerställa engagemanget för organisationen hos befintlig personal (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Chambers et al., 1998). 

  

En förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare, både externt och internt, är att 

organisationen kan attrahera och behålla personal (Chambers et al., 1998; Edwards, 

2010). Alla organisationer uppfattas olika, och hur stark attraktionskraften till 

organisationen är påverkar direkt förutsättningarna för att kunna attrahera och 

rekrytera den kompetens de behöver (Edwards, 2010; Granberg, 2011; Lindelöw, 

2008). När en organisations attraktivitet undersöks så bör befintliga medarbetare 

enligt Lundkvist (2017) vara involverade i processen för att tydliggöra resurser och 

brister genom deras erfarenheter och kunskaper.   

 

2.2 Arbetsgivarvarumärke i offentlig sektor 

Temporal (2014) skriver att offentliga myndigheters strategiska arbete kring 

varumärke är snarlikt det inom den privata sektorn. Inom offentlig sektor talas det i 

regel om uppdragsbeskrivningar snarare än beskrivningar av vision, men båda har 

som grund i ett arbete med känslomässig betydelse för att engagera allmänheten. 

  

Kirovska och Simonovska (2013) sammanställer fallstudier av varumärken i 

offentlig sektor med slutsats att arbetet är en viktig del i att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Processen att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke inom den 

offentliga sektorn är ett stort arbete, med mål att skapa en permanent och positiv 

bild av organisationen hos allmänheten. Att strategiskt arbeta med varumärket i 

offentliga sektorer kommer att skapa förtroende och medvetenhet. 
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2.3 Employer Value Proposition 

“Att attrahera handlar om att bygga sitt varumärke så att det tilltalar rätt grupper 

och att i alla de aktiviteter man gör tänka på vilka budskap man sänder ut” 

(Lindelöw, 2008, s. 105) 

  

Faktorer som är avgörande i fråga om attraktivitet hos en arbetsgivare benämns som 

Employer Value Proposition. Universum (2018) definierar Employer Value 

Proposition, fortsättningsvis kallat EVP, som en unik uppsättning av erbjudanden 

som en organisation vill förknippas med för att vara en attraktiv arbetsgivare och för 

att lyckas attrahera rätt kompetens till organisationen. 

  

EVP kommuniceras både internt och externt och genom att ha ett tydligt EVP, och 

att strategiskt arbeta med det ökar chanserna att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare (Universum, 2018). EVP är organisationens “erbjudande” eller “löfte” 

om någon form av insats som kommer att göra befintliga medarbetare nöjda samt 

attrahera potentiell personal (Backhaus & Tikoo, 2004; Lievens, 2007). 

Organisationer behöver vara attraktiva externt samtidigt som de behöver vara ärliga 

internt, detta för att befintliga medarbetare ska känna att det som kommuniceras 

externt överensstämmer med verkligheten (Backhaus & Tikoo, 2004; Lievens, 

2007; Universum, 2018). För att en arbetsgivare ska kunna uppfattas som attraktiv 

med erbjudanden som attraherar önskvärda målgrupper krävs det interna 

utvecklingsinsatser både på individ och gruppnivå, till exempel genom utbildning 

och ökad delaktighet för medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004; Lundkvist, 2017). 

  

För att se resultat av arbetet med EVP behöver organisationen ständigt tänka 

strategiskt och följa upp arbetet, till exempel genom avstämningar, undersökningar 

och tydlig kommunikation. Organisationer behöver vara trovärdiga, unika och 

arbeta strategiskt med sitt varumärke för att vara hållbara även i framtiden. 

Ledningen är en viktig del i det strategiska arbetet med EVP och en engagerad 

ledning ökar förtroendet för organisationen (Barrow & Mosley, 2005; Boxall & 

Purcell, 2016; Universum, 2018). 
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Dyhre och Parment (2009) förklarar att organisationer kan använda en IPI- analys 

med syfte att undersöka deras identitet, profil och image och därmed identifiera 

nuvarande EVP. Identitet handlar om organisationens självuppfattning och 

befintliga medarbetares uppfattning och förväntan på sin arbetsgivare. Syftet med 

att organisationer identifierar sig är att ta reda på vilka erbjudanden som redan finns. 

Identifieringen görs genom kvantitativa undersökningar där fokusgrupper används 

och för att få fram olika EVP är det bra att involvera olika grupper av anställda. 

 

Profil är vad organisationen strävar efter att vara som arbetsgivare, det de vill 

kommunicera utåt. Högsta ledningen intervjuas om deras syn på organisationen som 

arbetsgivare, samt hur de vill uppfattas av medarbetarna nu och i framtiden.  Syftet 

är att öka förståelsen för organisationens vision och mål för att kunna vara en 

attraktiv arbetsgivare (Dyhre & Parment, 2009).  

 

Image handlar om hur organisationen uppfattas som arbetsgivare av allmänheten. 

Kvantitativa undersökningar utförs i utvalda fokusgrupper med inriktning på både 

hårda och mjuka omständigheter kring organisationen som arbetsgivare. Resultatet 

visar att det tar lång tid och kräver hårt arbete för att kunna ändra och kommunicera 

ett arbetsgivarvarumärke och Image är därför ett viktigt steg i processen. Figur 1 

visar att organisationens nuvarande EVP finns där identitet, profil och image möts. 

Arbetsgivaren ges större möjligheter att skapa ett EVP som är trovärdigt, attraktivt 

och unikt ju mer dessa samspelar (Dyhre & Parment, 2009). 

 

Figur 1. Vår version av ”Identifying your Employer Value Proposition” (Dyhre & 

Parment, 2009:70).  
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2.4 Behålla personal 

Att arbeta på ett sätt för att lyckas attrahera rätt kompetens är en stor utmaning för 

organisationer idag, men när organisationen har lyckats hitta rätt kompetens återstår 

en minst lika stor utmaning - att behålla dem. För att kunna behålla sina medarbetare 

krävs det att organisationen lyckas leva upp till de förväntningar som medarbetarna 

har samt att de lyckas hålla dem motiverade och engagerade (Ehrenborg & Höglund, 

2016). 

  

Genom att se till varje individs behov samt se över viktiga faktorer som bland annat 

ledarskap och möjlighet till utveckling, ökar motivationen hos befintlig personal. 

Varje organisation behöver se över vad som är deras attraktionskraft för att kunna 

ta reda på vilka faktorer som gör dem attraktiva och vilket som är just deras 

“erbjudande” (Barrow & Mosley, 2005). 

 

Sokro (2012) lyfter vikten av att ledare bör använda sitt arbetsgivarvarumärke för 

att engagera sina medarbetare på ett emotionellt sätt och på så vis öka attraktionen 

till organisationen och behålla befintlig personal. Många medarbetare väljer idag 

organisation före arbete, alltså att de vill arbeta för en organisation som värdesätter, 

respekterar och behandlar sin personal rättvist (Sokro, 2012). Genom att ha ett 

tilltalande arbetsgivarvarumärke som lockar och behåller kompetens kommer 

medarbetarna att vara lojala och påverka organisationen positivt genom gott rykte 

och välmående. Organisationer behöver sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare 

både för att locka potentiella medarbetare men också för att få den befintliga styrkan 

att vara lojal (Barrow & Mosley, 2005; Lindelöw, 2008; Sokro, 2012). 

  

2.5 Intern marknadsföring 

Att arbeta med intern marknadsföring är enligt Grönroos (1996) och Lievens (2007) 

ett sätt att underlätta för organisationer att attrahera lämpliga medarbetare, behålla 

samt styra och motivera dem. Detta kan rationaliseras genom att ha motiverande 

arbetsuppgifter och arbetsklimat, vilket i sin tur även ökar medarbetarnas prestation. 

  

Att behålla och motivera medarbetarna är till stor del bundet till chefernas attityd 

och ledningsstil (Barrow & Mosley, 2005; Grönroos, 1996).  
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Om den interna marknadsföringen inte fungerar, kan konsekvenser visas externt 

genom oengagerade medarbetare. Detta kan i sin tur påverka organisationen negativt 

på grund av deras ointresse för arbetsuppgifter och organisationens mål. 

Utformningen av arbetsklimatet och arbetsuppgifterna är strategiska beslut som 

grundar sig i organisationens ledning, där målet är att de ska vara inspirerande 

(Grönroos, 1996). För att lyckas med den interna marknadsföringen av sitt 

arbetsgivarvarumärke behöver organisationen ha motiverade anställda som är 

beredda att engagera sig och på så sätt sprida ett gott rykte. Att skapa motivation hos 

de anställda kan göras på flera sätt, bland annat genom gemenskap och en känsla av 

att få vara delaktig (Barrow & Mosley, 2005; Boxall & Purcell, 2016; Grönroos, 

1996).  

 

Kommunikation i en organisation kan påverkas av olika störningar, till exempel 

svårigheter att utforma ett budskap eller problem med kommunikationskanaler. 

Viktigt är att organisationen ser till mottagaren som i detta fall kan vara målgruppen 

medarbetare de vill nå, men också sättet att kommunicera budskapet och innehållet 

så att alla förstår (Mossberg & Sundström, 2011). Genom att ta hänsyn till dessa 

faktorer underlättar den interna marknadsföringen och där med motivationen hos 

medarbetarna (Grönroos, 1996).  
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer valda metoder för denna studie att redogöras. Vidare 

kommer vi att beskriva och argumentera för våra val av tillvägagångssätt, urval, 

genomförande och analys/databearbetning. De forskningsetiska principerna, samt 

reliabilitet, validitet och tillförlitlighet kommer att diskuteras för att säkerställa 

kvalitén på studien. 

 

3.1 Val av metod 

Då tiden inte skulle räcka till för att intervjua hela den utvalda populationen 

bedömde vi att en metodkombination var att föredra, då det kvalitativa resultatet 

kommer att förstärkas med en kvantitativ del. Metodkombination är en strategi som 

syftar till att se material ur olika synvinklar (Denscombe, 2016). Fördelar med att 

använda sig av metodkombination är att validiteten på svaren ofta är hög samt att 

det är lättare att få en mer komplett bild av det som undersöks. En nackdel är att det 

förekommer mycket material som måste bearbetas vilket kan ses som tidskrävande 

(Denscombe, 2016).  

 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa studien består av semistrukturerade intervjuer. Patel och Davidson 

(2003) förklarar att kvalitativ forskning syftar till att beskriva och förstå den sociala 

verkligheten utifrån människors tolkningar och att se saker ur andras perspektiv. En 

viktig del inom den kvalitativa forskningen är att den inte bör generaliseras och det 

är ytterst noga att forskaren förtydligar materialet genom att förklara ”vi uppfattar 

det”, ”vi tolkar det”. Man kan inte kvantifiera kvalitativa data (Backman, 2011; 

Denscombe, 2016). Bjereld, Demker och Hinnfors (2016) skriver om motsättningar 

mellan kvantitativa och kvalitativa metoder och förklarar att all kvalitativ forskning 

har någon form av kvantitativa inslag oavsett hur mycket metoderna skiljer sig åt. 

Denscombe (2016) skriver att fördelar med kvalitativ forskning är att materialet ofta 

är fyllt av detaljer, att det finns ett stöd i materialet och analysen samt att det finns 

ett stort överseende för motsägelser. De nackdelar som presenteras är att forskningen 

inte kan generaliseras med liknande eller andra fall.  
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Det tar också längre tid att analysera den kvalitativa data än den kvantitativa, samt 

att det finns en risk att forskarens neutralitet går att ifrågasättas (Denscombe, 2016).  

 

3.1.2 Kvantitativ metod 

För att stärka resultatets trovärdighet bedömde vi att vår studie även behövde 

kvantitativa inslag som ett komplement till den kvalitativa delen. Kvantitativ 

forskning har en objektiv syn på verkligheten där insamlade data består av siffror 

som går att kvantifiera (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2003). Fördelarna med 

kvantitativ forskning är att analysen är objektiv och inte påverkas av forskarens 

värderingar samt att resultaten är en exakt mätning som bidrar till tillit då det grundar 

sig i mängder och inte i intryck. Det går även snabbt att analysera insamlad 

information samt att presentera resultaten. En nackdel med kvantitativ forskning är 

att insamlad data kan uppfattas som mer fördelaktig än vad den egentligen är 

(Denscombe, 2016). En viktig aspekt att ta hänsyn till vid kvantitativa 

undersökningar är bortfall, om större bortfall sker ökar risken att resultatet inte blir 

rättvisande. Om svarsfrekvensen är under 50% anses det som oacceptabelt, mellan 

50–60% knappt godkänt, 60–70% acceptabelt, 70–85% bra och över 85% utmärkt 

(Bryman, 2011). 

 

I den kvantitativa metoden skapades en enkät där deltagarna rangordnade fem 

attribut. Attribut kan med andra ord förklaras som utmärkande egenskap eller 

kännetecken. De fem utvalda attributen är: lön, arbetstid, utveckling, relationer och 

ledarskap. Attributen bygger på stöd från tidigare forskning om attraktivt arbete av 

Hedlund, Andersson och Rosén (2010) samt en tidigare gjord 

medarbetarundersökning på Högskolan Dalarna.  

 

3.1.3 Forskningsansats  

Det finns enligt Patel och Davidson (2003) tre sätt att se på hur en forskare väljer att 

relatera teori och empiri tillsammans, dessa är induktion, deduktion och abduktion. 

Vår studie utgår ifrån en abduktiv ansats eftersom teori och empiri ställs mot 

varandra och är en kombination av induktion och deduktion.  
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Med stöd i tidigare forskning men med utgångspunkt i en ny specifik studie kommer 

ingen ny teori att utvecklas, utan jämförelser sker mellan denna studies resultat och 

relevant tidigare forskning. Därför är studien abduktiv, precis som Patel och 

Davidson (2003) förklarar, att en abduktiv studie är när teori och empiri ställs mot 

varandra i en jämförelse. En fördel med abduktion är att undersökaren har större 

frihet än om enbart induktion eller deduktion skulle användas (Patel & Davidson, 

2003). 

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Högskolan Dalarna är en stor arbetsgivare med flera olika avdelningar och därför 

gjordes en första avgränsning till en akademi, Industri och Samhälle. Ytterligare en 

avgränsning gjordes till lärarkåren. Då lärarkåren är stor och uppdelad i flera 

kategorier med olika benämningar och hierarkiska nivåer valdes den slutliga 

avgränsningen till adjunkter. Denna avgränsning gjordes för att säkerställa att 

undersökningsdeltagarna hade samma förutsättningar, alltså relativt likvärdiga 

arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Att undersöka en avgränsad population där 

deltagarna har samma förutsättningar ökar våra chanser att få ett rättvisande resultat.  

 

Adjunkter är de som har som huvuduppgift att undervisa och ingår endast i vissa fall 

i en del forskning. Adjunkter har undersökts både genom intervjuer och en enkät 

och därför är både det kvalitativa och det kvantitativa urvalet gjort på samma 

sätt.  Detta betyder att några ur populationen både svarade på enkäten och 

medverkade i en intervju. Då populationen delades upp i undergrupper och det sedan 

valts ut nödvändigt antal från de grupperna går det att utläsa att vårt urval är ett 

stratifierat urval. Ett stratifierat urval ger forskarna ett visst inflytande över 

urvalsprocessen (Denscombe, 2016). 

 

Det stratifierade urvalet för intervjudeltagarna delades upp i kön genom att tre män 

och tre kvinnor slumpades fram utifrån listan över adjunkterna som HR-avdelningen 

bistått med. Anledningen till att använda ett stratifierat urval är att säkerställa att 

viktiga delar av populationen presenteras på ett lämpligt sätt i hela processen.  
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Genom att använda sig av stratifierat urval kan forskarna välja ut ett antal personer 

som har samma förutsättningar och som arbetar inom samma område, för att skapa 

förtroende och validitet (Denscombe, 2016). 

 

3.3 Forskningsetiska principer 

Bryman (2011) skriver att när man bedriver forskning finns det ett antal 

grundläggande etiska frågor som bör tas hänsyn till. Dessa frågor handlar om 

deltagarnas frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

några av de etiska principerna (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I samband med utskick av enkäterna skickades ett informationsbrev ut, där 

undersökningens syfte och användning av resultatet förklarades. De informerades 

också om att deltagandet är frivilligt, att de när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan och att de kommer att vara anonyma. Intervjudeltagarna fick ett 

informationsbrev utskickat innan intervjutillfället där de informerades om de 

forskningsetiska principerna. Innan intervjuerna började fick de frågan om samtycke 

till ljudupptagning och alla gav ett muntligt godkännande. Intervjudeltagarna 

benämns som respondent 1–5 för att säkra deras anonymitet och förvaringen av 

namn och kodnummer separerades från resterande material. 

 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Kvalitativt genomförande 

De teman som gav grund till intervjufrågorna baserades på stöd från 

medarbetarundersökningen och tidigare forskning. Sammanlagt kallades sex 

personer till intervju där alla tillfrågade tackade ja. Inbjudan till intervjuerna 

skickades även de ut via e-post. Längre fram i processen valde dock en av 

respondenterna att avbryta sin medverkan på grund av tidsbrist och totalt 

genomfördes därför fem intervjuer. För att få ett trovärdigt resultat ansåg vi att 

personliga intervjuer passade bäst då personer i grupp kan påverka varandra och 

göra att de inte vågar säga vad de egentligen tycker. En intervjuguide skapades för 

de semistrukturerade intervjuerna och användes som ett manus. En semistrukturerad 

intervju innebär att deltagarna delvis kan styra över intervjun (Denscombe, 2016). 
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De semistrukturerade intervjuerna utgick från tre teman; attrahera, behålla och 

rekommendera. Intervjuerna genomfördes på Högskolan Dalarna och spelades in 

med hjälp av en ljudinspelare.  

 

Intervjuerna började med information kring de forskningsetiska principerna och 

därefter ställdes öppna frågor, något som Trost (2014) förklarar är viktigt för att 

respondenterna ska känna sig bekväma. Vi var två studenter medverkade på 

intervjuerna, varav en var aktiv och höll i intervjun medan den andra observerade 

och antecknade nödvändig information, detta för att både studenterna skulle vara 

aktiva i hela processen. En av studenterna var aktiv i tre intervjuer medan den andra 

studenten var aktiv i två intervjuer.  

 

3.4.2 Kvantitativt genomförande 

Enkäten skickades ut via e-post till adjunkterna på akademin Industri och Samhälle 

och bestod av fem frågor; ålder, kön, rangordningsfråga, övriga attribut och övriga 

kommentarer. Rangordningen bestod av fem attribut som anses mer eller mindre 

attraktiva med Högskolan Dalarna. Deltagarna fick rangordna attributen från ett till 

fem, där ett var viktigast och fem var minst viktigt. De attribut som rangordnades i 

enkäten är baserade på svar från den tidigare gjorda medarbetarundersökningen och 

tidigare forskningen om attraktivt arbete. 

 

3.5 Analys och databearbetning 

En risk med att analysera kvalitativa data är att forskarens neutralitet går att 

ifrågasättas, det är därför av stor vikt att ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna och att behandla materialet på ett objektivt sätt (Denscombe, 2016). 

Efter att ha bearbetat materialet började analysen av studiens resultat genom att söka 

mönster och samband både i den kvantitativa och kvalitativa delen. Resultatet av 

enkäten presenteras i två diagram, ett där de fem attributen rangordnas och ett där 

de tre viktigaste attributen som framkommit sammanställs. 
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Materialet från intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån våra tre teman. 

Den studenten som observerade intervjun var den som transkriberade den, detta för 

att det enligt Trost (2014) ökar förmågan att skapa trovärdiga tolkningar. 

Transkriberingen av det kvalitativa resultatet har gjorts med syfte att finna samband 

med det kvantitativa resultatet för att sedan analysera dem tillsammans, vilket har 

blivit en del av vårt slutresultat.  

  

3.6 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 

Reliabilitet & Validitet 

Bryman (2011) skriver att reliabilitet och validitet är två kriterier vid bedömningen 

av en undersökningskvalité. Eftersom syftet med vårt examensarbete är att ta reda 

på vilka attribut som medarbetare ser som mer eller mindre attraktiva hos Högskolan 

Dalarna innehåller enkäten enbart en rangordningsfråga. Detta för att säkerställa att 

det som är relevant undersöks och därmed stärka validiteten på studiens resultat. 

 

Tillförlitlighet 

Att anpassa reliabilitet och validitet till kvalitativ forskning innebär att de 

assimileras genom att det sker mindre fokus på mätning och att man istället ändrar 

deras betydelse. Det handlar om att finna likvärdiga alternativ för att kunna bedöma 

kvalitén i kvalitativ forskning, och ett alternativ är tillförlitlighet. Begreppet 

tillförlitlighet innefattar fyra olika kriterier som är motsvarande med kvantitativ 

forskning; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdighet och överförbarhet motsvarar validitet och pålitlighet 

motsvarar reliabilitet (Bryman, 2011).  

 

För att skapa trovärdighet har studien utgått från de forskningsetiska principerna 

samt att vi haft en personlig kontakt med deltagarna. Studien är pålitlig till stor del 

eftersom hela undersökningsprocessen har redogjorts samt att våra resultat har 

jämförts med den tidigare forskningen som finns om ämnet. Bryman (2011) skriver 

att om tidigare forskning är liten eller obefintlig är det svårt att stödja sitt resultat. 

Under hela studiens gång har neutralitet eftersträvats för att inte påverka deltagarna 

utifrån tidigare kunskap om ämnet. 
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3.7 Metoddiskussion 

För att öka kunskapen om huruvida Högskolan Dalarna är en attraktiv arbetsgivare 

utformades en enkät som besvarades av 33 personer och fem intervjuer 

genomfördes. Det slutgiltiga resultatet går inte att generaliseras eftersom det är 

baserat på en låg andel av medarbetare på Högskolan Dalarna. Däremot ger studien 

både en beskrivning på ett tillvägagångssätt (en metod) och inspiration för 

Högskolan Dalarna att arbeta vidare med. När attributen för enkäten skapades, togs 

det stöd i en tidigare gjord medarbetarundersökning samt tidigare forskning kring 

attraktivt arbete. Tack vare stödet i den genomförda medarbetarundersökningen går 

det att säkerställa att de attribut som tagits fram faktiskt är relevanta för just 

Högskolan Dalarna. 

 

Enkäten skickades ut till 54 adjunkter och svarsfrekvensen blev 61% vilket gav ett 

bortfall på 39%. Eftersom svarsfrekvensen översteg 60% och enligt Bryman (2011) 

anses det vara ett acceptabelt resultat, har vi valt att inte göra någon bortfallsanalys. 

61% är ett accepterat deltagarantal, dock kan det finnas anledningar till att 

svarsfrekvensen inte var högre. En anledning kan vara att det i samma tid 

genomfördes en ny medarbetarundersökning på Högskolan Dalarna, som kan göra 

att medarbetarna valde att inte prioritera och svara på vår enkät. En annan förklaring 

kan vara att det är i slutet på vårterminen och adjunkterna känner att de har nog 

mycket att göra med sin undervisning. På grund av tidsbrist föll en 

intervjurespondent bort vilket inte gick att påverka, hade det däremot funnits mer 

tid att genomföra studien så hade det funnits möjlighet att slumpa fram en ny 

deltagare. 

  

Enkäten innehöll en rangordningsfråga, med fem attribut, där syftet med frågan var 

att kunna besvara vår sista frågeställning “Vilka unika erbjudanden utgör Högskolan 

Dalarnas EVP utifrån ett medarbetarperspektiv?”. De tre mest attraktiva attributen i 

enkäten sammanställdes med de fördelar respondenterna påtalade i intervjuerna och 

ett samband är att de tre attributen återfinns som fördelar i den kvalitativa studien. 

De två attribut som var lägst rangordnade i enkäten nämndes senare av 

respondenterna i intervjuerna som nackdelar.  
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Studiens resultat visar att de fem attributen som togs fram nämns på ett eller annat 

sätt i både den kvalitativa och den kvantitativa studien. Detta leder oss till en 

uppfattning om att de valda attributen överensstämmer med respondenternas syn på 

Högskolan Dalarna. 

 

Flera respondenter påpekade att de uppfattade enkätens rangordning som besvärlig 

och vår slutsats av det är att enkäten med dess val borde ha formulerats tydligare. 

Detta kan exemplifieras med att ett av attributen i enkäten var “flexibel arbetstid” 

medan intervjurespondenterna valde att använda ordet “frihet” för samma 

benämning.  

 

När enkäten skapades valdes orden flexibel arbetstid men underförstått från vår sida 

betyder det också frihet, och allt vad det innefattar gällande arbetstider och ansvar. 

Detta hade kunnat förtydligas, eller benämnts med ett annat ord, som till exempel 

frihet, för att underlätta för respondenterna.   

 

Genom hela undersökningen har våra metodval följts samt att studien har utgått ifrån 

de forskningsetiska principerna, som Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver om, och vi menar därför att resultatet kan tolkas som trovärdigt. 

Denscombe (2016) förklarar att en risk med analysering av den kvalitativa data är 

att forskarens neutralitet kan ifrågasättas. I och med det stratifierade urvalet fanns 

från oss ingen tidigare kännedom om intervjurespondenterna. Detta medförde att det 

inte fanns några förutfattade meningar och på så sätt påverkades inte heller 

deltagarna av oss. Enligt våra förberedelser uppskattades intervjuerna ta cirka 60 

minuter, dock genomfördes alla utom en på cirka 20 minuter. Intervjuernas längd 

har inte påverkat vårt resultat även om de gick snabbare än planerat, då 

intervjurespondenterna gav utförliga svar på alla frågor. En reflektion i samband 

med detta är dock om intervjurespondenterna hade gett oss ännu utförligare svar om 

frågorna hade skickats ut till dem innan intervjuerna, så att de hade varit förberedda. 

Samtidigt hade det kunnat ge en annan påverkan på resultatet då de kanske hunnit 

“tänka igenom” sina svar innan intervjuerna och på så sätt inte varit så “ärliga” som 

de uppfattats ha varit.  
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4. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten för studien. Det kvantitativa och det kvalitativa 

resultatet kommer att presenteras och analyseras var för sig för att sedan hitta 

eventuella samband och fortsättningsvis diskuteras samman i ett diskussionsavsnitt. 

 

4.1 Studiens kvantitativa resultat 

För att få fram kvantitativa data skickades en enkät ut till 54 adjunkter på vald 

akademi på Högskolan Dalarna. Eftersom deltagarantalet efter första utskicket var 

lågt skickades två påminnelser ut via e-post, vilket genererade i fler svar efter varje 

påminnelse. Totalt 33 personer svarade på enkäten, varav 19 män och 14 kvinnor, 

vilket gav oss en svarsfrekvens på totalt 61% av den utvalda populationen. 

  

Svaren från enkäten har sammanställts och presenteras nedan i två diagram. 

Enkätens resultat visar (se bild 1) att flexibel arbetstid är det mest attraktiva 

attributet på arbetsplatsen, detta följt av möjlighet till utveckling, trygga relationer 

och lön. Lägst attraktivitet ansågs vara ett förtroligt ledarskap. Efter 

sammanställningen av resultatet gjordes en sammanställning som visar de tre mest 

attraktiva attributen av de fem utvalda (se bild 2). Dessa tre attribut kan utifrån vår 

studies resultat ses som Högskolan Dalarnas EVP. 

 

 

Bild 1. Resultatet från rangordningen 

 

 

 

1. Flexibel arbetstid

2. Möjlighet till utveckling

3. Trygga relationer

4. Lön

5. Förtroligt ledarskap
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Bild 2. De tre mest attraktiva attributen från enkäten 

 

Den fjärde frågan i enkäten var “finns det något mer attribut som du anser är 

viktigt?” och svaren från respondenterna presenteras nedan: 

·       Arbetsbelastning och resurser 

·       Sociala mötet med människor 

·       Geografisk placering 

·       Viktigt, roligt och meningsfullt arbete 

·       Variation i arbetsuppgifter 

  

Ovanstående attribut som nämndes som svar på fråga fyra i enkäten, återkommer 

alla som både fördelar och nackdelar i den kvalitativa studien. Den första, 

arbetsbelastning och resurser ansåg en respondent i intervjun, som en nackdel, 

eftersom hen ansåg att de inte hade de resurser de behövde och arbetsbelastningen 

blev därför högre än vad den borde vara. Ett samband mellan en kommentar i 

enkäten och svaret i en av intervjuerna kan ses, då vi uppfattar det som att båda 

respondenterna menar att det behöver finnas tillräckligt med resurser för att minska 

arbetsbelastningen. 

 

Sociala mötet med människor och geografisk placering nämndes som svar på fråga 

fyra i enkäten och återkom båda två som fördelar i flera av intervjuerna. “Viktigt, 

roligt och meningsfullt arbete” samt “variation i arbetsuppgifter” var också 

kommentarer på fråga fyra i enkäten, även där kan ett samband ses mellan det 

kvantitativa resultatet och det kvalitativa. I flera intervjuer nämner respondenterna 

att de anser sig ha en god arbetsmiljö på golvet, varierande arbetsuppgifter och där 

resultatet av arbetet är en stor fördel med att arbeta på Högskolan Dalarna.  

Flexibel 
arbetstid

Möjlighet 
till 

utveckling

Trygga 
relationer
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Detta kan kopplas till det Grönroos (1996) och Lievens (2007) skriver om, vikten 

av att ha ett motiverande arbetsklimat för att öka medarbetarnas prestation och 

motivation. 

 

4.2 Studiens kvalitativa resultat 

Intervjudeltagarna benämns som respondent 1, 2, 3, 4, 5. Tre av respondenterna var 

män och två var kvinnor och alla fem undervisar inom olika ämneskategorier i olika 

undervisningsprogram. Intervjuerna började med en inledning, därefter följde tre 

teman; attrahera, behålla och rekommendera och avrundades med en avslutning. 

Resultatet kommer nedan att analyseras utifrån de teman som beskrivits ovan. 

  

4.2.1 Attrahera 

Då endast ett litet antal adjunkter undersökts i den kvalitativa studien går det inte att 

generalisera alla adjunkter på akademin, däremot kan samband ses hos de 

respondenter som studerats.  

  

I syfte att undersöka om Högskolan Dalarna uppfattas som attraktiva externt ställdes 

frågan “Vad lockade dig till Högskolan Dalarna?”. Respondent 1 och 2 blev båda 

erbjudna jobb på Högskolan utan att ha sökt det. Respondent 3 blev intresserad av 

den specialisering som fanns inom sitt område och respondent 4 av att Högskolan 

Dalarna är en mindre Högskola. Respondent 5 ville bara ha ett arbete inom sitt 

område, i närheten av sitt boende. Sammanfattningsvis går det att utläsa att 

respondenterna har valt att börja arbeta på Högskolan Dalarna men på olika 

premisser och grunder. Det som i detta fall kan ses som attraherande är en 

specialistinriktning och att det är en liten högskola. 

 

Utifrån våra fem respondenter går det att utläsa att endast två av dem sökte sig till 

Högskolan Dalarna på grund av att de ansåg organisationen som attraktiv. Eftersom 

det blir allt svårare att attrahera personal blir arbetet med arbetsgivarvarumärket 

ännu viktigare för att få personer med rätt kompetens (Ehrenborg & Höglund, 2016). 

Detta är något som Högskolan Dalarna bör ha i åtanke för att öka chanserna att flera 

potentiella medarbetarna självmant söker sig till dem.    
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För att få svar på om respondenterna hade någon uppfattning om sin blivande 

arbetsgivare innan de började sin anställning ställdes frågan “Vad hade du för 

förväntningar på Högskolan Dalarna som arbetsgivare?”. Respondent 1 hade inga 

förväntningar eftersom hen blev erbjuden arbete trots att hen tänkt göra något helt 

annat. Respondent 2 hade förväntningar på att det skulle bli roligt medan respondent 

3 och 4 hade förväntningar på att det skulle finnas planer för personlig utveckling. 

Barrow och Mosley (2005) beskriver chansen till personlig utveckling som en viktig 

del i att få engagerade medarbetare. Respondent 5 hade inga egentliga förväntningar 

på Högskolan Dalarna utan ville fortsätta arbeta med den verksamhet hen arbetat 

med tidigare i ett annat företag. På frågan “Stämde förväntningarna överens med 

verkligheten?” svarade de som hade förväntningar innan att de överensstämde. Detta 

kan kopplas till det Granberg (2011) skriver om, att det alltid finns en uppfattning 

om organisationen som arbetsgivare, oavsett om organisationen arbetar aktivt med 

det eller inte. 

 

4.2.2 Behålla 

“Vad får dig att stanna kvar?”, den frågan ställdes för att undersöka om Högskolan 

Dalarna anses kunna behålla sina befintliga resurser vilket enligt Chambers et al., 

(1998) och Edwards (2010) ses som en viktig förutsättning för att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Respondent 1 trivs med sitt arbete, sina uppgifter och kollegor och 

respondent 2 tycker att det är trevligt att arbeta på Högskolan Dalarna. Respondent 

3 väljer att stanna för att det finns en plan för personlig utveckling som stämmer 

överens med de egna målen. Respondent 4 och 5 anser att det är bland annat friheten 

med arbetet som gör att de väljer att fortsätta sin anställning hos Högskolan Dalarna. 

Alla människor drivs av olika faktorer, därför är det viktigt att ta hänsyn till varje 

individs behov för att öka motivationen hos befintlig personal (Barrow & Mosley, 

2005). 

  

På frågan “Hur ser du på din arbetsgivare?” sågs ett tydligt samband: att ingen av 

respondenterna såg Högskolan Dalarna som sin arbetsgivare utan att alla benämner 

sina närmaste chefer som sin arbetsgivare då kontakten med ledningen ligger långt 

borta. Chambers et al., (1998) och Lundkvist (2017) beskriver vikten av att ha ett 

aktivt ledarskap för att få en engagerad arbetsgrupp.  
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Vi tolkar respondenterna som att en mer aktiv och synlig ledning skulle öka deras 

motivation och förståelse för organisationen. 

 

“Högskolan är en stor arbetsgivare, så för mig är det avdelningen som är min 

arbetsgivare. Jag ser inte Högskolan Dalarna utan jag tittar bara på 

arbetsgruppen: den är viktig för mig och det är viktigt att den fungerar bra. Om det 

krånglar någon annanstans, bryr jag mig inte så länge det inte påverkar oss.” 

Respondent 3 

 

För att se om respondenterna anser att attraktiviteten har förändrats med tiden 

ställdes frågan “Har din bild av arbetsgivaren förändrats under anställningens 

gång?”. Respondent 1 anser sig ha blivit mer insatt i organisationen och därför har 

bilden av arbetsgivaren förändrats, dock varken positivt eller negativt. Respondent 

2 och 4 säger sig inte haft några förväntningar sedan innan och har därför svårt att 

svara på om något förändrats. Respondent 3 anser att en del politiska förändringar 

inom organisationen har gjort att synen förändrats då en del processer tagit onödig 

energi. Respondent 5 upplever att det blivit en hårdare styrning nu än vad det varit 

tidigare och att det kan förändra synen på arbetsgivaren om inte de nya ledarna får 

rätt utbildning och förutsättningar. 

 

Då arbetet med arbetsgivarvarumärket enligt Barrow och Mosley (2005) och 

Lundkvist (2017) är en ständigt pågående process, kan respondenternas åsikter ge 

svar på hur väl Högskolan Dalarna anses arbeta aktivt för sin personal och leder oss 

vidare till nästa fråga som är “Anser du att Högskolan Dalarna aktivt arbetar för att 

behålla dig som medarbetare?” Respondent 1 svarar: 

  

“Jag har ju mina chefer och en önskan från dom att inte sluta men det är sånt man 

pratar om. Men aktivt? Det skulle i sådant fall vara om man hotade med att säga 

upp sig, om det är ett löfte eller hot det vet jag inte, att arbetsgivaren då aktivt gör 

något för att hålla mig kvar, men det finns väl inget direkt incitament för dom att 

arbeta direkt aktivt mot mig eftersom att jag inte tänkt sluta.” 
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Respondent 2 trivs bra på arbetet och ser inte vad de skulle behöva göra eftersom 

hen ändå inte har några planer på att sluta. Respondent 3 anser att det är avdelningen 

som arbetar för att behålla medarbetare, inte skolan. Respondent 3 förklarar också 

att om saker och ting inte fungerar på avdelningarna så har det inget med 

universitetet att göra utan att allt handlar om vilken chef man har. Respondent 4 och 

5 ser inget direkt arbete från Högskolan Dalarna angående att behålla befintlig 

personal och respondent 4 säger:  

 

“Nej inte direkt, inte så där att dom pushar på att man ska vidareutbilda sig eller 

sådana saker, det händer inte. Om jag får vara lite kritisk skulle jag nog vilja säga 

att det är tvärt om. På vår avdelning så har det varit jätteproblem med 

personalstyrkan, vi är alldeles för lite personal. Där har det blivit att man har fått 

för mycket att göra som gör att flera stycken faktiskt överväger att sluta.” 

  

Enligt Barrow och Mosley (2005) och Lindelöw (2008) behöver organisationer 

arbeta strategiskt med EVP, motivation och delaktighet för att öka chansen att lyckas 

behålla sina medarbetare och därmed vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kan inte 

svara på om Högskolan Dalarna arbetar med detta men det är i så fall inget som 

respondenterna märker av. Däremot framkommer det flera tankar från 

respondenterna om vad Högskolan Dalarna borde göra för att behålla personal, 

snarare än vad de faktiskt gör. Befintliga medarbetare bör involveras i processen 

med att undersöka en organisations attraktivitet då deras egna erfarenheter och 

kunskaper kan vara till nytta för att tydliggöra resurser och brister (Lundkvist, 2017). 

 

Bland annat nämner flera respondenter ett tidrapporteringssystem som heter TGS, 

ett system ingen av de svarande har något positivt att säga om och som en av 

respondenterna ser som en stressfaktor. Flera respondenter nämner också 

uppdelningen av campusen i Borlänge och Falun, där en av respondenterna säger att 

det blivit en klasskillnad, en “vi och dom” känsla som inte känns okej, något som 

bör försöka arbetas bort. En respondent nämner att de behöver tänka om hur man 

bygger hela organisationen på Högskolan Dalarna och förändringar i strukturen, 

alltså ett annat tänk, för få ett driv inåt.  
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TGS, uppdelning av campus och organisationsstrukturen är några framkommande 

brister som respondenterna nämner som bör ses över vid arbetet kring 

arbetsgivarvarumärket.  

  

En gemensam faktor som alla respondenter nämner är bristen i ledarskapet, alltså att 

chefer eller ledning inte är engagerade eller insatta i avdelningens och 

medarbetarnas behov. Enligt Barrow och Mosley (2005) och Grönroos (1996) har 

chefernas attityd och engagemang en tydlig koppling till arbetet med att behålla och 

motivera medarbetarna. Om ledningen på Högskolan Dalarna skulle öka sitt 

engagemang skulle också medarbetarna känna större förtroende för organisationen.  

 

“En ny chef som kommer från en annan del av akademin har ingen egentlig koll på 

vad vi pysslar med eller vem som gör vad. Det blir mycket delegering och blir det 

brist får vi lösa det själva. Det tror jag många tycker är jobbigt så det hade varit 

mer positivt om cheferna hade varit mer engagerade i arbetet vi gör”.  

Respondent 4  

 

4.2.3 Rekommendera 

Alla respondenter är eniga om att de skulle rekommendera Högskolan Dalarna som 

arbetsgivare, i alla fall sin egen avdelning. Däremot säger respondent 3 att hen skulle 

rekommendera jobbet som adjunkt enbart om personen i fråga förstod hur mycket 

arbete som krävs och att det inte är någon vanlig sysselsättning mellan 8–16. 

Respondent 5 säger att för att rekommendera Högskolan Dalarna som arbetsgivare 

behöver personen eller personerna förstå att man måste vara drivkraftig då arbetet 

är mycket självständigt. Frågan “Skulle du rekommendera Högskolan Dalarna för 

någon i din omgivning?” ställdes för att få svar på om respondenterna anser att 

Högskolan Dalarna är tillräckligt attraktiva som arbetsgivare för att rekommendera 

dem vidare. Respondent 4 svarar följande: 

  

“Ja det tror jag faktiskt. I alla fall om det skulle bli lite mer styr på det här med 

timmar och det här med att det blir för mycket för vissa och så. Jag tycker att det är 

en trevlig högskola, en trevlig arbetsplats.” 
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Alla respondenter är också eniga om att de inte talar särskilt mycket om sin 

arbetsgivare på fritiden, men om de gör det är det på ett positivt sätt. Det som är 

intressant är att alla respondenter skulle rekommendera Högskolan Dalarna, och 

säger att de pratar om sin arbetsgivare på ett positivt sätt, ändå framkommer det flera 

faktorer under intervjuerna som vittnar om att det förekommer brister.  

 

Intressant är också att alla respondenter säger sig trivas bra men ändå påpekar de 

flera gånger att det finns områden som behöver förbättras. Detta kan tolkas som 

lojalitet mot organisationen eftersom respondenterna väljer att tala gott om sin 

arbetsgivare på fritiden även om de anser att det finns delar som inte alls fungerar. 

Det kan kopplas samman med det som Barrow och Mosley (2005), Lindelöw (2008) 

och Sokro (2012) förklarar, att genom att ha ett tilltalande arbetsgivarvarumärke 

som lockar och behåller kompetens kommer medarbetarna i organisationen att vara 

lojala, och de kan dessutom påverka organisationen positivt genom gott rykte. 

 

4.2.4 Avslutning 

“Ja men om jag nu ska forska, så är det ju inte bara för att jag tycker det är 

spännande att se på hur världen ser ut, för det gör jag ju, det är jättespännande. 

Men det är inte det som är grejen, utan vad gör jag med det, hur vi kan få det här 

att fungera eller bli någonting i verkligheten, det vill säga - förbättra världen”. 

Respondent 5 

 

Som avslutning på alla intervjuerna fick respondenterna ange tre fördelar och tre 

nackdelar med att arbeta på Högskolan Dalarna. Anledningen till att vi bad om 

fördelar var för att stärka trovärdigheten på de EVP som framkommit i det 

kvantitativa resultatet och för att säkerställa att det verkligen stämde överens med 

medarbetarnas syn. Anledningen till att respondenterna skulle ange tre nackdelar var 

för att ta reda på om det fanns förbättringsområden för Högskolan Dalarna att arbeta 

med, och i så fall vilka. Kommentarerna har sammanfattats och presenteras nedan i 

form av två bilder: 
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Fördelar:                                                            Nackdelar: 

  

 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

När både det kvantitativa och det kvalitativa resultatet analyserats går det att se ett 

samband mellan dem. Det som benämns som fördelar i det kvalitativa resultatet är 

liknande de attributen som respondenterna rangordnade i enkäten. Det mest 

attraktiva attributet som framkom i enkäten var flexibel arbetstid, som går att 

jämföra med den fördelen respondenterna benämnde som “frihet” i intervjuerna. På 

andra plats i rangordningen kom möjlighet till utveckling vilket kan jämföras med 

fördelen från intervjuerna, “resultatet av arbetet” som flera respondenter beskrev 

som utvecklande. Det tredje attributet i rangordningen i enkäten var trygga 

relationer, som kan kopplas till “människorna och arbetsgruppen”, då flera 

respondenter i intervjuerna beskriver sin arbetsmiljö på golvet tillsammans med 

kollegor som bra. De två attributen, lön och förtroligt ledarskap, hamnade längst ner 

i rangordningen i enkäten och visade sig vara två av de nackdelar som flera 

respondenter nämnde i intervjuerna. I och med det kan en koppling göras, att alla 

fem attribut som fanns med i enkäten också nämns i intervjuerna och fyller alla en 

funktion i fördelar och nackdelar med att arbeta på Högskolan Dalarna. På det stora 

hela kan vi utläsa att resultatet från den kvantitativa undersökningen går att koppla 

ihop med den kvalitativa undersökningens resultat. Genom analyseringen av 

resultaten har flera samband hittats, som knyter undersökningarna samman.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens helhet utifrån vår teoretiska referensram samt 

det kvantitativa och kvalitativa resultatet som framkommit, med syfte att skapa en 

djupare förståelse för ämnet. Diskussionen utgår från studiens frågeställningar 

och är uppdelad i tre teman som beskrivits tidigare; attrahera, behålla och 

rekommendera.  

 

5.1 Attrahera 

När uppdraget utlystes från Högskolan Dalarna, att undersöka deras attraktivitet som 

arbetsgivare började vår tankeprocess. Hur ska vi ta reda på hur attraktiva De är? En 

avgränsning gjordes för att se det ur medarbetarnas perspektiv vilket påverkade valet 

av studiens första frågeställning “Hur ser medarbetarna på Högskolan Dalarnas 

attraktivitet som arbetsgivare?”. Ytterligare en medveten avgränsning var att endast 

vända sig till adjunkter, detta för att alla som deltog skulle ha samma förutsättningar 

och på så sätt öka sannolikheten att få ett rättvist resultat. 

 

”Vilka unika erbjudanden utgör Högskolan Dalarnas EVP utifrån ett 

medarbetarperspektiv?” är studiens sista frågeställning och studiens resultat visar att 

Högskolan Dalarnas EVP enligt medarbetarna är: flexibel arbetstid, möjlighet till 

utveckling och trygga relationer (se bild 3). Dessa tre attribut föreslår vi att 

Högskolan Dalarna kan använda som en del i kommunikationen de förmedlar 

externt, till exempel i annonsering.  

 

 

Bild 3. Högskolan Dalarnas EVP enligt medarbetarna 

 

Flexibel 
arbetstid

Möjlighet 
till 

utveckling
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Enligt tidigare forskning väljer många medarbetare organisation före arbete och det 

är därför viktigt att förmedla ett tilltalande budskap externt för att nå potentiella 

medarbetare (Sokro, 2012). Utifrån intervjuerna ses ett samband mellan flera 

respondenter, att det i deras fall är arbetet som har lockat dem till Högskolan Dalarna 

och inte själva organisationen. Sambandet tyder på att respondenterna har valt att 

arbeta på Högskolan Dalarna på grund av arbetsuppgifter och arbetsgrupper och inte 

själva arbetsgivaren som organisation. Detta kan vara en betydelsefull aspekt för 

Högskolan Dalarna att ta med sig i framtiden; hur de vill uppfattas som organisation 

av befintlig och potentiell personal.  

 

Ehrenborg och Höglund (2016) skriver att organisationer behöver hitta ett sätt att 

kommunicera sitt EVP externt för att visa vad som gör dem unika.  

Detta kan vara ett sätt för Högskolan Dalarna att locka fler personer att söka sig till 

just deras organisation - att tydligt kommunicera sitt EVP externt.    

 

5.2 Behålla  

Studiens andra frågeställning; “Hur upplever medarbetarna att Högskolan Dalarna 

arbetar för att behålla befintlig personal?” leder oss till en formulering av ett 

förbättringsförslag till organisationen, som presenteras nedan. De respondenter som 

deltagit i studien ser inget aktivt arbete från organisationen för att behålla sina 

anställda, och flera respondenter pekar på ett bristande ledarskap och en frånvarande 

ledning. Ett av de två lägst rankade attributen i enkäten var “förtroligt ledarskap” 

och en återkommande nackdel i intervjuerna var “engagemang från chefer”. Att 

behålla och motivera sina medarbetare förklarar Barrow och Mosley (2005) och 

Grönroos (1996) vara stor del knutet till chefernas attityd och ledningsstil. En 

förändrad attityd hos chefer och ledning på Högskolan Dalarna skulle kunna 

förändra medarbetarnas syn på organisationen. Att genomgå en förändringsprocess 

på ledningsnivå är ett långsiktigt arbete men ett steg i rätt riktning kan vara det 

medarbetarna önskar - att se ett större engagemang. Detta kan göras genom att 

ledningen visar sig mer och att cheferna engagerar sig i medarbetarnas 

arbetsuppgifter.  
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Genom att ha engagerade medarbetare ökar chanserna att de arbetar mot 

organisationens mål vilket gynnar organisationen i längden (Grönroos, 1996). Vi 

tolkar våra respondenter som att de behöver stöd och engagemang från chefer och 

ledning för att orka och vilja fortsätta arbeta mot sina egna och organisationens mål. 

Uppnås detta kommer det att gynna organisationen både genom nöjda medarbetare 

men också genom att lättare nå sina mål.  

 

Då flera respondenter nämner ett bristfälligt ledarskap på Högskolan Dalarna går 

det att koppla samman med det som Mossberg och Sundström (2011) skriver om 

kommunikation. Flera respondenter anser sig inte ha någon kontakt med ledningen 

och ser därför sina närmsta chefer som ledning. Bristande kommunikation från 

ledning till chefer kan skapa störningar och påverka medarbetarna negativt i 

bemärkelsen att det skapar osäkerhet. En respondent påpekar att de inte finns någon 

tydlig information om vem eller vilka man ska vända sig till i vissa ärenden, och att 

chefer ibland bara skickar dem vidare. I form av en tydligare struktur kring 

kommunikationskanaler kan kontakten mellan ledning och chefer bli tydligare vilket 

skapar större förtroende hos medarbetarna (Mossberg & Sundström, 2011).  

 

Ökat förtroende för ledning skapar enligt Barrow och Mosley (2005) och Grönroos 

(1996) också högre motivation och engagemang hos medarbetarna. Ur studiens 

kvalitativa resultat framkommer det att ingen av respondenterna upplever 

Högskolan Dalarna som sin arbetsgivare, utan att de snarare uppfattar sina chefer 

som sin arbetsgivare och ledning. En förklaring till detta kan finnas i att flera 

respondenter påstår att rektor och ledning inte syns ute i verksamheten, de påpekar 

också att flera chefer saknar förståelse och kunskap i att vara ledare men också för 

medarbetarnas arbetsuppgifter.  

 

Respondenterna nämner flera fördelar med att arbeta på Högskolan Dalarna, som de 

bör fortsätta arbeta med och för. Den största fördelen med att arbeta på Högskolan 

Dalarna är enligt respondenterna flexibel arbetstid, det vill säga friheten de besitter 

både gällande arbetstid och upplägg. I och med friheten medarbetarna besitter finns 

det många möjligheter med vart och när de kan arbeta, vilket kan attrahera en större 

målgrupp då man inte är låst till att faktiskt bosätta sig i närheten av Högskolan. 
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Människor och arbetsgruppen anses vara den näst största fördelen med att arbeta på 

Högskolan Dalarna. När man arbetar i mindre arbetsgrupper sker ett nära samarbete 

och det är därför viktigt att kunna stötta och ta hjälp av varandra. Genom gemenskap 

och en känsla av att få vara delaktig i gruppen skapas motivation och engagemang 

hos medarbetarna, något som Barrow och Mosley (2005), Boxall och Purcell (2016) 

och Grönroos (1996) säger är viktigt för att skapa trivsel. Vi tolkar respondenterna 

som att dessa två fördelar på ett eller annat sätt är avgörande för deras trivsel och 

vill förmedla till Högskolan Dalarna att detta är något de ska vara stolta över och 

fortsätta arbeta för.  

 

De fördelar som framkommer i studien går att använda som EVP, men det kan vara 

att föredra att organisationen själva eller med hjälp av konsulter fortsätter 

undersökningen som studien baseras på, även på andra avdelningar för att stärka 

trovärdigheten.  

 

5.3 Rekommendera 

I intervjuerna ställdes en fråga om vilka förväntningar respondenterna hade på sin 

arbetsgivare innan de började, och om verkligheten överensstämmer med 

förväntningarna. Anledningen till valet av frågan var för att det enligt Ehrenborg 

och Höglund (2016) krävs att organisationen lyckas leva upp till de förväntningar 

medarbetarna har, och på så sätt lättare behålla sin personal. I detta fall kan ses att 

alla som hade förväntningar också tycker att de överensstämmer.  

 

Om Högskolan Dalarna lyckas med den interna marknadsföringen av sitt 

arbetsgivarvarumärke kan medarbetarna bli motiverade att engagera sig och på så 

sätt tala gott om sin arbetsgivare, detta kopplar vi till det Grönroos (1996) skriver 

om att motiverade medarbetarna tenderar att tala gott om sin arbetsgivare. Ett 

resultat från intervjuerna är att alla respondenter är lojala mot sin arbetsgivare, och 

att de överlag är nöjda med sitt arbete. Genom lojalitet ökar chanserna att 

medarbetarna talar positivt om sin arbetsgivare på fritiden vilket enligt Barrow och 

Mosley (2005), Lindelöw (2008) och Sokro (2012) kan bidra till ett tilltalande 

arbetsgivarvarumärke.  
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Ett samband i frågan om respondenterna skulle rekommendera sin arbetsgivare till 

någon i sin omgivning var att alla svarade ja vilket tyder på lojalitet. Vi ser således 

att Högskolan Dalarna på flera sätt har lyckats med att skapa ett gott varumärke 

internt och att ett fortsatt arbete med detta kan skapa gott rykte för organisationen. 

  

5.4 Avslutning 

Studiens resultat kan vara påverkat av flera faktorer, bland annat tillfälligheter och 

timing hos både organisation och deltagare. Tillfället för vår studie kan sammanfalla 

med en lugn period på Högskolan Dalarna som gör att de anställda är mer positiva 

än de brukar vara, eller sammanfalla med en osäker period som medför att det skulle 

kunna vara oroligt i arbetsgrupperna. Dock framkommer ingen information om att 

det skulle vara oroligheter i de arbetsgrupper som undersökts och vi tolkar flera av 

våra respondenter som att de känner sig nöjda och trygga.  

 

Flera av respondenterna uttrycker att de har stora förväntningar på den nya rektorn 

som nyligen börjat och det återstår att se om förväntningarna kommer att uppfyllas.  

  

Kirovska och Simonovska (2013) poängterar att offentliga organisationer bör ha ett 

offentligt stöd. Högskolan Dalarna är en offentlig sektor och det är därför extra 

viktigt att de har ett offentligt stöd, för att öka möjligheterna att kunna påverka 

statens investeringspolitik och därmed chanserna till ökad finansiering. En 

respondent påstår att det skett en del politiska förändringar inom organisationen som 

gjort att synen på arbetsgivaren har förändrats. Det är dock inget som Högskolan 

Dalarna egentligen kan påverka eftersom de är en offentlig organisation som delvis 

styrs av staten. Med både högskolelagen och högskoleförordningen att ta hänsyn till 

finns inte lika mycket frihet i bestämmelser som hos en privat aktör.  

 

Flera respondenter nämner att de har förståelse för svårigheter kring 

organisationsförändring eftersom Högskolan Dalarna är en offentlig verksamhet. En 

respondent uttryckte att det blivit en hårdare styrning nu än vad det varit tidigare 

och att detta kan förändra synen på arbetsgivaren om inte kommunikationen kring 

detta förtydligas.  
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Vi tycker att Högskolan Dalarna borde kommunicera sina riktlinjer tydligare internt 

för att skapa en större förståelse hos medarbetare och chefer samt se till att 

kommunikationen når alla parter för att undvika missförstånd och orättvisa 

(Mossberg & Sundström, 2011).   
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6. Förslag till förbättringsområden 

Nedan presenteras ett antal förslag på förbättringsområden som framkommit i 

denna studie. Förslag som kan ligga till grund för hur Högskolan Dalarna kan 

attrahera och behålla personal.  

 

 

o ”Bristfälligt ledarskap” 

I Studiens resultat framkommer det att respondenterna ser ledarskapet på Högskolan 

Dalarna som bristfälligt då de anser att chefer saknar kompetens och ledning är 

”osynlig” i verksamheten.  

 

Vårt förslag är att säkerställa att chefer besitter den kompetens och kunskap de 

behöver för att på ett pedagogiskt sätt leda och stötta medarbetare, detta genom 

samtal och utbildningar. 

 

o ”Internkommunikation” 

Flera respondenter nämner att de uppfattar kommunikationskanalerna otydliga, 

bland annat genom att de inte vet vart de ska vända sig i olika ärenden.  

 

Vårt förslag är att skapa tydliga kanaler för vart informationen ska gå, och vart 

medarbetarna ska vända sig kan tydligheten för hjälp och kommunikation öka. Ett 

exempel på detta kan vara ett förtydligande på intranät eller liknande där alla har 

tillgång till materialet.   

 

o ”IPI-analys” 

Högskolan Dalarna påtalar att de vill arbeta mer med att attrahera potentiella 

talanger samtidigt som de värnar om den befintliga personalstyrkan. 

  

Ett sätt att säkerställa attraktiviteten och samtidigt skapa ett varumärke att 

marknadsföra externt är att se över hur organisationen uppfattas i dagsläget. Vårt 

förslag är därför att Högskolan Dalarna bör fortsätta arbeta med den IPI-analys som 

vi påbörjat i denna studie. På så sätt kan de ta reda på flera faktorer som gör dem 

attraktiva, något de sedan kan förmedla ut för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. 
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o ”Utföra undersökningen med fler medarbetare” 

Högskolan Dalarna är uppdelade i två campus varpå motsättningar där emellan kan 

finnas. Det finns också flera olika avdelningar på de båda campusen, med olika 

”status” och ”hierarkiska nivåer” vilket kan ha påverkande faktorer i framtida 

undersökningar - hur Högskolan Dalarna uppfattas.  

 

För att öka resultatets trovärdighet och för att få ökad förståelse för medarbetarnas 

synpunkter på sin arbetssituation är vårt förslag att genomföra vår undersökning på 

båda campus, på flera avdelningar där man också involverar flera medarbetare.   
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7. Slutsatser 

Utifrån studiens syfte, utvald teori och framtagen empiri presenteras nedan våra 

slutsatser som utgångspunkt för hur Högskolan Dalarna kan fortsätta arbeta mot 

att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Genomgående i vår studie går det att se att det finns flera olika arbetssätt för att 

stärka sitt arbetsgivarvarumärke som organisation. Att lyckas attrahera och behålla 

personal är ett komplext arbete och kräver god struktur och engagemang. En slutsats 

i denna studie är att Högskolan Dalarna bör se över sitt ledarskap för att öka 

motivationen hos befintlig personal, detta kan också bidra till att organisationen blir 

mer attraktiv. Då kompetensbristen ökar blir arbetet med arbetsgivarvarumärket än 

viktigare och utifrån studiens resultat framkommer att medarbetarna saknar en 

engagerad ledning, vilket kan vara en bidragande faktor till att medarbetare på 

Högskolan Dalarna ser ledarskapet som bristfälligt. 

 

Vidare i studien dras också slutsatsen att arbetet med EVP går att utveckla, bland 

annat genom att fortsätta arbetet vi påbörjat med en IPI-analys. Syftet med en IPI-

analys att undersöka identitet, profil och image och därmed identifiera nuvarande 

EVP (Dyhre & Parment, 2009). Utifrån denna studie har det första I:et, Identitet, 

tagits fram. Syftet med det första I:et är att ta reda på vilka erbjudanden som redan 

finns, alltså de EVP som denna studie visar. Däremot är det bra att involvera olika 

grupper av anställda, vilket betyder att denna undersökning skulle behöva 

genomföras på flera avdelningar med flera medarbetare för att ge ett mer omfattande 

resultat. Det Högskolan Dalarna kan arbeta vidare med är att ta fram Profil och 

Image för att ta reda på vad organisationen strävar efter och hur de vill uppfattas av 

medarbetarna samt hur organisationen uppfattas av allmänheten, nu och i framtiden. 

 

Om Högskolan Dalarna har ett eller flera attraktiva erbjudanden ökar deras chans 

att attrahera och behålla personal. Det är att föredra att involvera befintlig personal 

i arbetet mot att ta fram organisationens erbjudanden och kan göras på det sättet 

denna studie har gjorts.  
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Att intervjua medarbetare med syfte att ta reda på fördelar och nackdelar med att 

vara anställd på Högskolan Dalarna kan ge organisationen värdefull information 

från de personer som är insatta i företaget. Denna studie har tagit reda på hur 

befintliga medarbetare ser på organisationen och nu återstår arbetet för Högskolan 

Dalarna att ta reda på organisationens självuppfattning, för att vidare arbeta med hur 

de vill uppfattas och hur de ses som arbetsgivare av sin omgivning.  

 

Flexibel arbetstid och möjlighet till utveckling är två starka fördelar som Högskolan 

Dalarna kan lyfta både internt och externt för att lättare attrahera kompetent 

personal, samt motivera befintliga medarbetare. Medarbetare på Högskolan Dalarna 

trivs och är lojala mot sin arbetsgivare, även detta är något som organisationen kan 

förmedla externt för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Vi ser att det finns flera 

fördelar med att arbeta på Högskolan Dalarna, och att de kan klassificera sig som en 

attraktiv arbetsgivare. Således finns det en del områden som eventuellt bör ses över 

och arbetas vidare med. Barrow och Mosley (2005) och Boxall och Purcell (2016) 

förklarar att för att se resultat av arbetet med arbetsgivarvarumärket behöver 

organisationen ständigt tänka strategiskt, och följa upp arbetet, till exempel genom 

avstämningar, undersökningar och tydlig kommunikation.  

 

Med detta vill avsluta vår studie med att säga; tack till Högskolan Dalarna för ert 

förtroende, vi önskar er all lycka till med fortsatt arbete.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev för intervjudeltagare 

  

Hej 

Vi är två studenter som genomför en studie med syfte att ta fram vad som gör 

Högskolan Dalarna till en attraktiv arbetsgivare. Studien genomförs med 

avgränsning till adjunkter inom akademin Industri och Samhälle i Borlänge. Vi har 

genomfört en enkät, fördjupat oss i teori men vill bredda vår förståelse kring ämnet 

ytterligare genom intervjuer. Vi önskar att spela in intervjuerna via 

ljudupptagning, detta är dock frivilligt. Intervjuerna kommer att hållas på avskild 

plats på Högskolan i Borlänge. 

  

Studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen till Personal och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras separat 

så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet 

kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studenter, till 

personalavdelningen på Högskolan Dalarna samt i form av ett examensarbete. 

Inspelningarna och den transkriberade texten från intervjuerna kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet när det är avslutat. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. 

Ansvariga för studien är studenterna Hanna Eriksson, Lisa Johansson och 

handledare Hans Lundkvist. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra 

av dig till någon av oss. 

  

Med Vänlig Hälsning 

Hanna Eriksson                          Lisa Johansson                       Hans 

Lundkvist             

Student                                       Student                                   Handledare 

H15erhan@du.se                       H15jolis@du.se                      Hans@stegvis.com 
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Bilaga 2 

Informationsbrev för enkätdeltagande 

  

Hej 

Vi är två studenter som genomför en studie med syfte att ta fram vad som gör 

Högskolan Dalarna till en attraktiv arbetsgivare. Studien genomförs med 

avgränsning till adjunkter inom akademin Industri och Samhälle i Borlänge. Vi vill 

fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete, denna 

undersökning består av en enkät. I ett senare skede kommer ett antal personer att 

kontaktas med förfrågan att delta i en intervju. 

  

Studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen till Personal och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras separat 

så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet 

kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studenter, till 

personalavdelningen på Högskolan Dalarna samt i form av ett examensarbete. Du 

kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet när det är avslutat. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. 

Ansvariga för studien är studenterna Hanna Eriksson, Lisa Johansson och 

handledare Hans Lundkvist. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra 

av dig till någon av oss. 

  

Med Vänlig Hälsning 

Hanna Eriksson                          Lisa Johansson                       Hans 

Lundkvist             

Student                                       Student                                   Handledare 

H15erhan@du.se                       H15jolis@du.se                      Hans@stegvis.com 
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Intervjuguide 

 


