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Sammanfattning  

Syftet med studien är att utifrån ett ledningsperspektiv se om det går att urskilja olika 

kategorier av förmåner som organisationen erbjuder och även få kunskaper om på vilket sätt 

organisationen synliggör vilka förmåner de har till sina anställda. Vidare är syftet att 

undersöka och få en förståelse för om organisationen blir attraktiv för att de erbjuder förmåner 

till sina potentiella och redan existerande medarbetare. Frågeställningarna som studien 

besvarar är: ”Går det att urskilja olika kategorier av förmåner som organisationen 

erbjuder?”, ”På vilket sätt väljer organisationen vilka förmåner de ska synliggöra?” samt 

”Blir organisationen attraktiv genom att erbjuda förmåner?”. 

 

Konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens blir allt tuffare på arbetsmarknaden vilket 

gör att det inte längre räcker med att erbjuda medarbetare hög lön. Många potentiella och 

redan existerande medarbetare förväntar sig att arbetsgivaren ska ge dem förmåner vilket är 

anledningen till att vi valt att undersöka förmåners roll i att attrahera och behålla medarbetare. 

Den teoretiska referensramen består av teorier om employer branding, förmåner och ett flertal 

motivationsteorier som kan kopplas till förmåner. Genom åtta kvalitativa intervjuer med 

representanter från ledningen som arbetar med förmåner samlades empirisk data in för 

studien. 

 

Analyskapitlet har delats upp i de tre delarna: ”Förmåners olika karaktärer”, 

”Synliggörandet av förmåner” och ”Attrahera och behålla medarbetare genom förmåner”. 

De förmåner som erbjuds är dels förmåner enligt Skatteverkets definition exempelvis 

friskvårdsbidrag och gällande dessa förmåner finns enligt respondenterna stora begränsningar 

att ta hänsyn till. Dessutom erbjuder respondenterna övriga förmåner som inte betraktas som 

förmåner i den klassiska bemärkelsen exempelvis karriärmöjligheter. En del förmåner har 

respondenterna själva reflekterat över medan andra förmåner är oreflekterade. De visar sig 

även att det finns vissa förmåner som enligt respondenterna är värda att kommuniceras ut till 

medarbetare och andra inte. Det visar sig att respondenterna anser sig bli attraktiva 

arbetsgivare genom att erbjuda förmåner i samma nivå som sina konkurrenter. Dessa tre delar 

belyser förmåners roll i att attrahera och behålla medarbetare. 
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Förord  

Först av allt vill vi tacka våra respondenter som bidragit med sin tid, deltagande och 

engagemang. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Lars Ivarsson för gott 

samarbete och vägledning under uppsatsens gång.  

 

Vi har till största del utfört arbetet med denna uppsats tillsammans. Dock har vissa delar av 

teoriavsnittet delats upp mellan oss efter överenskommelse från båda parter. Resterande delar 

av uppsatsen har skrivits och analyserats av oss båda.         
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1. Inledning  

I inledningen presenteras bakgrunden till val av ämne, en beskrivning av vad som menas 

med förmåner och hur synen samt betydelsen av förmåner inom arbetslivet har förändrats de 

senaste åren. Vidare beskrivs syftet med studien, frågeställningarna som uppsatsen ska 

besvara och uppsatsens disposition.  

 

Vi har valt att undersöka förmåners roll för att attrahera och behålla medarbetare. Detta 

eftersom det blir allt viktigare för organisationer att klara av sin kompetensförsörjning till 

följd av den tuffa konkurrensen på dagens arbetsmarknad (Albinsson & Geterud, 2013, s.14). 

Många organisationer använder sig därför av employer branding som innebär att genom olika 

aktiviteter stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att lyckas attrahera och behålla medarbetare. 

Ett verktyg för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke är att arbetsgivare erbjuder anställda 

förmåner utöver lön.  En studie av Harvard Business Review (2011) visar att det inte längre 

räcker för arbetsgivare att erbjuda medarbetare hög lön eftersom många medarbetare förväntar 

sig att arbetsgivaren ska ge dem mer än bara pengar bland annat förmåner. Dessutom visar 

studien att förmåner är av stor betydelse för att engagera och motivera medarbetare. Det är 

därför intressant att undersöka förmåners roll i att attrahera potentiella medarbetare och 

behålla redan existerande från ett ledningsperspektiv. Förhoppningen är att studien ska bidra 

till större förståelse för hur förmåner kan användas för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Vi har ett antagande om att människor i allmänhet inte tänker på förmåner i andra termer än 

klassiska exempel som friskvårdsbidrag, tjänstebil och gratis kaffe. Dock har det enligt en 

intervju med en HR-konsult i Svenska dagbladet (2011) skett en stor förändring de senaste 

åren över vilka förmåner som arbetstagare är intresserad av. Arbetstagare har inte längre lika 

stort fokus på pengar utan efterfrågar förmåner som bidrar till en meningsfull fritid. 

Exempelvis flexibel arbetsplats vilket gör att arbetstagare kan arbeta var de vill och inte 

behöver vara på kontoret. En annan annorlunda förmån som kommit på senare år är att 

arbetsgivare bistår med fertilitetsutredningar till sina anställda. Det verkar därför som att 

förmåner som underlättar för medarbetares privatliv kommer vara värdefulla för att attrahera 

och behålla medarbetare. Dessutom är ämnet förmåner intressant att undersöka eftersom vi 

har ett antagande om att förmåner i framtiden kommer få en mer central roll i att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Detta antagande kan styrkas av en intervju med en omvärldsanalytiker 

Laurent i Dagens industri (2007) som hävdar att förmåner kommer ha större betydelse i 

framtiden eftersom den nya generationen kommer ställa högre krav gällande förmåner. 

 

Arbetstagarnas krav på bättre förmåner utöver lön kommer att öka 

kraftigt när kommande generationer tar över.  Det kommer att handla 

mycket om hälsobefrämjande förmåner, dels friskvård och gymkort 

men kanske också vägledningshjälp och karriärplanering. Stöd som 

får oss att må bra inombords kommer alltmer.  

  

               (Laurent, refererat till i Dagens industri, 2007) 
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Eftersom förmåner numera kan finnas i olika former och i framtiden vara av större betydelse i 

arbetslivet är det intressant att undersöka vad organisationer erbjuder för förmåner och hur de 

resonerar kring det. För att få reda på det har vi intervjuat åtta olika representanter från 

ledningen som arbetar med förmåner. Vi kommer i denna studie att undersöka vilka förmåner 

som respondenterna erbjuder för att se om det främst är fokus på klassiska förmåner eller om 

det finns en utveckling mot mer nytänkande förmåner. Det är även intressant att se hur 

respondenterna synliggör och kommunicerar förmånerna de har till sina anställda. Vi har även 

en föreställning om att förmåner mest bara finns i organisationen utan att det skett något 

strategiskt tänkande kring vilka förmåner som erbjuds.  Vi ställer oss därför frågan om det 

finns ett aktivt strategiskt tänkande bakom arbetat med förmåner för att bli en attraktiv 

arbetsgivare och om man verkligen blir en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda förmåner.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att utifrån ett ledningsperspektiv se om det går att urskilja olika 

kategorier av förmåner som organisationen erbjuder och även få kunskaper om på vilket sätt 

organisationen synliggör vilka förmåner de har till sina anställda. Vidare är syftet att 

undersöka och få en förståelse för om organisationen blir attraktiv för att de erbjuder förmåner 

till sina potentiella och redan existerande medarbetare.  

 

1.2 Frågeställningar  
 

 Går det att urskilja olika kategorier av förmåner som organisationen erbjuder? 

 

 På vilket sätt väljer organisationen vilka förmåner de ska synliggöra? 

  

 Blir organisationen attraktiv genom att erbjuda förmåner? 

 

1.3 Disposition 
 

Vi kommer att presentera ett teoriavsnitt som först ger en bakgrund till hur organisationer 

arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats för potentiella och redan existerande medarbetare 

med hjälp av teorier om employer branding och förmåner. Vidare kommer en presentation av 

motivationsteorier som kan kopplas till förmåner. Dessa är inre- och yttre motivation, 

Maslows behovsteori, Herzbergs tvåfaktorteori samt McGregors teori om X och Y. Efter 

teoriavsnittet följer ett metodavsnitt där vi presenterar samt motiverar metodvalet till vår 

studie. Vidare följer en analys- och resultatdel där resultatet av vår studie presenteras med två 

olika modeller och empirin kopplas ihop med tidigare nämnda teorier. Avslutningsvis 

presenterar vi slutsatserna av resultatet samt diskuterar studiens resultat.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen behandlar tidigare forskning inom ämnet. Först kommer 

employer branding beskrivas i stort för att sedan gå in mer specifikt på förmåner som är en 

del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare presenteras ett flertal motivationsteorier som 

kan kopplas samman med förmåner.  

 

2.1 Employer branding 
 

Allt fler arbetsgivare har vidtagit åtgärder för att öka chanserna att medarbetaren de söker 

väljer deras organisation och att medarbetarna de har väljer att stanna kvar. För att göra 

arbetsgivaren attraktiv och konkurrenskraftig använder organisationer sig idag av employer 

branding. Att arbeta med employer branding innebär att man på olika sätt försöker arbeta med 

att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Ett av employer branding verktygen kan vara ett effektivt 

belöningssystem där inte bara lönen är ett motivationsverktyg utan även förmåner (Parment & 

Dyhre, 2013, s.11 ff). Vilka förmåner som erbjuds är en del av employer branding och 

fungerar som ett verktyg som arbetsgivaren kan använda för att stärka sitt varumärke 

 

Uttrycket employer branding definerades tidigt av forskarna Ambler & Barrow (1996, s.8) 

som “the package of functional, economic, and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company”. Employer branding kan då ses 

som en enda stor förpackning som innehåller alla funktionella, ekonomiska och psykologiska 

fördelar som en medarbetare får ta del av genom att vara anställda hos arbetsgivaren. Dessa 

fördelar är också starkt sammankopplade med arbetsgivaren i sig exempelvis att en individ vet 

att en organisation är särskild duktiga på kompetensutveckling. Enligt Parment & Dyhre 

(2012, s. 11) är employer branding egentligen allting som förknippas med arbetsgivarens 

varumärke som lön, förmåner, status, upplevelser och karriärmöjligheter. De menar även att  

målet med employer branding dels är externt att attrahera den bästa kompetensen, dels internt 

att få medarbetare att vilja stanna kvar i organisationen.  

 

Parment & Dyhre (2012, s. 11 ff) beskriver att det finns framförallt tre anledningar till varför 

arbetsgivare ska använda sig av employer branding. Först och främst är det för att det finns ett 

glapp på arbetsmarknaden då efterfrågan inte matchar tillgången på arbetskraft. Om 

arbetsgivaren inte lyckas locka till sig medarbetare med rätt kompetens kommer inte 

organisationen att kunna överleva eller växa sig starkare. Dessutom måste arbetsgivaren 

anpassa sig efter den nya generationen som kommer att inta arbetsmarknaden med ett helt nytt 

synsätt. De menar att den nya generationen inte bara nöjer sig med vilken arbetsgivare som 

helst utan vill veta exakt vad de kommer få ut av att arbeta hos den tilltänkta arbetsgivaren. 

Dessutom vill den nya generationen bli sedda och bekräftade som individer vilket gör att om 

arbetsgivaren inte lyckas förmedla sitt arbetsgivarvarumärke till den potentiella medarbetaren 

vänder de sig snabbt till en annan arbetsgivare istället. Den sista anledningen är att genom att 

arbeta aktivt med employer branding blir dina medarbetare nöjda med arbetsgivaren. 
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Medarbetarna blir då ambassadörer för arbetsgivarens varumärke och kommer då berätta för 

andra hur bra det är att arbete för den arbetsgivaren. Att medarbetarna är nöjda med sin 

arbetsplats och sprider det till andra stärker arbetsgivarens varumärke.  

 

Enligt Parment & Dyhre (2009, s.90) är organisationskulturen av stor vikt för att bli en 

attraktiv arbetsgivare. Detta eftersom organisationskulturen ska genomsyra hela 

organisationen genom värderingar, normer och chefskap, vilket i sin tur kommer att locka till 

sig medarbetare som uppskattar den typen av organisationskultur som erbjuds. Det är därför 

viktigt att alla employer branding aktiviter går i linje med vad organisationen står för. 

Erbjuder organisationer förmåner måste de vara i samklang med de värderingar som kopplas 

samman med organisationen. Är förmånerna inte integrerade med organisationskulturen kan 

det bland potentiella och redan existerande medarbetare skapas en förvirring över vad 

organisationen egentligen står för.  

 

En annan faktor för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare är enligt Parment & Dyhre (2009, s 

154) att göra uppföljningar av hur väl arbetsgivarens employer branding strategierna har 

fungerat. De menar att många arbetsgivare är duktiga på att spendera pengar på employer 

branding aktiviteter som ska öka deras attraktivitet men att de inte är lika bra på att följa upp 

om deras ansträngning har gett någon effekt. Dock menar de att utvärderingar av employer 

branding aktiviteter inte är en enkel process men att det finns mycket att hämta genom att 

göra det. Arbetsgivaren får då reda på vad föregående års aktivitet resulterade i för effekt och 

kan då ta ställning till om de ska fortsätta i samma bana. Dessutom ökar kunskapen för 

arbetsgivaren om vad som är aktuellt på arbetsmarknaden både idag och i framtiden, vilket 

kan påverka vilka beslut som blir tagna och inte tagna i ett employer branding syfte. Det 

skulle därför vara av en idé för arbetsgivare att göra utvärderingar av vilken effekt förmåner 

har och samtidigt få kunskaper om vilka förmåner de kan satsa på i framtiden. På det sättet 

skulle arbetsgivaren slippa lägga pengar på förmåner som kanske ingen medarbetare är 

intresserad av samt ha chansen att ligga i framkant när det gäller förmåner som kan uppskattas 

av medarbetarna i framtiden. Detta skulle leda till att arbetet med förmåner som employer 

branding verktyg blir mer effektivt.  

 

    

2.1.1 Förstahandsvalet av arbetsgivare 

 

Det blir allt viktigare för organisationer att kunna sticka ut som en populär arbetsgivare i den 

hårda konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens som finns i dagens arbetsliv. 

Aronsson (2015, s.17) menar att storföretag som Apple, Google och Facebook har lyckats 

med sin employer branding strategi eftersom de är högt placerade på listor världen över när 

det gäller var arbetssökande helst vill arbeta. De har blivit extremt framgångsrika tack vare att 

de lyckats attrahera den bästa kompetensen genom sitt attraktiva arbetsgivarvarumärke. Det är 

antagligen många människor som har någon av dessa företag som förstahandsval när de ska 

välja arbetsplats. Frågan är då hur man som arbetsgivare ska tänka för att inte bara vara en 
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attraktiv arbetsgivare i mängden utan bli en potentiell medarbetares förstahandsval av 

arbetsgivare. 

 

Att sticka ut och vara det självklara förstahandsvalet av arbetsgivare har studerats av Rampl 

(2004) som genomfört en studie på studenter angående deras förstahandsval av arbetsgivare.  

Syftet var att urskilja vilka associationer kopplade till arbetsgivaren som är av största vikt för 

att man har en arbetsgivare man föredrar framför andra. Det sex alternativen studenterna 

kunde välja bland var: lön, karriärmöjligheter, geografiskt läge, rykte, arbetsuppgifter och 

organisationskultur. Resultatet visade att endast organisationskultur och arbetsuppgifter var 

faktorer av betydelse som gick att koppla till att vara förstahandsvalet av arbetsgivare. 

Dessutom behövde dessa faktorer vara sammanlänkade med att individen upplevde en stark 

positiv känslomässig koppling till arbetsgivaren för att ett förstahandsval av arbetsgivare 

skulle uppstå.  

 

Utifrån studiens resultat kan det tänkas att arbetsgivaren ökar sina chanser att bli någons 

förstahandsval av arbetsgivare om denne erbjuder förmåner kopplat till arbetsuppgifter och 

organisationskultur exempelvis karriärmöjligheter. Dessutom måste den potentiella 

arbetstagaren ha en positiv känslomässig koppling till arbetsgivaren för att förstahandsval ska 

uppstå. En positiv känsla gentemot arbetsgivaren kan exempelvis ha skapats genom att den 

potentielle medarbetaren har träffat arbetsgivaren på en mässa och då fått ett väldigt gott 

intryck som etsat sig fast. Det kan även handla om att den potentiella medarbetaren har växt 

upp med att alltid se häftiga affischer på arbetsgivaren vilket har gjort att denne har en positiv 

känsla inför arbetsgivaren. Det kan därför vara viktigt för arbetsgivare att pricka in båda 

delarna för att verkligen sticka ut som nummer ett och inte bara vara en i mängden.    

 

 

2.2 Förmåner 
 

Förmåner är ett verktyg inom employer branding eftersom arbetsgivaren erbjuder förmåner 

till sina medarbetare för att göra arbetsgivarvarumärket mer attraktivt. Enligt Svensson (2001, 

s.9) är syftet med att erbjuda förmåner att öka motivationen bland medarbetare. Om 

arbetsgivaren lyckas motivera potentiella och redan existerande medarbetare att både söka sig 

till organisationen och stanna kvar där genom att erbjuda förmåner skulle denne anses vara 

attraktiv som arbetsgivare. Förmåner kan därför användas som ett verktyg för att göra 

arbetsgivarens varumärke mer attraktivt och konkurrenskraftigt.  

 

Det finns en del olika förklaringar på vad som egentligen menas med förmåner. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å) finns två olika definitioner av förmåner som de kallar för 

löneförmån och naturaförmån. “Löneförmån är en fastställd ersättning för arbete i form av 

pengar el. annan förmån” (Ne.se) och “Naturaförmån är en förmån i annat än pengar som en 

anställd erhåller från sin arbetsgivare” (Ne.se). Förmåner i den bemärkelsen som kommer att 

undersökas i denne studie är det sistnämnda alternativet eftersom vi inte kommer undersöka 

löneförmåner utan förmåner som anställda får utöver pengar. Enligt Skatteverket (u.å) är 
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förmåner materiella som exempelvis förmånsbilar, försäkringar, gratis frukt, resor, rabatter, 

sjukvård och friskvård. Dessutom finns det på deras hemsida en beskrivning av vad som 

menas med en förmån där de delar upp förmåner i skattepliktiga och skattefria förmåner.  

 

 

Förmåner är alla former av "ersättning för arbete" som man som 

anställd kan få i annat än kontanter. En förmån uppkommer i 

princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad 

åt en anställd. Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om 

det inte särskilt reglerats att den är skattefri. 

 

   (Skatteverket.se)  

 

 

Enligt Lindmark & Önnevik (2006, s.159) är förmåner något som arbetsgivaren, utöver lönen, 

erbjuder sina anställda som motprestation för deras arbete vanliga exempel är tjänstbil, 

friskvårdsbidrag eller en dator. Det går att diskutera om det verkligen är en motprestation av 

arbetstagaren som krävs för att få tillgång till förmåner eftersom dessa ska rikta sig till alla 

medarbetare i organisationen. Exempelvis friskvårdsbidrag måste enligt Skatteverket (u.å) 

gälla alla medarbetare vilket gör att det inte direkt går att se som en förmån som medarbetaren 

får efter att denne gjort en prestation. Det går dock att se att alla medarbetare går till 

arbetsplatsen och utför sina arbetsuppgifter varje dag som en långsiktig motprestation.    

 

Aronsson (2015, s.18) menar att det idag finns helt nya former av förmåner på marknaden då 

vissa organisationer idag kan erbjuda exempelvis fri mat på arbetsplatsen, sovplatser och 

nedfrysning av ägg för kvinnor. Förmånerna ovan fokuserar på att sudda ut var gränserna går 

mellan arbete och fritid för medarbetare vilket är ett nytt sätt att arbeta med förmåner. Dessa 

förmåner går inte alls i linje med det traditionella synsättet på förmåner som finns där 

människor i allmänhet kanske främst tänker på förmåner som tjänstebil eller friskvårdsbidrag.  

Företaget Google som är en världens mest attraktiva arbetsgivare satsar hårt på förmåner 

kopplade till hälsa för sina medarbetare då man erbjuder dansklasser, caféer med nyttig mat, 

en kreativ arbetsmiljö, möjlighet att arbeta med idéutveckling på arbetstid och möjlighet att 

köpa aktier i företaget (Albinsson & Geterud, 2013, s 105). 

 

Förmåner behöver inte alltid bara vara materiella saker som exempelvis tjänstebil utan kan 

även vara icke materiella. Enligt en undersökning av The Society for Human Resource 

Management (2015) visade det sig att yngre generationer värderade flexibla arbetsvillkor som 

en viktig förmån för att de ska trivas med sitt arbete. Att se flexibla arbetsvillkor som en 

förmån skiljer sig en del från Skatteverkets traditionella definition av förmåner som mer 

handlar om materiella förmåner. Flexibla arbetsvillkor kan innebära förmåner som flexibel 

arbetstid och arbetsplats där medarbetaren kan styra över sin egen arbetstid. Enligt Thompson 

& Aspinwall (2009) finns det ett värde i att arbetsgivaren kompenserar sina anställda i form 

av exempelvis karriärmöjligheter, flextid och utbildningar och inte enbart ge kompensation i 

form av lön. De menar att genom dessa förmåner blir det enklare för framförallt den yngre 
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arbetskraften att kunna balansera arbete och fritid vilket kan ses som en betydelsefull 

kompensation. Det kan tänkas att icke materiella förmåner exempelvis flexibel arbetsplats kan 

få större genomslag i framtiden när den yngre generationen ska in på arbetsmarknaden. 

 

Svensson (2001, s.9) menar att ett problem med förmåner kan vara att individer har olika 

uppfattningar av vad som betraktas som en förmån. Det kan exempelvis finnas vissa förmåner 

som betraktas som självklara på en arbetsplats som kompetensutveckling, gratis telefon och 

dator och därmed förlora sitt värde som förmån. Om inte de anställda upplever dessa som 

förmåner innebär det att förmånerna inte fungerar som motivationsfaktorer. Det gäller därför 

för arbetsgivaren att utveckla förmåner som är motivationshöjande för de anställda vilket i 

slutändan leder till att medarbetarna känner sig uppskattade och blir effektiva på sin 

arbetsplats. Det kan därför finnas ett värde i att individ och målgruppsanpassa förmåner.  

 

 

2.2.1 Individ- och målgruppanpassade förmåner 

 

Tidigare har förmåner i arbetslivet varit en förhandlingsfråga för fackliga organisationer som 

företrätt arbetstagarens intressen. Dock har man gått mot en förändring där individen själv 

förhandlar om sina förmåner vilket betyder att den som är en duktig förhandlare kan få bättre 

förmåner än andra (Lindmark & Önnevik, 2006, s.160). Detta kan tyda på en individualisering 

i arbetslivet gällande förmåner där kollektivets roll inte är lika betydande längre, vilket går i 

linje med exempelvis individuell lönesättning istället för gemensamma kollektivavtal. Ett 

vanligt sätt att arbeta med förmåner är att rikta sina förmåner mot den målgrupp man söker. 

Svensson (2001, s.10) menar att om man som arbetsgivare väljer förmåner som bra pensioner 

och gratis hälsokontroller kan det utåt sett signalera att man riktar sig mot ett äldre segment 

snarare än en yngre som kanske är mer intresserade av helt andra förmåner. Vidare beskriver 

Parment & Dyhre (2009, s.90) att arbetsgivaren måste anpassa sin employer branding strategi 

efter den nya generationen. De menar att den nya generationen ställer höga krav på sin 

arbetsgivare exempelvis förväntar de sig en gratis mobil och färsk frukt på kontoret samt att 

de själva vill styra över sin arbetstid istället för att arbetsgivaren gör det.    
 

Ett annat sätt att arbeta med förmåner är att individanpassa förmåner istället för att ha 

övergripande förmåner vilket går i linje med det nya individualiserade arbetslivet. Enligt 

Svensson (2001, s.10) har ”[…] den egna livssituationen en avgörande betydelse för vilka 

förmåner, som gör en arbetsgivare attraktiv för den enskilde individen”. För att förmåner ska 

vara effektivt är individens behov avgörande för vilka förmåner som upplevs som 

motiverande eller inte. Exempel från arbetslivet kan vara att som arbetsgivare erbjuda 

fertilitets behandlingar vilket är en förmån som endast erbjuds vissa individer i organisationen 

som är i behov av detta medan den förmånen inte alls tillämpar sig på alla anställda. Ett annat 

sätt att individanpassa förmåner är att individer själva får välja vilka förmåner de vill ha vilket 

kallas för cafeteriamodellen.  Studier har visat att när individer själv får välja sina förmåner 

istället för att bli tilldelade ett paket med förmåner blir nöjdare med sin lön trots att själva 

lönen inte har ökat (Molander, 1989, s 112). 
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The conventional type of wage and salary payment system provides 

for a particular level of pay, with standard deducations, benefits, 

holiday entitelments and so on. However this ignores individual 

differences between employees with respect to the types of benefits 

they would prefer to recive. 

(Molander, 1989, s 112) 

 

Cafeteriamodellen går ut på att anställda får ett antal förmåner att välja bland och får sedan 

välja ut sina favoriter. Detta gör att varje medarbetare individuellt får välja förmåner som 

passar dennes livssituation för tillfället och modellen möjliggör för att få byta förmåner efter 

hand.  Till skillnad från att ge samma förmåner till alla medarbetare medger cafeteriamodellen 

för ett mycket mer flexibelt sätt att arbeta med förmåner. Det kan absolut bli mer arbete för 

arbetsgivaren som måste sätta sig ner med varje medarbetare och låta dem välja förmåner 

dock finns det mycket att tjäna på det. Om anställda blir nöjdare med sin lön genom att få 

välja förmåner själva kan de även bli nöjdare med sin arbetsgivare vilket leder till en positiv 

intern employer branding effekt.  

 

 Brenner (2009)  menar att det är vanligt att arbetsgivare väljer att erbjuda förmåner som de 

tror ska attrahera den åldersgrupp de söker efter dock är det inte det bästa sättet eftersom 

”Merely offering a couple of one-size-fits-all benefit communications based on age groups 

will not be enough to attract and retain the highest quality workers in today's economy” 

(Brenner, 2009, s.27).  Han menar att arbetsgivaren istället måste fokusera på den enskilde 

medarbetarens livssituation för att få ut mesta möjliga effektivitet från användningen av 

förmåner. Detta eftersom att var i livet individer befinner sig har bevisats ha stort inflytande 

på vilka förmåner en individ efterfrågar hos en arbetsgivare snarare än vilken ålder individen. 

Arbetsgivaren kan se till potentiella och redan existerande medarbetares livshändelser för att 

få en indikation av vilka förmåner som är av störst värde för medarbetaren och uppfyller 

dennes behov. Exempelvis kan det vara att en potentiell medarbetare precis har blivit förälder 

då kan arbetsgivaren trycka på förmåner som kan underlätta balansen mellan arbete och fritid. 

Det spelar då ingen roll om denne potentielle medarbetaren är yngre eller äldre utan det är 

livssituationen som är det viktiga för vilka förmåner som är bäst att erbjuda.  

En studie av Harvard Business Review (2011) visade att organisationer inte har någon 

särskild kommunikationsstrategi för att underlätta för sina medarbetare att förstå deras 

förmåner. Detta ansågs i studien vara ett problem eftersom anställda skulle bli mer 

engagerade och lojala om de förstod effekten av sina förmåner. Frågan är då vilken 

kommunikationsstrategi som är mest effektiv gällande förmåner. Brenner (2009)  har en idé 

om hur arbetsgivare ska lyckas skapa effektiva förmånssystem. Han menar att arbetsgivaren 

måste ge varje individ kunskap om vilken förmån som är den bästa för dem och inte bara 

presentera förmåner och dess innehåll. En effekt av att arbetsgivaren gör detta är att individen 

får ett förtroende för arbetsgivaren eftersom denne särskilt informerar om vilka förmåner som 

passar just denne bäst. Vilket möjligtvis kan förbättra dennes liv ur vissa aspekter och därför 

ha en positiv effekt. Arbetstagaren skulle då känna sig omhändertagen av arbetsgivaren som 
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då verkligen visar att man verkligen bryr sig om sina medarbetare och vill ge dem 

rekommendationer för vad som är bäst för dem. Förmåner kan då värderas högre av en 

medarbetare eftersom de verkligen förstår vad de innebär och har en arbetsgivare som 

engagerar sig i att de ska användas. Tillskillnad från att medarbetares enda relation till 

förmåner är att de står på arbetsgivarens personalsidor och de är upp till medarbetaren själv att 

ta reda på vad de innebär.  

  

2.2.2 Förmåners effektivitet 

 

Enligt Lindmark & Önnevik (2006, s.165) krävs det för att ett förmånssystem ska vara 

effektivt att arbetsgivaren måste hålla sig uppdaterad med trender i samhället och individers 

olika behov gällande förmåner. Gör arbetsgivaren inte detta finns risken att förmånssystemet 

blir verkningslöst om man inte uppdaterar det utan bara låter det vara som det är. För att 

lyckas hålla sig uppdaterad gällande individers inställning till förmåner krävs både en yttre 

utvärdering av vad andra organisationer erbjuder för förmåner samt en inre bevakning av hur 

medarbetarna upplever de förmåner som finns idag och vad de önskar sig vilket kan ske 

genom belöningssamtal arbetsgivare och arbetstagare i mellan. Dessutom menar Thompson & 

Strickland (1992) att arbetsgivaren ska fokusera på att ge förmåner till de medarbetare som är 

högpresterande. De menar att genom att erbjuda individuella förmåner efter prestation ger det 

motivation till medarbetarna att fortsätta i samma riktning eftersom de känner att de blir 

belönade. Det kan därför vara mer effektivt ur ett motivationssyfte för arbetsgivaren att 

erbjuda förmåner efter prestation snarare än att ge samma förmåner till alla.  

 

En annan faktor som är av betydelse för att ha ett effektivt förmånssystem är på vilket sätt 

arbetsgivaren kommunicerar vilka förmåner de erbjuder sina potentiella och redan existerande 

medarbetare.  En studie av The Society for Human Resource Management (2015) visade att 

arbetsgivare ofta inte kommunicerade ut sina förmåner för att attrahera potentiella 

medarbetare och motivera redan existerande medarbetare. Studien visade dock att det skulle 

vara värdefullt för organisationer att verkligen kommunicera ut sina förmåner för att lyckas 

attrahera den bästa kompetensen och särskilt när det gäller att få tag i specifika yrkesgrupper.  

Kommunikationen av förmåner kan därför vara en viktig del för arbetsgivaren att ta hänsyn 

till för att lyckas attrahera och behålla medarbetare.  Frågan är då vad man som arbetsgivare 

ska tänka på för att lyckas kommunicera ut sina förmåner till den önskade mottagaren. 

 

Enligt Parment & Dyhre (2009, s.153) är det viktigt för arbetsgivaren att välja rätt 

kommunikationskanal för sina employer branding aktiviter ”At the heart of choosing a 

communication channel is striving for effectiveness, which means choosing the channel that 

will reach the goals set up for the communication targeted towards the desired market or 

target group” (Parment & Dyhre, 2009, s 153). För att få ut mesta möjliga effektivitet måste 

arbetsgivaren välja att kommunicera ut exempelvis förmåner på det sättet som är bäst för att 

nå den tilltänkta målgruppen. När det gäller förmåner är det troligt att målgruppen både är 

potentiella medarbetare som arbetsgivaren vill locka till sig genom vilka förmåner de 
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erbjuder. Det är även troligt att arbetsgivaren även vill nå ut till redan existerande medarbetare 

som de vill ska bli nöjda genom att de erbjuds förmåner. Om arbetsgivaren lyckas med 

kommunikationen av sina förmåner både internt och externt kan arbetsgivarvarumärket 

stärkas.   

 

2.3 Motivation 
 

Enligt Svensson (2001, s.9 ff) är syftet med att erbjuda förmåner att öka motivationen bland 

medarbetare. Han menar vidare att en organisation behöver motivera sina anställda genom att 

skapa förutsättningar för att de ska trivas och utvecklas. Detta styrks av tidningen Harvard 

Business Review som 2010 utförde en undersökning på 394 chefer i USA som var ansvariga 

för förmånerna i deras organisation. Undersökningen visade att förmåner var av stor betydelse 

för att engagera och motivera medarbetare. Det är därför intressant att titta på hur motivation 

samspelar med förmåner.  

 

Enligt NE (u.å.) är definitionen av motivation ”Motivation är en psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Ne.se). 

Armstrong (2002, s 55-56) beskriver istället motivation som en anledning till att göra något 

och att motivation handlar om faktorer som påverkar människor att bete sig på ett visst sätt. 

Han delar även in motivation i tre skilda faktorer. Den första faktorn är riktning vilket innebär 

vad en människa anstränger sig för. Den andra faktorn är ansträngning vilket betyder hur hårt 

en människa försöker anstränga sig och slutligen tredje faktorn som är uthållighet vilket 

innebär hur lång tid en människa anstränger sig. Han menar vidare att en motiverad individ 

har ett målinriktat beteende samt att motivationen visar sig när individen förväntar sig att 

dennes handling leder till att de uppnår sitt mål. Förväntningen kan innebära att individen får 

en belöning i någon form för utförd handling vilket kommer tillfredsställa dennes behov. För 

att koppla detta till arbetslivet finns det enligt (Armstrong, 2002, s.55) två olika sätt för att 

motivation ska fungera. Det ena sättet är att människor kan motivera sig själva genom att söka 

efter arbeten som leder till att deras mål blir uppfyllda. Det andra sättet är att bli motiverad av 

ledningen genom metoder som lön, befordran och beröm. 

 

För att vidare kunna förklara hur motivation fungerar hos människor finns det en mängd olika 

motivationsteorier. Dessa teorier kan ge en förståelse för varför människor beter sig och 

agerar på ett visst sätt i olika situationer. Teorierna kan även förklara hur organisationer kan 

göra för att uppmuntra sina anställda för att med sin ansträngning och sina förmågor bidra till 

att organisationen kan nå sina mål (Armstrong, 2002, s. 55). Armstrongs teori om inre och 

yttre motivation, Maslows behovstreori, Herzbergs tvåfaktorsteori samt McGregors teori om 

Y och X kan eventuellt ge en förklaring till om det är så att förmåner fyller någon 

motiverande funktion för anställda i arbetslivet.    
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2.3.1 Inre och yttre motivation 

 

Armstrong (2002, s.56) skiljer mellan två olika typer av motivationsfaktorer för människan 

nämligen inre och yttre motivationer. Den inre motivationen handlar om på vilket sätt inre 

faktorer hos individen påverkar dennes sätt att bete sig och agera i olika situationer. Det finns 

ett flertal faktorer som spelar roll för att en människa ska drivas av en inre motivation. Ett 

exempel från arbetslivet kan vara att en individ får ta ansvar i sin arbetsroll samt använda och 

utveckla sina färdigheter. Att ha ett arbete som individen finner är utmanande och att få 

möjligheter till personlig utveckling kan vara faktorer som spelar in. Yttre motivation handlar 

istället om omvärldens påverkan för att en individ ska bli motiverad (Armstrong, 2002, s.56) 

Det kan röra sig om en materiell påverkan, exempelvis att arbetsgivaren motiverar sin 

personal i arbetet genom lön, provision, förmåner eller tävlingar.  

 

Enligt Armstrong (2002, s.56) finns det en skillnad mellan inre och yttre motivationsfaktorer. 

Den inre motivationen ger en djupare effekt på längre sikt och särskilt när det handlar om 

kvaliteten på arbetslivet då motivationen till att göra ett gott arbete finns inuti individen och 

inte är en drivkraft denne blir påtvingad utifrån. Den inre motivationen handlar även om att 

belöningen den anställde får finns i att utföra arbetet i sig och inte från annat håll vilket kan 

innebära att individen motiveras av att den får utföra arbetsuppgifter som denne tycker är 

tillfredsställande. Den yttre motivationen har en omedelbar och en kraftfull effekt men håller 

inte särskilt länge. Den yttre motivationen handlar även om att arbetet i sig inte är 

attraherande men att det som arbetet för med sig är motiverande vilket kan innebära att 

individen inte motiveras av att utföra de arbetsuppgifter de har men att exempelvis 

förmånerna som kommer med arbetet är attraherade. Det kan därför tänkas att när individen 

känner en inre drivkraft i arbete är förmåner som kompetensutveckling mer intressant än om 

denne känner en yttre drivkraft i arbetet då förmånsbil kanske är av mer värde för att denne 

ska bli motiverad.    

 

2.3.2 Maslows behovsteori 

  

Maslow (1954) var först med att utforma en behovshierarki som han betraktar som en trappa 

som människan klättrar uppför. Utifrån denna ”behovstrappa” bygger Maslow sin teori på att 

individer drivs och motiveras av olika behov. Denna ”behovstrappa” har fem olika nivåer i 

olika kategorier. De huvudsakliga behoven är de fysiologiska behoven, följt av 

trygghetsbehoven, behov av gemenskap, behov av uppskattning samt den sista nivån som är 

behov av självförverkligande. Maslow menar att individer endast kan uppfylla behoven i 

kategorisk ordning. Detta innebär att innan nästa behov kan uppfyllas måste det lägsta 

behovet alltid vara uppfyllt exempelvis att trygghetsbehovet måste vara tillfredsställt innan 

behovet av gemenskap kan uppfyllas. Dessutom särskiljer Maslow mellan de tre lägsta 

behoven som kallas bristmotiv och de två högsta behoven som kallas växtmotiv. För att 

växtmotiven ska kunna bli aktuella för en individ måste bristmotiven vara tillfredsställda 

enligt Maslow’s behovshierarki refererat i Kaufmann & Kaufmann (2010, s.133). Maslow 
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(1987) särskiljer mellan dessa behov eftersom människor tidigare har upplevt att de 

växtmotiven ska ha blandats med bristmotiven. Det som är skillnaden här enligt Maslow är att 

när ett bristmotiv är i konflikt med ett växtmotiv så vinner alltid bristmotivet eftersom det 

motivet är mycket starkare och viktigare (Maslow 1987).  

 

Nederst i denna behovshierarki finns de fysiologiska behoven vilket karaktäriseras som 

exempelvis sömn och mat. När dessa behov är uppfyllda kan nästa behovstrappa uppfyllas, 

vilket är trygghets och säkerhetsbehovet. Med detta behov uppfyllt kan en individ känna sig 

obesvärad av rädsla och hot. Trygghet är viktig för att individen ska kunna känna att den är i 

säkerhet och skyddad från en otäck omgivning som exempelvis skulle kunna vara att möta ett 

farligt djur (Maslow, 1987). Vid den tidpunkt då alla dessa behov är uppfyllda är det 

gemenskapsbehov eller social tillhörighet som är nästa behov att tillfredsställa. Skulle detta 

behov inte vara tillgodosett hos en individ kan denne känna en tomhetskänsla av ensamhet, 

tillskillnad från en individ som har uppfyllt det sociala behovet som istället motiveras att ta 

sig vidare upp för trappan (Maslow 1987). 

 

När bristmotiven är uppnådda går individen vidare till växtmotiven. Där det första behovet är 

att känna sig uppskattad, vilket Maslow (1987) väljer att särskilja mellan två olika begrepp 

nämligen primär och sekundär kategori. I den primära kategorin är det angeläget om individen 

får en känsla av att den är uppskattad när individen genomfört en prestation. Medan det 

viktiga inom den sekundära kategorin är att individen får känslan av att vinna andra individers 

respekt och identifikation. När detta behov är uppfyllt känner sig individen självsäker och 

behövd av andra (Maslow 1987). I den sista nivån i Maslows ”behovstrappa” är behovet av 

självförverkligande vilket innebär att alla andra nivåer är tillgodosedda och uppnådda. För att 

kunna förstå begreppet självförverkligande kan det exempelvis vara att det kan liknas vid när 

en människa som har fötts med en naturlig begåvning. Det kan exempelvis vara att någon är 

begåvad inom musik. Det finns en drivkraft av musikintresset att bli någonting stort som att 

bli en stor artist och att göra bra musik, eftersom att det är något som kan bli verklighet. 

Dessutom är det även ett behov av den anledningen att man som människa vill fortsätta att 

utvecklas. Det är därför som Maslow (1987) menar på att det finns skillnader på själva 

synsättet på vad som innebär ett självförverkligande hos en individ eftersom att ett 

självförverkligande är av betydelse helt olik än någon annan.  

 

Maslow’s behovstrappa har vidareutvecklats av Parment & Dyhre (2013, s.73) som kopplar 

behovstrappan till arbetslivet. De menar att fysiska behov hos en individ är att andas, äta och 

sova. Behov av trygghet kan individen få av att ha en anställning, att ha hälsan och av 

familjen. Gemenskapsbehovet blir uppfyllt genom kamratskap, familj och intimitet. Behovet 

av uppskattning får individen tillgodosett genom självkänsla, tilltro och prestation. Slutligen 

är behovet av självförverkligande som uppfylls genom moral, kreativitet, spontanitet och 

problemlösning.   
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Det fysiska behovet tillgodoser arbetsgivaren genom att ge medarbetare lön så att de kan 

betala hyra för att ha någonstans att sova och köpa mat för att kunna äta. Förmåner som är 

kopplade till kost exempelvis fria luncher eller matkuponger kan uppfylla det fysiska behovet 

hos en medarbetare. Om arbetsgivaren erbjuder fri bostad som en förmån skulle även de 

kunna uppfylla medarbetarens fysiska behov eftersom denne får sova någonstans. Behovet av 

trygghet kan uppfyllas genom att arbetsgivaren erbjuder trygghet i anställningen vilket 

innebär att medarbetaren inte behöver oroa sig över att förlora jobbet. Förmånen 

friskvårdsbidrag kan ge medarbetaren möjlighet till bättre hälsa vilket kan göra att denne 

känner sig trygg av att veta att det inte finns lika stor risk för att drabbas av sjukdom.  

 

Att arbetsgivaren erbjuder förmåner kopplat till att ge medarbetaren möjlighet att balansera 

arbetslivet och privatlivet kan bidra till att behovet av både trygghet samt gemenskap 

uppfylls. Detta eftersom att medarbetaren kan upprätthålla en bra relation med sin familj trots 

att arbetet tar mycket tid exempelvis genom möjlighet till flexibel arbetstid eller arbetsplats.  

Förmånen gratis kaffe kan även ha en inverkan på behovet av gemenskap eftersom de bidrar 

kamratskap eftersom att medarbetare samlas över fikaraster och pratar.  Att erbjuda 

kompetensutveckling och karriärmöjligheter kan bidra till att behovet av uppskattning samt 

självförverkligande tillgodoses. Detta eftersom medarbetaren får möjlighet att prestera bättre i 

sitt arbete och känner att arbetsgivaren tror på att denne klarar av nya arbetsuppgifter. Det kan 
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även leda till att medarbetaren får utöva mer kreativitet och problemlösning som uppfyller 

behovet av självförverkligande.  

 

2.3.3 Herzbergs tvåfaktorsteori  

 

Herzberg tvåfaktorsteori omfattas av motivations och hygien faktorer som leder till att en 

individ blir motiverad. Enligt Lindmark & Önnevik (2006, s.34) belyser Herzbergs teori olika 

faktorer som kan komma att spela roll för individens motivation och tillfredsställelse på 

arbetet. Herzberg kom fram till sin teori genom att han år 1959 genomförde en undersökning 

på över 200 ingenjörer och revisorer från över nio företag i USA. Undersökningen handlade 

om sambandet mellan intervjupersonernas arbetsglädje och vilka faktorer som spelar in. 

Dessa försökspersoner uppmanades att beskriva om hur de kände sig på sitt arbete för att 

därefter betygsätta sina känslor (Herzberg, 1966). Herzberg upptäckte att det fanns två 

faktorer som spelar roll för en individs arbetsglädje nämligen hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Intervjupersonernas känslor av framgång på arbetet förknippades med 

prestation, ansvar och hur arbetet ser ut.  

 

Enligt Herzberg (1966) uppfattas hygienfaktorerna som självklarheter hos individen på arbetet 

vilket exempelvis är bra arbetsförhållanden, bra chefer och bra lön. Skulle någon av dessa 

faktorer saknas skulle det leda till en negativ effekt på arbetsglädjen hos en individ. Däremot 

var inte hygienfaktorerna generellt sätt inte något som resulterar i mer arbetsglädje hos de 

anställda dock menade Herzberg att bristen av hygienfaktorer ändå kan ha en negativ effekt 

på arbetsglädjen. Vid de tillfällen då en anställd inte har någon arbetsglädje i sitt arbete beror 

det inte på arbetet i sig, utan av yttre omständigheter menade Herzberg (1966). Ett exempel 

som tas upp av Herzberg är brister i arbetsmiljön.  Hygienfaktorerna kan beskrivas som 

förebyggande faktorer som måste finnas för att minska missnöje hos de anställda.  

 

Evans & Olumide-Aluko (2010 s.75) refererar till Herzberg när det gäller motivationsfaktorer. 

Herzberg beskriver fem olika kännetecken för vad som ska räknas som ett tillfredsställande 

arbete vilket då är prestation, erkännande, arbetet i sig samt även ansvar och utmaningar. 

Enligt Herzberg är dessa motivationsfaktorer väldigt viktiga eftersom att dessa faktorer är de 

enda som kan motivera människor på arbetet eller också ge ett tillfredsställande arbete. Dock 

gav han inget exempel eller gav någon definition på motivation enligt författarna. Ett konkret 

exempel på vad motivationsfaktorer skulle kunna innebära i arbetslivet är att ge möjligheter 

till sina anställda i form av nya utbildningar eller något där de kan växa med organisationen 

och även växa i sig själva. Det kan tänkas att förmåner består både av hygien- och 

motivationsfaktorer beroende på om individen uppfattar det som en förmån eller inte. 

Exempelvis kan flextid vara en förmån för någon vilket då är en motivationsfaktor och för 

någon annan en självklarhet vilket då blir en hygienfaktor. 

 

Teck-Hong & Waheed (2011) har testat Herzbergs teori i en mer aktuell studie med anställda 

inom detaljhandel i Malaysia. Från tidigare forskning hade de funnit att lön motiverar 

anställda på arbetet och ville nu se om Herzbergs teori kunde motsäga tidigare forskning. 
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Resultatet av undersökningen visade att säljare i Malaysia lägger större vikt vid 

hygienfaktorer exempelvis lön och arbetsvillkor medan mindre fokus lades på 

motivationsfaktorerna. Detta innebär att studien gick i linje med tidigare forskning dock var 

Teck-Hong & Waheed av uppfattningen att om organisationen skulle fokusera mer på 

motivationsfaktorer skulle det även öka trivseln och produktiviteten på arbetsplatsen. Det 

skulle kunna ske genom att använda sig av belöningssystem där man använder sig av 

motivationsfaktorer som är effektiva för de anställda i organisationen. De menade även att 

genom att ta tillvara på motivationsfaktorerna skulle chefer lyckas få anställda att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Genom att anställdas blir motiverade och får de behovet uppfyllt skulle de 

trivas ännu bättre på arbetet (Teck-Hong & Waheed, 2011). Det kan vara så att vissa 

arbetsgivare lägger större vikt på förmåner som kan ses som hygienfaktorer exempelvis 

friskvårdsbidrag som många anställda förväntar sig ska finnas i en organisation Detta trots att 

arbetsgivaren egentligen skulle tjäna på att använda sig av förmåner som är mer riktade mot 

motivationsfaktorer exempelvis kompetensutveckling.  

 

2.3.4 McGregors X och Y teori 

 

McGregors (1960) teori om X och Y uppstod då han frågade sig hur chefernas tilltro till sina 

anställda påverkar de anställdas motivation. Han menade att människosynen hos ledaren har 

inverkan på medarbetarnas reaktioner och handlingar. Den första teorin gällande människors 

arbetsmotivation är teori X och denna utgår ifrån tre antaganden:  

 

1. Människor är lata av naturen och om möjligheten finns försöker de undvika att arbeta.  

2. Människor är oansvariga av naturen vilket gör att deras arbete måste övervakas. 

3. Kontroller och uppföljning av arbetet måste genomföras för att ledaren ska se till att arbetet 

utförs. 

 

Enligt Lindmark & Önnevik (2006, s.36) är detta en ledare vars människosyn är att 

människan i grund och botten är lata av naturen och ser arbetet som något obehagligt. 

Författarna menar även att ledarna gör även antagandet att det är därför som arbetstagarna är 

ovilliga att ta initiativ och ha eget ansvar. Detta gör även att ledaren i organisationen inte ger 

den anställde någon möjlighet till eget ansvar eller företroende att utföra sina arbetsuppgifter 

på egen hand. De anställda i organisationen kan då känna att de vantrivs i gruppen, eftersom 

de bara gör vad de har blivit tillsagda av ledaren. Det kan slutligen leda till att deras 

motivation sjunker eftersom de inte får något förtroende av sin ledare (Lindmark & Önnevik, 

2006, s.36). 

 

I teori Y är ledarens människosyn mer positiv eftersom ledaren resonerar som att det är 

människans inre drivkraft som skapar den egna viljan att ta ansvar enligt Lindmark & 

Önnevik (2006, s 36). Detta leder till att ledaren har stor tillit till sina anställda och låter de ha 

eget ansvar för att tillsammans uppnå det gemensamma målet. Om ett beslut ska fattas 

samråder ledaren med de anställda om detta. Om en ledare har denna människosyn är det 

lättare för de anställda att kunna känna att de har ett ansvar för sitt arbete, vilket leder till att 
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även om ledaren inte finns på plats så utförs arbetet på ett bra sätt. Det kan även leda till att de 

anställda får möjligheten att ta egna initiativ gällande sina arbetsuppgifter och får möjlighet 

att komma med nytänkande lösningar (Lindmark & Önnevik, 2006, s 37). Det kan tänkas att 

friskvårdsinspiratörer som finns på arbetsplatser för att uppmuntra anställda att använda 

friskvårdsbidraget kan ha sin utgångspunkt i teori X då ledningen kan ha människosynen att 

människor är lata av naturen och därför behöver uppmuntran för att de ska träna. Utifrån teori 

Y skulle inte en sådan aktivitet behövas på samma sätt för att få anställda att använda 

friskvårdsbidraget då man ger individerna eget ansvar att hålla sig friska och bidra till 

organisationens välmående.   

 

Lawter et al (2015) ville undersöka McGregor’s (1960) antagande om att alla anställda 

presterar bättre om de har en ledning med en Y attityd som alltså förespråkar anställdas 

självständighet. För att undersöka detta genomförde de en studie om förhållandet mellan X/Y 

attityder, X/Y beteenden och anställdas arbetsprestation.  Detta ville de göra eftersom att 

betydelsen av X/Y attityder och i relation till anställdas arbetsprestation aldrig hade bekräftats 

i tidigare forskning. Deras hypotes var att relationen mellan X/Y attityder och anställdas 

arbetsprestation var beroende av ledningens X/Y beteende. Resultatet av studien visade ett 

starkt samband mellan dessa tre variabler på både individ- och gruppnivå. Det är inte bara 

ledningens attityd som har betydelse för anställdas arbetsprestation utan ledningens beteende 

gentemot anställda har en stor påverkan.  

 

Resultatet styrker föreställningen som många chefer har om att anställda har obegränsad 

potential bara de blir styrda på rätt sätt (Lawter et al, 2015). Det spelar därför ingen roll vad 

ledningens inställning är gentemot sina anställda utan det är deras beteende som är avgörande 

för anställdas inställning till arbetet. Det kan exempelvis röra sig om att ledningen har en Y 

inställning som innebär att de tror att anställda själva kan ta ansvar för sitt arbete. Trots detta 

kan deras beteende vara mer av en X karaktär om de exempelvis inte erbjuder flexibel 

arbetstid som en förmån. För anställda får ledningens beteende en negativ inverkan eftersom 

de kan känna en sämre inställning till arbetsgivaren som inte ger dem frihet. Om de anställda 

känner att ledningens beteende inte går i linje med den människosyn de förespråkar kan det 

hända att deras inställning till arbetsgivaren blir sämre och att deras arbetsprestation inte ökar. 

Det kan därför vara viktigt att erbjuda förmåner som går i linje med arbetsgivarens 

människosyn.  
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3. Metod        

I metodavsnittet beskrivs och motiveras de metoder som använts för att utföra denna studie. 

Vi kommer att redogöra varför vi har valt intervju som metod, vilka för och nackdelar det 

finns och hur vi har gått tillväga. Dessutom presenteras även våra respondenter, vår 

intervjuguide, analysmetoden samt reliabilitet och validitet. Slutligen har vi även med etiska 

överväganden för vad man ska tänka på när man genomför en undersökning. 

 

3.1 Val av metod 
 

Syftet med denna här uppsatsen är att undersöka hur våra respondenter tänker och resonerar 

om och kring förmåner. Vi vill även undersöka vilka typer av förmåner som respondenterna 

erbjuder, hur de synliggör dessa samt om förmåner gör respondenterna attraktiva. För att 

uppnå vårt syfte med studien ansåg vi att en kvalitativ metod var den bästa lämpande metoden 

eftersom att vi ville ha innehållsrika svar från respondenterna. Enligt Jacobsen (2000, s.145) 

används kvalitativ metod för att skapa tydlighet för vad begrepp egentligen innebär.  För att 

kunna uppnå vårt syfte kan denna metod vara att föredra eftersom begreppet förmåner är ett 

brett ämne. Till skillnad från den kvantitativa metoden där forskaren redan på förhand har 

bestämt vad den ska leta efter, kan forskaren i den kvalitativa metoden istället anpassa sig 

utifrån respondentens svar.  

 

Jacobsen (2000, s.145) menar vidare att för att kunna skapa en detaljerad bild av begrepp 

behöver forskaren ta reda på hur olika människor tolkar och förstår dessa. Detta kan ske 

genom djupgående intervjuer då respondenten får uttrycka sina egna tankar och upplevelser 

kring ett fenomen. Vilket gör att forskaren i nästa steg kan dra slutsatser utifrån respondenten 

svar. Vi kommer därför utifrån Jacobsens utgångspunkter (Jacobsen, 2000, s.145) i kvalitativ 

metod att använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna tolka och förstå respondentens 

svar. Vi har valt att använda oss av litteratur och artiklar i ämnena employer branding, 

förmåner och motivation. Syftet med valda teorier är även att utifrån tidigare forskning få en 

djupare förståelse för ämnet. Dessutom har teorierna valts ut för att vid utformningen av 

intervjuguiden ha riktlinjer för vilka ämnen som ska beröras för att förstå fenomenet 

förmåner. Detta kommer leda till att vi lättare kommer kunna tolka samt förstå 

respondenternas svar.  

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Det finns många fördelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer. Enligt Svensson och 

Starrin (1996 s. 23) är kvalitativa samtalsintervjuer att föredra om syftet med studien är att 

vilja upptäcka variationer, strukturer eller processer hos olika företeelser. En annan fördel 

enligt Jacobsen (2002, s. 142) är att den kvalitativa intervjun fokuserar på det unika med varje 

respondent genom att forskaren tar fäste vid detaljer och nyanser i samtalet. Vidare på detta 
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förklarar Bell (2016, s.189-190) att forskaren har möjlighet att vidareutveckla respondentens 

svar genom följdfrågor. Detta kan göra att forskare får mer utförliga svar än om denne varit 

tvungen att följa en intervjumall. Dock menar Bell (2016, s.189-190) även att det finns 

nackdelar med intervjuer som exempelvis kan vara att de tar lång tid och har forskaren för 

stort intervjuantal vilket kan bli problematiskt för forskaren när denne ska analysera 

datamaterialet. Vår förhoppning är att genom kvalitativa intervjuer få en större förståelse för 

varför respondenterna har och erbjuder förmåner till sina anställda. Målet med metoden är att 

få tillgång till individuella åsikter, reflektioner och tankar. Vi har valt att använda kvalitativa 

intervjuer för att få fram svaret på våra forskningsfrågor som sedan kan analyseras med hjälp 

av den teoretiska referensramen.  

 

Vi har valt att använda en semistrukturerad intervju vilket enligt Bell (2016 s.192) innebär att 

intervjuaren på förhand fastställt frågor som ska ligga till grund för intervjun. På detta sätt blir 

det enklare att analysera resultaten efter intervjun eftersom att vi får fram de frågor som är 

relevanta och viktiga för att få en god validitet i studie. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, 

s.174) kan en semistrukturerad intervju fungera som ett manus för intervjun eftersom man 

redan på förhand i intervjuguiden har strukturerat upp vilka ämnen intervjun kommer 

innehålla. De menar vidare att när man utvecklar vilka frågor som ska finnas med i 

intervjuguiden kan man välja att skilja på sina forskningsfrågor och sina intervjufrågor. 

Intervjufrågorna kan vara av mer vardaglig språklig form och ha syftet att fånga upp 

forskningsfrågan från olika synvinklar med fokus på utförliga beskrivningar. Vid 

utformningen av intervjuguiden kan det vara bra att veta vilken analysmetod som ska 

användas för att kunna ställa rätt frågor som är av betydelse för studiens resultat. Den som 

intervjuar kan då säkrare veta vilka följdfrågor som kan ställas samt att kunna förtydliga 

innebörden av den information som kommer fram under intervjun för att förenkla analysen av 

data. 

 

En annan grundregel enligt Kvale & Brinkmann (2014, s.174) för utformningen av 

intervjufrågor är att de ska vara relativt korta samt skrivna på ett förståligt och enkelt sätt för 

intervjupersonen. Vi kommer i denna studie använda oss av mestadels direkta frågor till 

intervjupersonen om dennes tankesätt och försöka undvika indirekta frågor om vad 

intervjupersonen tror om anställdas tankesätt. Vid sådana frågor har vi istället försökt 

fokusera på att respondenten ska ge konkreta exempel och inte bara en utsaga om vad denne 

tror. Vi har utformat våra intervjufrågor utifrån uppsatsens frågeställningar med syftet att 

fånga helheten i mindre små frågor och därigenom kunna göra en analys av resultatet.   

 

3.3 Urval  
 

Trost (2010, s.137) beskriver att det är bra att tänka på vid ett urval av en population att 

urvalet skall vara heterogent för att det ska vara en stor variation som möjligt. För att få denna 

variation ska man välja ett strategiskt urval vilket är en metod som går ut på att man väljer ut 

det urval som man önskar att få tag på. Det problematiska med ett strategiskt urval är om det 

behövs ta kontakt via någon annan för att få tag på intervjupersonerna. Det man kan göra är 
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att se till att dessa kontakter vidarebefordrar informationen om studien till intervjupersonen 

som var tänkt ha med i studien (Trost, 2010 s.139). Det är relevant i denna studie då vi har 

haft svårt att få tag i de personer vi önskar via deras direkta kontaktuppgifter utan har behövt 

gå via organisationens allmänna kontaktuppgifter. Vidare menar Trost (2010 s.143) att få 

intervjuer är att föredra, dels för att materialet inte blir lika stort och för mäktigt att hantera 

och dels för att inte missa viktiga detaljer i intervjun. Vid kvalitativa studier beror storleken 

av urvalet på vilka omständigheter som finns exempelvis tids- och kostnadsaspekter.  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi gjort ett strategiskt urval genom att vi har 

valt att kontakta representanter för ledningen i stora organisationer som arbetar med employer 

branding och förmåner. Vi valde att skicka förfrågningar till både offentliga och privata 

organisationer. Om vi kan upptäcka liknande mönster bland respondenterna i olika typer av 

organisationer kan det tänkas att dessa mönster finns i många andra organisationer. Detta gör 

att resultatet av vår studie blir mer generaliserbart för organisationer i stort än om vi 

exempelvis endast hade undersökt offentliga organisationer. Dessutom valde vi att ha med 

organisationer som har över 4500 anställda vilket var ett medvetet val eftersom vi vill 

fokusera på organisationer som har många anställda. Detta eftersom vi har en tanke om att det 

kan bli en missvisande bild av resultatet om vi skulle dra slutsatser från vilka förmåner en 

organisation med exempelvis 50 anställda och jämföra det med en organisation som har 

exempelvis 20 000 anställda. Dock var siffran 4500 anställda i sig inget medvetet val utan när 

vi sammanställde vilka organisationer som tackat ja till att vara med i studien var den siffran 

det lägsta antalet anställda bland respondenternas organisationer. Det kan dock tänkas att ett 

bredare urval skulle ge en större variation i studien eftersom respondenterna inte skulle likna 

varandra lika mycket.    

 

De åtta utvalda respondenterna var representanter för ledningen som hade kunskap om 

organisationens förmåner. Vi valde att ge respondenter fiktiva namn och endast skriva vilken 

typ av organisation de arbetar i för att värna om deras anonymitet. Därför kommer 

respondenterna i denna studie att kallas för: 

 

 Anna, Landsting  

 Bengt, Statlig organisation 1  

 Clara, Statlig organisation 2 

 David, Kommun 1 

 Erika, Kommun 2  

 Frank, Privat företag 1 

 Gunilla, Privat företag 2 

 Henrik, Privat företag 3  
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3.4 Tillvägagångssätt 

 

Det första steget vi tog var att komma på organisationer som arbetar med employer branding 

och har över 4500 anställda.  Vad det gäller de önskade organisationer sökte vi på internet 

efter kontaktuppgifter till HR-chefen som vi trodde skulle ha bäst kunskap om förmåner. 

Fanns det inga kontaktuppgifter valde vi istället att skicka mejl (bilaga 1) till 

organisationernas allmänna e-postadress. Vi fick även leta upp tänkbara alternativ eftersom vi 

har en tanke om att det är en hektisk period nu på våren för många organisationer då 

semestern närmar sig. Ifall att de organisationer som vi önskat ha med i studien inte kan 

medverka kan det alltid vara bra att ha andrahandsval.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s.182) är intervjuaren ett viktigt verktyg i en 

forskningsundersökning. En skicklig och god intervjuare vet hur man använder sig av olika 

tekniker, känner till ämnet för intervjun och kan samtidigt samtala och vara lyhörd. Dessa är 

några kvalifikationer som tas upp av Brinkmann & Kvale (2009 s.182-183) och de som 

räknades upp kan ha olika betydelse för olika typer av intervjuer. För att vi ska få mer djup i 

intervjun och inte vara allt för begränsade har vi försökt att ställa följdfrågor efter 

intervjupersonens svar. Detta kan ge en större möjlighet till variation i studien eftersom 

frågorna kan variera beroende av vilken respondent som intervjuas. 

 

Vi har ett antagande om att det har blivit allt mer vanligare att använda sig av datorn eller 

telefon när man intervjuar. Som ett svar på detta refererar Brinkmann & Kvale (2009, s.165) 

till Elmholdt (2006) att telefonintervjuer i större omfattning i kvalitativa studier blivit mer 

använt eftersom att fördelarna i det ligger i att få prata med människor som är geografiskt 

avlägsna och det tar också hänsyn till tids- och resursaspekt. Vi valde att använda oss av 

telefonintervjuer med några av intervjupersonerna då många av dem ligger avlägset ifrån oss 

geografiskt sett. När det var geografiskt möjligt genomfördes intervjuer på intervjupersonens 

arbetsplats. Vi har även en tanke om att det finns vissa likheter mellan intervju på telefon och 

intervju vid personliga möten. Exempelvis kommer det att höras på intervjupersonerna om de 

exempelvis skulle tveka på någon fråga. Hur de har svarat på frågorna kommer vara en av de 

viktiga delarna för vår analys och är därför till en fördel för oss när vi sedan kommer att 

transkribera materialet. En skillnad mellan att göra intervjun via telefon eller vid personligt 

möte är exempelvis att man inte kan tolka intervjupersonens kroppsspråk och se hur de 

reagerar på de frågor vi ställer. Dock tänker vi oss att det inte kommer att påverka vår studie 

eftersom att vi inte ställer så känslomässiga frågor och därför inte har någon större betydelse. 

 

Intervjuerna vi genomförde tog cirka 30 till 40 minuter per respondent och vi spelade in 

intervjuerna för att kunna transkribera samtalen ord för ord. En fördel med att använda sig av 

ljudinspelning enligt Trost (2010 s.74) är att man efter intervjun kan lyssna flera gånger vad 

som sagts under intervjun. När det kommer till nackdelarna nämner Trost (2010, s.75) att det 

tar tid att spola fram och tillbaka för att få fram de rätta detaljerna. Trost menar även att om 

inte intervjupersonerna vill bli inspelade ska man inte heller försöka med det. Han menar dock 

på att det inte brukar vara några problem eftersom många glömmer av att de blir inspelade. Vi 
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frågade alltid intervjupersonerna innan intervjun började om vi fick spela in intervjun, och det 

fick vi av alla intervjupersoner. Det kändes väldigt naturligt att prata även om vi gjorde 

inspelningar oavsett om vi hade personlig kontakt eller via telefon. 

 

Enligt Trost (2010, s.149) finns det flera sätt att göra det insamlade materialet redo för 

bearbetning. Har intervjuerna spelats in är en metod att lyssna på intervjuerna och skriva ner 

dessa ord för ord. Vi valde att använda oss av denna metod och transkriberade därför alla våra 

intervjuer ord för ord. Vi valde dock att dela upp arbetet för att göra det mindre tidskrävande 

och litade på att båda parterna transkriberade noggrant. Trost (2010, s. 153) beskriver i nästa 

steg en teknik forskaren kan använda för att få en överblick av materialet “En delvis 

annorlunda teknik, ”[...] är att helt enkelt använda sig av överstrykningspennor i olika färger 

och/eller skriva stickord i marginalen”. Effekten av denna analysmetod är att man snabbt får 

idéer till analysen av materialet och att man kan hitta mönster i materialet bland 

överstrykningarna. Vi valde att använda oss av exakt denna teknik där vi strök under 

intressanta citat med olika färger beroende på vilken frågeställning de tillhörde. Vi använde 

oss även av marginalerna där vi skrev förslag på analyser och teorier som kunde kopplas till 

materialet. Enligt Corbin & Strauss (2008 s.160) kan en tolkning av materialet ske genom 

kodning. Där en typ av kodning är att fokusera bara på orden i sig utan på hela meningar. Vi 

valde att koda materialet på det sättet och endast plocka ut de intressanta meningarna genom 

att markera dem med färgpenna.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet   
 

Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 102-103) står reliabilitet och validitet i en nära relation till 

varandra men har ändå sina olikheter. Enligt författarna innebär en god validitet att undersöka 

det som påstås ska undersökas utifrån valt mätinstrumentet vilket ger studien en hög giltighet. 

En god reliabilitet innebär att en mätmetod inte blir påverkad av slumpen vilket ger studien en 

hög tillförlitlighet. De menar även att om undersökningar skulle upprepas och visa på samma 

resultat skulle det bli en hög reliabilitet. Däremot om vår studie skulle upprepas kan den nog 

inte få en hög reliabilitet eftersom att vår studie inte är en kvantitativ undersökning. Validitet 

är istället det begrepp som är mest relevant för vår undersökning. Vidare menar författarna 

även att varje process är unik och därför går det inte att ha regler för att säkerställa validiteten 

men trots det kan det finnas problem på vägen när det gäller exempelvis vid analysen av 

datamaterialet. För att en kvalitativ analys ska vara god krävs det att forskarna har använt sig 

av en intern logik som sedan kan kopplas till helheten (Patel & Davidsson, 2011 s.108). Vi 

tänker oss att vi har en bra kvalitet på vår kvalitativa analys därför att vi har analyserat utifrån 

datamaterialet för att kunna koppla ihop med den utvalda teorin för att förstå och få fram 

helheten i undersökningen.  
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3.6 Etiska överväganden  
 

Det finns ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till när man genomför kvalitativa studier som 

handlar om vilka etiska frågor man som forskare bör fråga sig. En forskare måste därför följa 

fyra huvudkrav från Vetenskapsrådet (u.å) vid samhällsvetenskaplig- och humanistisk 

forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentalitetskrav samt nyttjandekrav. 

 

Det är viktigt som forskare att informera sina deltagare att all data som kommer att samlas in 

är endast i syfte att göra en forskning. Det innebär ett informationskrav gentemot forskaren 

och att deltagarna kan välja att dra sig ur om det inte känns bra på något vis (Vetenskapsrådet, 

u.å). I vår studie har vi redan vid kontakttillfället informerat deltagarna om all information om 

studien och som sedan fått välja om de vill delta i studien eller inte. Detsamma gäller även 

frågorna under intervjun, det är frivilligt att svara på frågorna. Vi informerade också att det 

bara är vi som genomför studien som kommer att ha tillgång till allt material och alla 

inspelade intervjuer som sedan kommer att raderas direkt efter transkriberingen.  

 

Det andra området samtyckeskrav innebär att respondenten har rätt till att själv bestämma om 

den vill vara med i studien vilket exempelvis kan vara om hur länge de vill delta 

(Vetenskapsrådet, u.å). Vi frågade om samtycke ifrån respondenterna om vi fick spela in 

intervjun och använda det till vårt material. Alla respondenter i undersökningen gav oss sit 

samtycke.   

 

Konfidentalitet innebär att deltagare i en undersökning ska ges mesta möjliga anonymitet samt 

att deras personuppgifter ska hanteras varsamt för att undvika att någon obehörig får tag i dem 

(Vetenskapsrådet, u.å).  I denna studie lovade vi att ingenting som respondenterna säger i 

intervjun kommer att kunna hänföras till deras person och organisation Vi kommer däremot 

att i resultatet göra en liten presentation av organisationen där de framkommer om den är 

kommunal, regional, statlig eller privat vilket deltagarna har accepterat. Vi kommer även att 

erbjuda deltagarna att få läsa resultatet av studien innan vi publicerar den för att de ska få 

möjlighet att godkänna vilken information som lämnas ut.       

 

Nyttjandekrav innebär att man inte får använda personuppgifter för icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, u.å). Eftersom att vår studie är en C-uppsats så kommer den att publiceras 

offentligt vilket har gjort att vi valt att inte använda varken namn på respondenterna men inte 

heller namnet på organisationerna för att skydda deras personliga uppgifter och från 

offentligheten.    
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4. Analys och resultat     

I följande kapitel analyseras och presenteras studiens resultat i de tre olika ämnena 

“Förmåners olika karaktärer”, “Synliggörandet av förmåner” och “Attrahera och behålla 

personal genom förmåner”. I analysen finns även kopplingen till den teoretiska 

referensramen.  

 

4.1 Förmåners olika karaktärer   
 

Under intervjuerna har respondenterna tagit upp en mängd olika förmåner. Förmånsbil var en 

förmån som togs upp vilket innebär att den anställde får använda sin tjänstebil även i privat 

syfte vilket gör att denne inte behöver ha en privat bil. Även att anställda inte behöver betala 

för parkering var en förmån som togs upp. Extra föräldraförsäkring togs upp som en förmån 

vilket innebär att när en anställd är föräldraledig får denne extra pengar från arbetsgivaren för 

att täcka lönebortfallet. Sjukförsäkringar nämndes också som en förmån som innebär att 

anställda snabbt kan få träffa en läkare om de behöver och att de får ersättning om de är sjuka. 

Förmånliga pensionsavtal nämndes som en förmån där vissa organisationer har kollektivavtal 

som innebär att de betalar in en summa till anställdas pension varje år. Även rabatter på 

hyrbilar, hotell och hemnära tjänster som barnpassning samt städning nämndes. 

 

Respondenterna tog även upp friskvårdsbidrag som en förmån vilket innebär att arbetsgivare 

ger ett ekonomiskt bidrag till alla anställda som de får använda till friskvårdsaktiviteter. Även 

gratis kaffe och frukt på arbetsplatsen nämndes som en förmån. Möjligheten till 

ögonlaseroperation och fertilitetsbehandling var förmåner som nämndes eftersom de bidrar till 

att anställda ska ha det bra även utanför arbetet. Anställda får då möjlighet att betala dessa 

behandlingar till ett förmånligare pris eftersom de inte behöver betala med redan skattade 

pengar. Blodgivning på arbetstid var även en förmån som nämndes eftersom de gör att 

anställda känner att de bidrar till samhället. Utifrån dessa förmåner som har nämnts kan vi 

konstatera att det även finns en del begränsningar för vad som räknas som en förmån och hur 

dessa får användas. Henrik och Anna ger uttryck för att det finns en del begränsningar 

gällande förmåner som de hela tiden måste ta hänsyn till. 

 

De anställda har kommit med önskemål om förmåner, fast alla är inte 

riktigt genomförbara heller. [...] Förmånerna riktar sig till alla i 

organisationen   

        Henrik, Privat företag 3 

 

Dessutom har Skatteverket strikta linjer för vad som är en förmån och 

vad som definieras som förmån. Vad vi får ge och inte får ge till våra 

anställda.  

         Anna, Landsting  
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Det går att urskilja från Henriks och Annas svar är att det kan vara så att anställdas förslag på 

vilka förmåner de vill ha inte alltid är genomförbara. Begränsningarna kan göra att 

arbetsgivaren kanske inte har något större utrymme för att utveckla förmåner efter anställdas 

önskemål. Begränsningen kan bero på att det blir en stor ekonomisk utgift för organisationen 

att erbjuda en ny förmån eftersom förmånerna ska erbjudas till alla medarbetare. Dock menar 

Thompson & Strickland (1992) att arbetsgivaren ska fokusera på att ge förmåner till de 

medarbetare som är högpresterande och menar att detta ger motivation till medarbetarna att 

fortsätta i samma riktning. Det kan därför ifrågasättas om det är mest effektivt i 

motivationssyfte att ge samma förmåner till alla eller om det skulle vara mer effektivt att 

erbjuda individuell förmånssättning. Individuell förmånssättning skulle kunna få medarbetare 

att blir motiverade eftersom de skulle jämföra sig med sina kollegor och kämpa för att få 

samma förmåner som dem. Arbetsgivaren skulle då få mer spelrum att kunna erbjuda mer 

förmåner efter anställdas önskemål. Det är dock inte alltid möjligt att individanpassa förmåner 

eftersom det finns det strikta krav från Skatteverket för hur en förmån får användas och dessa 

krav är en stor begränsning för arbetsgivaren gällande förmåner.  

 

4.1.1 Skattepliktiga och skattefria förmåner  

 

Skatteverket (u.å) har tydliga riktlinjer för vad som får räknas som en förmån och hur dessa 

får användas, dessa kallas för skattepliktiga och skattefria förmåner. Skattepliktiga förmåner 

är förmåner som Skatteverket betraktar som ersättning utöver lönen för utförd 

arbetsprestation. Arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgift för den skattepliktiga förmånen 

samt kostnaden som uppkommer för den. Arbetstagaren blir sedan förmånsbeskattad vilket 

innebär att denne får betala skatt på förmånen de utnyttjat. Skattepliktiga förmåner som 

respondenterna har tagit upp är förmånsbil, fri parkering, extra föräldraförsäkring, 

sjukförsäkring och olika former av rabatter på exempelvis hotell, bilhyra samt hemnära 

tjänster. Enligt Lindmark & Önnevik (2006, s.159) kan förmånsbil och försäkringar ses som 

klassiska exempel på förmåner som är vanliga att stöta på i organisationer. Därför är det inte 

konstigt att respondenterna nämner de förmånerna direkt när vi frågade vilka förmåner de har 

men inte lagt någon större vikt vid dem. Det kan bero på att skattepliktiga förmåner redan är 

förutbestämda av Skatteverket vilket gör att arbetsgivaren inte kan göra någon större påverkan 

på utformningen. Därför känns inte de skattepliktiga förmånerna som något som är särskilt 

intressant att diskutera vidare i denna studie.   

 

Skattefria förmåner innebär enligt Skatteverket (u.å) att det inte räknas som en ersättning till 

den anställde för utförd prestation vilket då innebär att arbetsgivaren inte behöver betala 

arbetsgivaravgift. Personalvårdsförmåner är en skattefri förmån som får vara av ett mindre 

värde för att skapa trivsel på arbetsplatsen och som måste rikta sig till hela personalen, 

exempelvis som respondenterna nämnde gratis kaffe och frukt. Även friskvårdsbidraget som 

respondenterna nämnt kan räknas som en personalvårdsförmån då arbetsgivaren kan ersätta en 

anställds utlägg för ett årskort till någon form av friskvårdsaktivitet med ett begränsat belopp. 

Det är viktigt att friskvårdsbidraget håller sig inom ramen för enklare slag vilket innebär att 

anställda inte får välja fritt vad de vill använda bidraget till. Det är dock arbetsgivaren som 
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avgör vad som är en friskvårdsaktivitet och vad denne vill bekosta för aktiviteter till sina 

anställda. Henrik beskriver varför de erbjuder friskvårdsbidrag i deras organisation.  

 

 

Friskvårdsbidraget kan göra att man kan köpa sig ett gymkort och 

börja träna så att man blir friskare, piggare och kanske minskar i 

midjemått. Jag tror att det är friskvården som vi satsar mest pengar på.  

 

                 Henrik, Privat organisation 3  

 

 

Henrik uttrycker att friskvårdsbidraget ska göra att de anställda ska bli friskare. 

Friskvårdsbidraget är bra för de anställda eftersom de får ett ekonomiskt bidrag till att betala 

exempelvis ett gymkort vilket kan leda till att de håller sig i form. Dock kan det 

problematiseras om syftet med bidraget endast är till för anställdas välmående. Enligt 

Svensson (2001, s.9) är syftet med förmåner att öka motivationen hos de anställda. Det kan 

vara så att alla anställda inte blir motiverade av friskvårdsbidraget eftersom att de inte har 

något behov av det och har anställda inte behovet finns det ingen motiverande effekt. Det kan 

vara så att behovet finns hos arbetsgivaren istället. Maslow (1987) menar att fysiologiska 

behov är livsviktiga för en individs överlevnad. Det kan vara så att det fysiologiska behovet i 

en organisation är att överleva genom att ha friska anställda som kan arbeta. Sjukskrivningar 

gör att organisationen tvingas betala extra ersättningar som är väldigt dyrt i längden och 

därför kan organisationens syfte med friskvårdsbidraget egentligen vara själviskt. Det kan 

också vara anledningen till varför de satsar mest pengar på den förmånen även de egentligen 

finns en god tanke om att anställda ska vara friska och att må bra för deras egen skull. 

Konsekvenserna kan bli att ledningen har större motivationen till att erbjuda 

friskvårdsbidraget än vad anställda blir motiverade av att få det. Eftersom friskvårdsbidraget 

kan leda till att ledningens behov av att ha friska anställda blir tillgodosett.  

 

En annan skattefri förmån som respondenterna nämner är möjligheten till ögonlaseroperation 

och fertilitetsbehandling. Enligt Skatteverket (u.å) kan arbetsgivaren bekosta privat sjukvård 

för en anställd. Arbetsgivaren kan göra ett bruttolöneavdrag som innebär att en anställd 

slipper betala kostnaden för behandlingen med redan skattade pengar. Arbetsgivaren kan även 

lägga upp en återbetalningsplan för den anställde för att kompensera för kostnaden 

arbetsgivaren har lagt ut. Enligt Aronsson (2015, s.18) finns det helt nya former av förmåner 

som organisationer erbjuder i dagens arbetsliv. Möjligheten till ögonlaseroperation och 

fertilitetsbehandling kan ses som nya former av förmåner. Enligt Frank är syftet med att 

erbjuda förmåner som rör den anställdes privatliv att denne ska känna sig omhändertagen av 

sin arbetsgivare även utanför arbetet. Ögonlaseroperation och fertilitetsbehandling kan ses 

som förmåner som rör den anställdas privatliv. Gunilla tycker att möjligheten till 

fertilitetsbehandling är viktigt från ett värderingsperspektiv. 
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Personalen blir mer nöjd med ett företag som stöttar en som 

privatperson inte bara på jobbet [...] jag som anställd får en känsla av 

att man bryr sig om mig också. Det är inte bara en känsla av att man 

bara gör ett jobb. 

                                                                         Frank, Privat företag 1  

 

Från ett värderingsperspektiv tycker jag att fertilitet möjligheten är 

väldigt bra 

                   

Gunilla, Privat företag 2 

 

 

Utifrån Franks syn verkar det som att arbetsgivaren inte har något att vinna på av att erbjuda 

förmåner som rör den anställdas privatliv utan att det enbart är en handling av välvilja för att 

göra sina anställda nöjda. Dock kan frågan ställas om arbetsgivaren verkligen skulle erbjuda 

förmåner utan att de förväntar sig att de ska löna sig på något sätt. Gunilla uttrycker att 

möjlighet till fertilitetsbehandling är viktig från ett värderingsperspektiv vilket kan tänkas 

hänga ihop med att det finns ett externt employer branding med att erbjuda den förmånen. 

Parment & Dyhre (2009, s.90) menar att organisationskulturen och dess värderingar är av stor 

vikt för att locka till sig medarbetare. Det kan därför tänkas att möjligheten till 

fertilitetsbehandling och ögonlaseroperation har sitt ursprung i vilka värderingar 

organisationen vill visa utåt att de har. Dessutom gör arbetsgivaren inte heller någon större 

uppoffring genom att erbjuda dessa förmåner och kan därför ha mycket att vinna på det. Det 

kostar egentligen ingenting för arbetsgivaren mer än att den måste ligga ute med pengar tills 

den anställde betalat tillbaka. Däremot blir det billigare för en anställd att utföra 

behandlingarna via sin arbetsgivare vilket gör att denne blir nöjd. Dessutom kan det vara så 

att arbetsgivaren erbjuder ögonlaseroperationer ur ett egoistiskt perspektiv eftersom de då 

slipper tillhandahålla terminalglasögon som de är skyldiga till enligt arbetsmiljölagen. 

 

4.1.2 Övriga förmåner  

 

Under intervjuerna tog respondenterna även upp förmåner som ligger utanför Skatteverkets 

ramar för vad som anses som en förmån. Utanför ramarna innebär att förmånerna varken är 

skattepliktiga eller skattefria, utan är förmåner som helt fria för arbetsgivaren att använda. 

Dessa förmåner är inte materiella utan är mer diffusa till sin karaktär. Respondenterna 

nämnde flexibel arbetstid som en förmån eftersom det innebär att den anställde får friheten att 

själv få välja när och var den ska arbete. Karriärmöjligheter nämndes som en förmån eftersom 

det innebär att anställda får möjlighet att växa i sin yrkesroll samt kunna byta yrke inom 

organisationen. Även trygghet i anställningen nämns som en förmån vilket innebär att 

anställda inte behöver vara oroliga för att förlora arbetet eftersom de har en stabil 

arbetsgivare. Respondenterna nämnde även kompetensutveckling som en förmån eftersom att 

det bidrar till att den anställde utvecklas i sin arbetsroll i form av kurser eller mer ansvar i 
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arbetet. Heltid till alla nämndes som en förmån eftersom de innebär att alla tillsvidareanställda 

som vill ska få möjlighet att arbeta heltid istället för deltid.  

 

Flexibel arbetstid, karriärmöjligheter, trygghet i anställningen, kompetensutveckling och 

heltid till alla är förmåner som vi tror att människor i allmänhet inte tänker på som förmåner i 

första taget även om respondenterna gör det. Det går därför att diskutera om dessa förmåner 

ska ses som förmåner överhuvudtaget eller om de egentligen ska ses som en del av 

arbetsvillkoren. Enligt Thompson & Aspinwall (2009) ska arbetsgivaren erbjuda förmåner 

som karriärmöjligheter, flextid och utbildningar för att göra det enklare för medarbetare att 

balansera arbete och fritid. Ser man på dessa förmåner ur deras synvinkel är det absolut 

förmåner eftersom det gynnar medarbetaren. Dock tror vi att det finns mer att diskutera kring 

vem dessa förmåner egentligen mest är till för arbetstagaren eller arbetsgivaren. Vi kommer 

därför gå in närmare på var och en av förmånerna.  

 

Bengt och Erika beskriver att förmånen flexibel arbetstid har betydelse för de anställda 

eftersom det underlättar för de anställda att balansera arbete och fritid. Enligt Erika kommer 

det göra att stressen minskar hos de anställda. Det finns dock en tydlig begränsning enligt 

Bengt eftersom att flexibel arbetstid kan användas i den grad att det inte blir problem för 

organisationen. 

 

Ja, det är helt enkelt för att underlätta privatlivet och livspusslet [...]  

Det handlar om att ge möjlighet för individen att välja så mycket som 

det går utan att det blir problem för verksamheten.  

    

                    Bengt, Statlig organisation 1 

 

 

För att ge anställda möjlighet att balansera livet [...] Att vara på 

arbetet prick åtta kanske det inte passar alla. Men om man själv kan 

styra över sin tid minskar stressen för anställda. 

 

                       Erika, Kommun 2 

 

Utifrån Erikas och Bengts svar kan flexibel arbetstid vara bra för arbetstagaren eftersom det 

underlättar privatlivet genom exempelvis att anställda kan lämna och hämta sina barn på 

dagis. Flexibel arbetstid kan också skapa trivsel på arbetet eftersom att anställda får friheten 

att själva disponera sin arbetstid vilket även är bra för arbetsgivaren eftersom att de vill ha 

nöjda medarbetare. Enligt Lindmark & Önnevik (2006, s 37) har en ledare utifrån McGregors 

Y teori en positiv människosyn då de låter anställda ta eget ansvar för sitt arbete. De 

arbetsgivare som erbjuder flexibel arbetstid som förmån kan tänkas ha en positiv 

människosyn gentemot sina anställda eftersom de ger dem utrymme att själva disponera sin 

egen arbetstid. Flexibel arbetstid innebär att den anställde får ett stort förtroende eftersom det 

egentligen är arbetsgivaren som har rätt att leda och fördela arbetet. Det kan dock diskuteras 

hur mycket ansvar individen egentligen får ta genom att ha flexibel arbetstid eftersom 

anställda enligt Bengt får använda flexibel arbetstid så länge det inte blir problem för 
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verksamheten. Det kan vara så att flexibel arbetstid egentligen mer är ett sätt för arbetsgivaren 

att styra anställdas arbetstid mer än att det är en förmån. För att flexibel arbetstid verkligen 

ska vara en förmån skulle anställda kanske få fritt spelrum att reglera sin arbetstid helt hur de 

vill istället för att behöva hålla sig inom vissa tidsramar.   

 

En annan förmån som nämndes av respondenterna var karriärmöjligheter vilket enligt Anna 

innebär att anställda får möjlighet att växa i sin yrkesroll samt kunna byta yrke inom 

organisationen. Hon nämner även trygghet i anställningen som en förmån vilket innebär att 

anställda inte behöver vara oroliga för att förlora arbetet eftersom de har en stabil arbetsgivare 

vilket även Gunilla håller med om. 

 

Sen finns det andra förmåner, jobbar man hos en stor arbetsgivare 

finns det stora karriärmöjligheter. Det finns även en trygghet hos en 

stor arbetsgivare också för det innebär att det finns goda 

förutsättningar för att behålla sin anställning [...].  

 

    Anna, Landsting 

 

Den viktigaste förmånen borde ändå vara att man har en trygg 

anställning. 

             Gunilla, Privat företag 2 

 

Anna säger att karriärmöjligheter och trygghet i anställningen är en förmån. Gunilla tycker att 

trygghet i anställningen är den viktigaste förmånen. Det kan problematiseras om trygghet i 

anställningen och karriärutveckling ska ses som en förmån eller som en del av arbetsvillkoren. 

Det kan tänkas att trygghet i anställningen ses som en hygienfaktor och karriärmöjligheter ses 

som motivationsfaktor. Enligt Herzberg (1966) uppfattas hygienfaktorn, bra 

arbetsförhållanden, som en självklarhet hos individen på arbetsplatsen. Det kan tänkas att 

trygghet i anställningen ingår i begreppet bra arbetsförhållanden eftersom att det handlar om 

förutsättningar för arbetet. Om anställda uppfattar dessa som självklarheter får det ingen 

motiverande effekt eftersom att de inte ser värdet av förmånerna. Om anställda ska se trygghet 

i anställningen som en förmån kan det bli en signal från ledningen att anställda ska vara 

tacksamma för att det ens har en anställning. Däremot om de anställda ser karriärmöjligheter 

som en motivationsfaktor skulle man kunna kalla det för en förmån. Enligt Evans & Olumide-

Aluko (2010, s.75) är motivationsfaktorer viktiga för att motivera en människa på arbetet. Det 

kan tänkas att karriärmöjligheter är motivationsfaktorer utifrån ett arbetsgivarperspektiv 

eftersom att de anställda får möjlighet till att prestera och utmana sig själva för att både växa i 

sig själva och med organisationen. Då kan det tänkas att det är motiverande för anställda som 

har behovet av att få karriärmöjligheter.  

 

En annan förmån som nämndes av respondenterna är kompetensutveckling vilket är en 

förmån som man inte direkt stöter på i litteraturen. Enligt Erika är kompetensutveckling en 
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förmån eftersom att det bidrar till att den anställde utvecklas i sin arbetsroll i form av kurser, 

ändrade arbetsuppgifter, mer förtroende eller ansvar i arbetet.  

 

 

Jag tycker att få utvecklas är en förmån i arbetet. Man vill inte vara på 

en arbetsplats där man aldrig får utvecklas. Det behöver inte vara 

kurser utan kan vara ändrade arbetsuppgifter, mer ansvar eller 

förtroende. 

 

           Erika, Kommun 2  

 

 

Utifrån Erikas svar kan det vara så att det finns ett behov av att utvecklas på arbetsplatsen och 

om inte det behovet uppfylls blir inte arbetet motiverande. Enligt Armstrong (2002, s.56) 

handlar inre motivation om att individen finner motivation i att utföra en handling i sig. Yttre 

motivation handlar istället om att individen inte finner någon motivation i att utföra 

handlingen i sig utan att det är vad handlingen för med sig som är motiverande. 

Kompetensutveckling kan därför vara motiverande för en anställd som finner sin drivkraft i 

arbetet i sig och tycker att det är tillfredställande. När individen trivs med sitt arbete är det 

större chans att det finns ett behov av kompetensutveckling eftersom denne troligen vill 

utvecklas ännu mer i sin yrkesroll. Då kan kompetensutveckling fungera som en motiverande 

förmån eftersom behovet finns. Däremot kan det bli problematiskt att erbjuda 

kompetensutveckling som en förmån till en anställd som finner sin drivkraft på annat håll än i 

utförandet av arbetet. Denne kan tycka att arbetet i sig är tråkigt och endast gör det för att 

exempelvis spara ihop pengar till en jorden runt resa. Då är inte den anställda inte alls 

intresserad eller är i behov av kompetensutveckling vilket gör att förmånen inte alls får någon 

motiverande effekt.  

 

4.2 Synliggörandet av förmåner 
 

Under intervjuerna blev respondenterna tillfrågade vilka förmåner de har i sin organisation. 

De nämnde ett antal förmåner och när de inte kunde komma på fler frågade vi om de hade 

sådant som gratis kaffe, försäkringar eller flexibel arbetstid. Respondenterna svarade då att 

det var förmåner de har men det intressanta var att de inte själva tog upp dessa saker som 

förmåner. Skillnaden mellan de förmåner som respondenterna själva tog upp och de förmåner 

som de först sade var förmåner efter förslag från oss, gjorde att vi kunde urskilja två olika 

begrepp gällande förmåner. När vi frågade vilka förmåner respondenterna hade, uppfattades 

de förmåner som de hade i åtanke först som reflekterade förmåner eftersom att det kunde 

tänkas vara de förmåner som respondenten medvetet vill lyfta fram som en förmån. De 

förmåner som de inte självmant tog upp har vi valt att benämna som oreflekterade förmåner 

eftersom att det kunde tänkas att respondenten inte lyfter fram förmånen medvetet men ändå 

ser det som en förmån.  
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Respondenterna blev även tillfrågade hur de kommunicerade ut sina förmåner. Det visar sig 

att kommunikationen skiljer sig åt beroende av vilken förmån som diskuterades under 

intervjuerna, vilket gjorde att två olika begrepp kunde urskiljas. En del förmåner uppfattades 

som kommunicerade förmåner eftersom respondenten kommunicerade ut de förmånerna som 

en förmån genom exempelvis, förmånsportaler.  Andra förmåner uppfattades som icke 

kommunicerade förmåner eftersom respondenten inte kommunicerade ut de förmånerna som 

en förmån. Utifrån reflekterade, oreflekterade, kommunicerade och icke kommunicerade 

förmåner har vi utvecklat en fyrfältare som placerar förmånerna ihop med begreppen.   
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Löneväxling 
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Flexibel arbetstid 

Gratis kaffe 

 

Figur 2. Modell över synliggörandet och kommunicerandet av förmåner. 

 

 

Reflekterade och kommunicerade förmåner är förmåner som respondenten medvetet vill lyfta 

fram som en förmån och som de väljer att kommunicera ut. Respondenterna lyfte fram 

friskvårdsbidrag, heltid till alla, fri parkering, rabatter på hyrbilar, hotell och hemnära tjänster 

som barnpassning, städning, bidrag till fertilitetsbehandling samt ögonlaseroperationer som 

förmåner. Dessa förmåner uppfattades som reflekterade förmåner eftersom att de var 

förmåner som respondenten medvetet vill lyfta fram som en förmån. Gemensamt för dessa 

förmåner var att anställda blev informerade om förmånerna genom förmånsportaler som är en 

personalsida där anställda kan logga in och se vilka förmåner arbetsgivaren erbjuder. När det 

kom nya förmåner kommuniceras dessa ut på arbetsplatsens intranät som är deras interna 

webbplats där anställda får reda på nyheter. Även broschyrer med information om vilka 

förmåner som erbjuds delades ut vid nyanställning. Heltid till alla är en förmån som är både 

reflekterad och kommunicerad. Enligt David och Erika innebär heltid till alla att alla 

tillsvidareanställda som vill ska få möjlighet att arbeta heltid istället för deltid. Dock beskriver 
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David att förmånen egentligen har kommit till av ett politiskt beslut som de är tvungna att 

genomföra eftersom de är en offentlig verksamhet.   

 

 

Sen har vi även förmånen rätten till heltid och det är ett politiskt 

beslut. Alla tillsvidareanställda har rätt till att arbeta heltid.   

 

           David, Kommun 1 

 

 

Jag vill belysa vårt heltidsprojekt. Det tycker jag verkligen är något 

som verkligen är en förmån [...] Det är inte alla som har det. 

    

               Erika, Kommun 2  

      

   

Heltid till alla kan vara en förmån till anställda som gärna vill ha möjlighet att arbeta heltid 

och få ut en riktig månadslön. De slipper gå runt på deltidstjänster om de inte vill, vilket kan 

ses som en fin tanke av arbetsgivaren. Det kan vara en orsak till att respondenterna tar upp 

heltid till alla som en förmån eftersom den förmånen målar upp dem som väldigt givmilda. 

Dock så finns troligen inga förmåner i en organisation som arbetsgivaren erbjuder utan 

förväntningen att denne ska tjäna något på det. Om det inte finns något för arbetsgivaren att 

tjäna på förmåner är det troligt att den överhuvudtaget inte skulle existera. Det kan därför vara 

så att heltid till alla erbjuds av arbetsgivaren dels för att de är tvingade rent politiskt, dels att 

det helt enkelt är mer ekonomiskt fördelaktigt att ha heltidsanställda än flera deltidsanställda. 

Arbetsgivaren behöver då bara betala en arbetsgivaravgift istället för flera vilket kan vara en 

orsak till att respondenterna väljer att kommunicera ut heltid till alla som en förmån. 

 

Det kan dock tänkas att de anställda som är tillsvidareanställda på deltid inte alls är 

intresserade av en heltidstjänst. Det kan till och med tänkas att förmånen heltid till alla får 

motsatt effekt om anställda känner sig tvingade att ta en heltidstjänst eftersom arbetsgivaren 

trycker på detta. Det får då en mer tvingande effekt än motiverande även om syftet från 

arbetsgivaren ursprungligen var gott. Lawter et al (2015) menar att ledningens inställning 

gentemot sina anställda inte spelar någon roll utan det är deras beteende som är avgörande för 

anställdas inställning till arbetet. Heltid till alla kan tolkas som att arbetsgivaren vill 

kontrollera den anställde genom påtryckningar av den förmånen, för att de anställda ska vilja 

gå upp till heltid. Om de anställda känner att ledningens beteende inte går i linje med den 

människosyn de förespråkar kan det hända att deras inställning till arbetsgivaren blir sämre 

och att deras arbetsprestation inte ökar.  

 

Reflekterade och icke kommunicerade förmåner är förmåner respondenten medvetet vill lyfta 

fram som en förmån men som de inte väljer att kommunicera ut eftersom att de tror att 

anställda inte ser det som en förmån. Respondenterna lyfte dock fram kompetensutveckling, 

karriärmöjligheter och trygghet i anställningen som förmåner, vilket kan uppfattas som 

reflekterade förmåner. Gemensamt för dessa förmåner var att de inte var utskrivna som 



36 

 

förmåner på förmånsportaler, intranät eller i broschyrer. Dock menade respondenterna på att 

det var förmåner men att de inte kommunicerades ut som det. Två förmåner som är både 

reflekterade och icke kommunicerade beskrivs av Erika och Anna  

 

 

[...] det är inget vi kommunicerar som en förmån. Även om 

kompetensutveckling är en förmån för mig så är det ett måste för 

organisationen eftersom vi måste utvecklas, inte ha människor som 

står stilla och kunna klara av våra mål. [...] Det är ett sätt att vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

                      Erika, Kommun 2 

 

Sen finns det andra förmåner, jag menar man jobbar hos en stor 

arbetsgivare och där finns det stora karriärmöjligheter [...] vill man 

vara en attraktiv arbetsgivare tittar man på vilka möjligheter man har 

att erbjuda till sina anställda.  

                  Anna, Landsting 

 

Erika och Anna beskriver att kompetensutveckling och karriärmöjligheter är viktiga förmåner 

i employer branding syfte. Det är därför intressant att titta på varför de inte kommuniceras ut 

trots att de båda anses som förmåner. Enligt Parment & Dyhre (2009 s.154) krävs det att 

arbetsgivaren väljer den kommunikationskanal som passar bäst för ändamålet, för att en 

employer branding aktivitet ska vara effektiv. Om ändamålet med förmånerna 

kompetensutveckling och karriärmöjligheter är att vara en attraktiv arbetsgivare kan det 

tyckas konstigt att ingen kommunikationskanal har valts. Det kan ha att göra med Erikas syn 

“även om kompetensutveckling är en förmån för mig så är det ett måste för organisationen” 

vilket kan tyda på att de finns en föreställning om att anställda inte skulle se det som en 

förmån i den bemärkelsen utan att det istället tillhör arbetets natur. Att ledningen kanske inte 

är av uppfattningen att anställda har samma syn på vad som är en förmån kan vara orsaken till 

varför de valt att inte kommunicera ut dessa förmåner. Betydelsen av att vara en attraktiv 

arbetsgivare kan ligga i att dessa förmåner finns kopplade till arbetet i sig och inte som en 

extra motiverande förmån.  

 

Orsaken till varför kompetensutveckling är ett måste i organisationen är enligt Erika för att 

anställda hela tiden måste utvecklas i linje med att organisationen ställer högre krav, vilket 

kan kopplas till Maslows (1987) behovstrappa. Det fysiologiska behovet i organisationen kan 

tänkas vara att utan kompetensutveckling blir det svårt för organisationens att hävda sig i den 

hårda konkurrensen i arbetslivet. Kan organisationen inte mäta sig i konkurrensen finns risk 

för att organisationen inte överlever vilket kan vara orsaken till varför kompetensutveckling är 

“ett måste”. Ser man på förmåner utifrån ett överlevnadsperspektiv kan det även tänkas att 

exempelvis friskvårdsbidrag är “ett måste” för organisationens överlevnad. Detta för att 

friskvårdsbidrag kan vara av stor vikt för organisationens överlevnad eftersom de kan bidra 

till att undvika minskad lönsamhet på grund av sjukskrivningar. Det går därför att ifrågasätta 
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varför kompetensutveckling är en icke kommunicerad förmån och friskvårdsbidrag är en 

kommunicerad förmån om båda två är “ett måste” för organisationens överlevnad.  

 

Oreflekterade och kommunicerade förmåner är förmåner respondenten inte medvetet lyfter 

fram som en förmån men som de väljer att kommunicera ut. Pensionsförsäkringar, 

löneväxling och extra föräldraförsäkringar betraktas som förmåner av respondenterna men 

togs först upp efter att vi frågade om de hade fler förmåner i åtanke, vilket då kan uppfattas 

som oreflekterade förmåner. Gemensamt för dessa förmåner var att medarbetarna blev 

informerade om de genom förmånsportaler, intranät och broschyrer. Två förmåner som är 

både oreflekterade och kommunicerade beskrivs av Frank och Anna: 

 

Vi har extra föräldraförsäkring men det gäller inte alla i och för sig. 

Det gäller bara om man tjänar över en viss summa. 

  

Frank, Privat företag 1   

 

 

Pensionsväxlingen tänker jag... men du måste nästan tjäna över 36 000 

- 40.000 kr i månaden för att det ska kunna ses som en förmån fullt ut. 

Vi har ju många yrkesgrupper som ligger där, för dem är det en 

väldigt stor förmån att kunna pensionsspara på bruttolönen.  

       

Anna, Landsting 

 

Enligt Frank och Anna riktar sig inte försäkringsförmånerna till alla vilket kan vara en möjlig 

orsak till varför de är oreflekterade förmåner. Enligt Svensson (2001, s.10) kan organisationer 

även individanpassa förmåner istället för att ha förmåner som riktar sig till alla anställda. De 

försäkringar som respondenterna tar upp kan ses som individanpassade eftersom det endast är 

vissa anställda som har ett behov av dessa förmåner. Svensson (2001, s 9) menar även att 

syftet med att erbjuda förmåner är att motivera anställda dock kan individens egen 

livssituation ha betydelse för om förmånen är motiverande. Pensionsväxling kan vara en 

motiverande förmån för den grupp anställda som är i behov av den förmånen men har 

antagligen ingen betydelse för resterande anställda. De kan vara så att Frank och Anna inte 

lyfter fram dessa förmåner i första hand på grund av att de endast är riktade till enskilda 

individer som har möjligheten att använda försäkringarna  

 

Enligt Parment & Dyhre (2012, s11 ff) är målet med employer branding dels externt att 

attrahera kompetens, dels internt att få medarbetare att vilja stanna i organisationen. Det kan 

tänkas att dessa oreflekterade förmåner inte fyller något större employer branding syfte 

eftersom de endast ger effekt till den grupp som förmånen riktar sig till. Exempelvis attraherar 

arbetsgivaren inte den större massan av en extra föräldraförsäkring och inte heller blir 

anställda i allmänhet nöjdare med sin arbetsgivare av den förmånen. Att inte alla medarbetare 

blir motiverade av förmånen kan vara en orsak till dessa förmåner är oreflekterade förmåner 
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men ändå är kommunicerade eftersom de ger effekt till en viss andel anställda. De är inte helt 

verkningslösa i det avseendet att det inte behöver kommuniceras ut. 

 

Oreflekterade och icke kommunicerade förmåner är förmåner vilket respondenten inte 

medvetet lyfter fram som en förmån och som den inte väljer att kommunicera ut. Flexibel 

arbetstid eller gratis kaffe vilket betraktades som förmåner av respondenterna men togs upp 

först när de blev tillfrågade om de hade dessa förmåner. Dessa förmåner uppfattades som 

oreflekterade då de inte hade tänkt på att dessa var förmåner innan men som ändå betraktade 

som en förmån. Gemensamt för dessa förmåner var att medarbetarna inte har blivit 

informerade om dessa förmåner genom förmånsportaler, intranät eller broschyrer. Två 

förmåner som är oreflekterade och icke kommunicerade beskrivs av Anna och Clara.   

 

Anna beskriver varför de erbjuder gratis kaffe som en förmån om de inte kommunicerar ut 

det:  

 

Ja det är lite det där med hygienfaktor att det är något som man bara 

ska ha. Så visst per definition är det en förmån [...] men däremot 

tycker jag inte det låter rimligt att man ska erbjuda gratis kaffe på 

intranätet. Det är inte en sådan förmån om man säger så. 

   

   Anna, Landsting 

 

Clara svarar på frågan varför de erbjuder förmånerna flexibel arbetstid och 

kaffe om de inte kommunicerar ut dem:  

 

Vi gör något som heter incitamentstudie varje år. Där frågar vi våra 

medarbetare och potentiella medarbetare, vad som skulle vara viktigt 

för att driva dem till att söka sig till och stanna i organisationen. [...] 

Dessa förmåner kommer då väldigt lågt på drivkraftsanalysen. [...] De 

absoluta drivkrafterna är bra verksamhet, personlig- och yrkesmässig 

utveckling                 .

                         Clara, Statlig organisation 2 

 

Anna betraktar gratis kaffe som en förmån men tycker inte att det är en förmån värd att 

kommunicera ut då det anses som en hygienfaktor. Hon anser även att det inte är rimligt att 

kommunicera ut gratis kaffe som en förmån och då är frågan vad anledningen är till att det 

inte är rimligt. En orsak kan vara att arbetsgivaren tror att anställda ser gratis kaffe som något 

som bara ska finnas där och skulle tycka att det var löjligt av arbetsgivaren att kommunicera 

ut det som en förmån. Det skulle kunna bli en ironisering bland anställda om de inte alls 

upplever det som en förmån vilket inte alls skulle ge en motiverande effekt.  Det kan kopplas 

till Herzberg (1966) som menar att hygienfaktorer är självklarheter som ska finnas i 

organisationen för att förbygga missnöjsamheten hos de anställda. Enligt Evans & Olumide-

Aluko (2010, 75) som refererar till Herzbergs ska motivationsfaktorer istället bidra till ett 

tillfredställande arbete. Frågan är om gratis kaffe endast kan ses som en hygienfaktor som ska 

förbygga missnöjet eller om det även går att se som en motivationsfaktor. Trivseln som 
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uppkommer till följd av gratis kaffe kan vara en motivationsfaktor eftersom att det kan bidra 

till att anställda känner en tillfredsställelse i sitt arbete. Gratis kaffe kan även bidra till att 

anställda får prata om annat än bara arbete vilket kan ha en motiverande effekt eftersom de får 

en andningspaus i det dagliga arbetet och kan slappna av för en stund för att sedan fortsätta 

sitt arbete med mer energi som de fått av kollegorna. Trivsel kan därför påverka anställdas 

motivation.  

 

Det finns vissa förmåner som är värda att kommunicera ut och andra inte eftersom Anna är av 

åsikten att gratis kaffe “inte är en sådan förmån” man kommunicerar ut. Detta går även att 

urskilja från Clara som gjort en undersökning över vilka förmåner som är värda att 

kommunicera ut där resultatet visade att det inte finns någon poäng i att kommunicera ut 

förmåner som inte har någon motiverande effekt för anställda. Blir inte anställda motiverade 

av förmånen finns egentligen ingen anledning för arbetsgivaren att kommunicera ut det heller. 

Enligt Svensson (2001, s. 9) ska arbetsgivaren utveckla förmåner för de anställda som är 

motivationshöjande för att de ska känna sig uppskattade. Att kommunicera ut förmåner som 

inte har någon betydelse för anställdas motivation gör att de inte känner sig uppskattade. Det 

kan istället bli en motsatt effekt då anställda upplever att arbetsgivaren inte alls har någon 

aning om vad som är av betydelse för att de ska känna sig motiverande.  

 

4.3 Attrahera och behålla medarbetare genom förmåner 
 

Under intervjuerna frågade vi respondenterna hur de kommit fram till vilka förmåner de 

erbjuder. Utifrån vad respondenterna svarade har vi kunnat urskilja två olika tankesätt hur de 

resonerat sig fram till vilka förmåner de ska erbjuda. Det första tankesättet respondenterna ger 

uttryck för är att de erbjuder förmåner för att undvika att bli en arbetsgivare anställda inte vill 

arbeta för. Detta innebär att det näst intill blir ett tvingande skäl för arbetsgivaren att erbjuda 

förmåner för att vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som inte erbjuder förmåner i 

nivå med konkurrerande organisationer upplever respondenterna är oattraktiv. Det andra 

tankesättet som respondenterna ger uttryck för är att de erbjuder förmåner för att inte halka 

efter sina konkurrenter och därför vill att deras förmåner ska ligga i linje med vad andra 

erbjuder. Detta innebär även att arbetsgivaren måste titta på vad andra organisationer erbjuder 

för förmåner för att vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som erbjuder likvärdiga 

förmåner som sina konkurrenter upplever respondenterna är attraktiv. Vi har utifrån 

respondenternas tankesätt om varför de erbjuder förmåner utvecklat en pyramid med fyra 

olika steg som vi kommer att presentera närmare i denna analys och resultat kapitel. Tanken 

med modellen är att visa vilka olika steg som arbetsgivaren kan befinna sig i gällande hur 

attraktiva de är i förhållande till vilka förmåner de erbjuder. Dock är det inte helt statiskt 

vilket steg i pyramiden respondenten tillhör utan de kan ligga på gränsen mellan olika nivåer 

vilket pilen bredvid pyramiden illustrerar.  
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En oattraktiv arbetsgivare är enligt respondenterna en arbetsgivare som inte erbjuder några 

förmåner alls eller har sämre förmåner i förhållande till sina konkurrenter. Erika beskriver att 

organisationen erbjuder förmåner för att inte vara “stenålders”. De vill inte uppfattas som en 

omodern arbetsgivare som inte hänger med i utvecklingen.  

 

 

Jo man är nog ganska stenålders om man inte har friskvårdsbidrag i ett 

företag  

               Erika, Kommun 2  

 

 

Att ligga efter i utvecklingen av förmåner kan ha att göra med att organisationen inte 

genomfört någon omvärldsbevakning. Enligt Lindmark & Önnevik (2006, s. 165) krävs det att 

arbetsgivaren ständigt uppdaterar sitt förmånssystem genom att se vad andra organisationer 

erbjuder för förmåner och vad som är trender i arbetslivet. Det kan därför tänkas att förmåner 

inte får någon positiv effekt för arbetsgivaren eftersom att bristen på förmånerna istället gör 

att arbetsgivaren uppfattas som omodern.  Detta går att kopplas till att vara en attraktiv 

arbetsgivare då det enligt Parment & Dyhre (2012, s.11 ff) blir allt viktigare att vara en 

populär arbetsgivare till följd av den hårda konkurrensen som finns om medarbetare med rätt 

kompetens. Om organisationen uppfattas som gammalmodig genom att erbjuda sämre 

förmåner än sina konkurrenter finns det risk för att potentiella medarbetarna väljer en annan 

arbetsgivare. Bengt beskriver att anställda blir missnöjda när ledningen tar bort förmåner som 

de tidigare har erbjudit och tycker att det sker försämringar.  

	

 

 

 
 

Oattraktiv 
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Attraktiv 
 

 

Förstahandsvalet 

 
Figur 3.  Beskriver tillvägagångsätt för att attrahera och behålla medarbetare genom förmåner. 
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[...] en del saker försvann och det är klart att det blir ett gäng med 

människor som tycker att det är jättedåligt och att det är försämringar. 

  

                    Bengt, Statlig organisation 1 

 

Det kan utifrån Bengts svar även vara så att anställda som redan arbetar i organisationen blir 

mindre nöjda med sin arbetsgivare eftersom de har sämre förmåner än andra. Detta går att 

kopplas till Armstrongs (2002, s.56) teori om yttre motivation då omvärldens påverkan har 

betydelse för individens motivation. Det kan tänkas att anställda som drivs av en yttre 

motivation kan bli missnöjda med sin arbetssituation för att de inte får materiella förmåner av 

sin arbetsgivare. Detta kan leda till att anställda inte längre är intresserade av att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Armstrong (2002, s.56) menar även att den yttre motivationen har en 

omedelbar effekt men att det inte håller särskilt länge. Det kan därför tänkas att när 

arbetsgivaren ger anställda en ny förmån får det endast en motiverande effekt för stunden och 

inte långsiktigt. Däremot kan det få konsekvenser om arbetsgivaren tar bort en förmån 

eftersom anställda då räknar med att den ska finnas även om de kanske inte utnyttjar 

förmånen.  

 

En attraktiv arbetsgivare är enligt respondenterna en arbetsgivare som erbjuder förmåner som 

är likvärdiga och i samma nivå som sina konkurrenter. Bengt och David uttrycker att de 

förmåner de erbjuder är beroende av vad andra organisationer erbjuder sina anställda. De vill 

inte halka efter i utveckling men nöjer sig med att ligga rätt till i förhållande till sina 

konkurrenter. Respondenterna tror att genom att erbjuda samma förmåner som sina 

konkurrenter kommer de att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Vi tittar kontinuerligt på exempelvis nivån på friskvårdsbidraget, vad 

ger andra och tittar på utbudet hos andra. Det måste vi pejla av 

eftersom vi vill ligga tillräckligt rätt i förhållande till omvärlden.  

             

                    Bengt, Statlig organisation 1 

 

Det vore en lögn att säga att vi inte erbjuder förmåner för att vara en 

attraktiv arbetsgivare. [...] Vi tittar på vad andra offentliga och privata 

arbetsgivare erbjuder för förmåner.   

   David, Kommun 1 

 

 

Utifrån David och Bengts svar kan det problematiseras om det verkligen är att erbjuda 

likvärdiga förmåner som sina konkurrenter som är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kan 

vara så att arbetsgivaren inte gör mer än vad de måste och nöjer sig med att vara på samma 

nivå som sina konkurrenter. Att undvika att vara oattraktiv verkar vara viktigare än att vara 

attraktiv. Organisationens förmåner kanske varken uppfattas som bättre eller sämre av 

potentiella och redan existerande medarbetare eftersom de har liknade förmåner som andra. 
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Det kan vara så att erbjuda likadana förmåner som sina konkurrenter egentligen bara gör att 

arbetsgivaren varken blir oattraktiv eller attraktiv. Detta eftersom förmånerna inte är speciella 

på något vis men att det finns gör ändå att anställda vill arbeta där vilket gör att arbetsgivaren 

blir medioker.  Potentiella och redan existerande medarbetare kan tänka sig att arbeta där 

eftersom de inte har sämre förmåner än andra organisationer men förmånerna i sig gör inte 

arbetsgivaren mer attraktiv.  

 

Konsekvensen av att erbjuda likadana förmåner som alla andra är att de kanske inte har någon 

särskild betydelse för potentiella och redan existerande medarbetare. Förmåner kan upplevas 

som intetsägande och tråkiga eftersom de är likadana som alla andra har. Det finns dock 

möjligheter att arbeta på ett annat sätt kring kommunikationen av sina förmåner för att på så 

sätt bli en attraktiv arbetsgivare. Brenner (2009) menar att för att anställda ska uppfatta 

förmåner som värdefulla måste arbetsgivaren personligen presentera förmåner och dess 

innehåll som passar den anställde. Det kan vara så att anställda skulle uppskatta förmåner mer 

om de blev upplysta om vilka förmåner som finns och vilka som är värdefulla för just dem 

personligen. Då skulle det egentligen inte spela någon roll om förmånerna var likvärdiga som 

andra har eftersom den anställde skulle känna sig omhändertagen av arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren skulle då visa att den bryr sig om att den anställde får möjlighet att utnyttja sina 

förmåner maximalt. Till skillnad från att anställda bara blir informerade om förmåner i 

allmänhet genom opersonliga kommunikationskanaler som förmånsportaler, intranät och 

broschyrer. Detta skulle leda till att anställda blir mer nöjda med sin arbetsgivare och att 

arbetsgivaren därmed blir attraktiv. 

 

Molander (1989) menar att individer blir nöjdare om de själva får välja vilka förmåner de vill 

ha istället för att erbjudas ett standardpaket med förmåner som alla medarbetare får. Det kan 

därför tänkas att arbetsgivaren verkligen skulle vara attraktiv om denne istället erbjöd 

förmåner som sticker ut i jämförelse med sina konkurrenter och att anställda själva fick välja 

vilka förmåner de vill ha. Om potentiella och redan existerande medarbetare såg 

arbetsgivarens förmåner som speciella är det stor chans att de skulle värdera denne högre en 

andra. Rampl (2004) menar att det krävs en personlig känslomässig koppling mellan en 

potentiell medarbetare och arbetsgivarens varumärke för att blir någons förstahandsval av 

arbetsgivare. Det kan tänkas att potentiella medarbetarna får en positiv känsla till den 

organisationen som erbjuder förmåner som ingen annan har vilket gör att de sticker ut i 

mängden. Det kan exempelvis vara att en arbetsgivare erbjuder förmånen karriärmöjligheter 

och det är något den potentiella medarbetaren är intresserad av. Det kan leda till att denne 

värdesätter den arbetsgivaren framför någon annan vilket skulle kunna leda till att 

arbetsgivaren blir förstahandsvalet av arbetsgivare.   
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5. Sammanfattande diskussion    

I denna sammanfattande diskussion redogörs det för de slutsatser vi kommit fram till i 

analysen. En diskussion förs kring studien, analysen samt slutsatserna och förslag på vidare 

forskning inom området ges.  

 

5.1 Slutsatser  
 

Syftet med studien är att utifrån ett ledningsperspektiv se om det går att urskilja olika 

kategorier av förmåner som organisationen erbjuder. Studien visade att respondenterna 

upplevde att arbetet med förmåner var begränsat på grund av att Skatteverkets har tydliga 

riktlinjer för vad som får räknas som en förmån och hur dessa får användas. Vi kunde därför 

göra en uppdelning mellan skattepliktiga och skattefria förmåner. Skattepliktiga förmåner 

som respondenterna har tagit upp är förmånsbil, fri parkering, extra föräldraförsäkring, 

sjukförsäkring och olika former av rabatter på exempelvis hotell, bilhyra samt hemnära 

tjänster. Skattefria förmåner som respondenterna har tagit upp är gratis kaffe och frukt, 

friskvårdsbidrag samt möjligheten till ögonlaseroperation och fertilitetsbehandling. Det finns 

även en ekonomisk begränsning gällande förmåner eftersom de måste gälla för alla 

medarbetare vilket kan bli en stor kostnad för arbetsgivaren.  

 

Under intervjuerna tog respondenterna även upp övriga förmåner som ligger utanför 

Skatteverkets ramar för vad som anses som en förmån. Utanför ramarna innebär att 

förmånerna varken är skattepliktiga eller skattefria, utan är förmåner som helt fria för 

arbetsgivaren att använda. Dessa förmåner är inte materiella utan är mer diffusa till sin 

karaktär. Respondenterna nämnde flexibel arbetstid, karriärmöjligheter, trygghet i 

anställningen, kompetensutveckling och heltid till alla vilket vi kategoriserar som övriga 

förmåner. En gemensam slutsats för alla dessa förmåner var att de på något sätt gynnar 

arbetsgivaren att erbjuda dem, antingen rent ekonomiskt eller i employer brandning syfte 

vilket således kan vara orsaken till att det finns. 

 

Syftet var även få kunskaper om på vilket sätt organisationen synliggör vilka förmåner de har 

till sina anställda. Studien visade att det fanns förmåner som var reflekterade, oreflekterade, 

kommunicerade samt icke kommunicerade. Reflekterande och kommunicerade förmåner är 

förmåner som respondenten medvetet vill lyfta fram som en förmån och som de väljer att 

kommunicera ut. Några exempel på sådana förmåner är friskvårdsbidrag, heltid till alla samt 

fri parkering. Dessa förmåner uppfattades som reflekterade förmåner eftersom att de var 

förmåner som respondenten medvetet vill lyfta fram som en förmån. Reflekterade och icke 

kommunicerade förmåner är förmåner som respondenten medvetet vill lyfta fram som en 

förmån men som de inte väljer att kommunicera ut eftersom att de tror att anställda inte ser 

det som en förmån. Några exempel som ses som en reflekterade och icke kommunicerade 

förmåner är kompetensutveckling, karriärmöjligheter och trygghet i anställningen. Dock 

menade respondenterna på att det var förmåner men att de inte kommunicerades ut som det.  



44 

 

 

Oreflekterade och kommunicerade förmåner är förmåner respondenten inte medvetet lyfter 

fram som en förmån men som de väljer att kommunicera ut. Pensionsförsäkringar, 

löneväxling och extra föräldraförsäkringar är några exempel på förmåner som respondenterna 

tog upp först efter att vi frågade om de hade fler förmåner i åtanke, vilket då kan uppfattas 

som oreflekterade förmåner. Oreflekterade och icke kommunicerade förmåner lyfte 

respondenten inte medvetet fram som en förmån och valde inte att kommunicera ut. Flexibel 

arbetstid eller gratis kaffe var några exempel på förmåner som respondenterna tog upp först 

när de blev tillfrågade om de hade det. Dessa förmåner uppfattades som oreflekterade då de 

inte hade tänkt på att dessa var förmåner innan men som ändå betraktade som en förmån. En 

slutsats av detta är att de förmåner som är reflekterade är förmåner som betraktas som en 

förmån i första hand hos respondenterna medan oreflekterade förmåner visserligen 

uppfattades som en förmån men nämndes inte av respondenterna av sig själva. En annan 

slutsats som går att dra utifrån respondenternas svar är att det finns vissa förmåner som är 

värda att kommunicera ut och andra inte. Tror inte ledningen att anställda blir motiverade av 

förmånen finns det egentligen ingen anledning för arbetsgivaren att kommunicera ut den 

heller eftersom det bara kan verka löjligt.  

 

Vidare är syftet med denna uppsats att undersöka och få en förståelse för om organisationen 

blir attraktiv för att de erbjuder förmåner till sina potentiella och redan existerande 

medarbetare. Utifrån vad respondenterna svarade har vi kunnat urskilja två olika tankesätt till 

varför respondenterna blir attraktiva genom att erbjuda förmåner. Det första tankesättet är att 

de blir attraktiva genom att erbjuda förmåner eftersom de då undviker att bli en oattraktiv 

arbetsgivare som potentiella och redan anställda medarbetare inte vill arbeta för. Detta innebär 

att det näst intill blir ett tvingande skäl för arbetsgivaren att erbjuda förmåner för att vara en 

attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som inte erbjuder förmåner alls upplever 

respondenterna är oattraktiv. Det andra tankesättet som respondenterna ger uttryck för är att 

de blir attraktiva genom att dels erbjuda liknande förmåner som sina konkurrenter, dels att 

erbjuda förmåner i samma nivå som dem. Detta innebär även att arbetsgivaren måste titta på 

vad andra organisationer erbjuder för förmåner för att vara en attraktiv arbetsgivare. En 

arbetsgivare som erbjuder likvärdiga förmåner som sina konkurrenter upplever 

respondenterna är attraktiv. En slutsats som går att dra från dessa två tankesätt är att 

arbetsgivaren inte gör mer än vad de måste och nöjer sig med att vara på samma nivå som 

sina konkurrenter. Att undvika att vara oattraktiv verkar vara viktigare än att verkligen vara 

attraktiv. 

 

5.2 Diskussion    

 

Under analysprocessen har vi kommit fram till, se figur 3, att det skulle behövas ett nytt 

tankesätt för att verkligen bli en attraktiv arbetsgivare och förstahandsvalet av arbetsgivare till 

följd av vilka förmåner organisationen erbjuder. Detta eftersom vi upplever att respondenterna 

har mer fokus på att vara på samma nivå som sina konkurrenter snarare än att verkligen 

försöka göra sig attraktiva. Dock tycker respondenterna själva att de redan är attraktiva genom 
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att erbjuda förmåner som är likvärdiga sina konkurrenter. Detta håller vi inte med om utan 

tycker mer att de hamnar i medioker zonen där de varken är attraktiva eller oattraktiva. För att 

verkligen vara attraktiv tror vi att respondenterna måste ändra tankesätt och erbjuda förmåner 

som sticker ut i förhållande till sina konkurrenter. Det skulle kunna vara förmåner som riktar 

sig till anställdas möjlighet att balansera arbets- och privatliv. Exempel på sådana förmåner 

skulle kunna vara att lämna sina barn på ett internt dagis, ha kortare arbetsdagar eller 

möjlighet att arbeta precis var man vill. Om arbetsgivaren erbjuder sina anställda att träna på 

arbetstid i en lokal på arbetet skulle det också kunna vara en värdefull förmån. Det skulle göra 

att potentiella och redan existerande medarbetare skulle få upp ögonen för arbetsgivarens 

förmåner. Om medarbetarna skulle jämföra sina förmåner med andra skulle de uppfatta sin 

arbetsgivare som mer attraktiv än någon annans eftersom de har förmåner som inte andra har. 

Dock finns det som respondenterna har nämnt en hel del begränsningar att ta hänsyn till när 

det gäller förmåner men det finns inget som säger att förmåner endast är det som Skatteverket 

betraktar som förmåner.  

 

Respondenterna skulle kunna välja att kunna kommunicera ut kompetensutveckling, trygghet 

i anställning och karriärmöjligheter som förmåner istället för att bara se dem som förmåner. 

Detta skulle vara förmåner som arbetsgivaren kan använda helt utan begränsningar särskilt 

eftersom arbetsgivaren skulle få ett större spelrum och mer frihet att individanpassa förmåner. 

Det är svårare för arbetsgivaren att hitta på egna idéer angående förmåner som är reglerade 

enligt Skatteverket, dessutom måste dessa förmåner gälla för alla på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren skulle kunna vinna på att kommunicera ut kompetensutveckling, trygghet i 

anställning och karriärmöjligheter. En respondent beskriver uttryckligen att “den absoluta 

drivkraften för att stanna och söka sig till en organisation är personlig utveckling, utveckling i 

sin yrkesroll och bra verksamhet”.  

 

Kompetensutveckling, trygghet i anställning och karriärmöjligheter har enligt oss en stark 

koppling till den absoluta drivkraften. Det kan även tänkas att det är precis den typen av 

förmåner som kan ha betydelse för att arbetsgivaren ska bli någons förstahandsval av 

arbetsgivare. Rampl (2004) menar att det krävs en personlig känslomässig koppling mellan en 

potentiell medarbetare och arbetsgivarens varumärke för att blir någons förstahandsval av 

arbetsgivare. Det kan tänkas att potentiella medarbetarna får en positiv känsla till den 

arbetsgivare som erbjuder förmåner som ingen annan har vilket gör att de sticker ut i 

mängden. Ett exempel kan vara att en organisation erbjuder förmånen karriärmöjligheter och 

det är något den potentiella medarbetaren är intresserad av. Det kan tänkas att denne 

potentiella medarbetaren då värdesätter den arbetsgivaren framför någon annan.  

 

Det kan dock diskuteras om kompetensutveckling, trygghet i anställning och 

karriärmöjligheter förmåner verkligen ska ses som förmåner eller om de är en del av arbetet. 

Om det ska ses som en förmån beror helt enkelt på om en potentiell eller redan existerande 

medarbetare uppfattar det som en förmån. Det kan självklart vara så att dessa typer av 

förmåner inte alls är motiverande för vissa och då fyller det ingen funktion för arbetsgivaren 

att kommunicera ut dem. Dock är människor olika och vi tror att vissa medarbetare faktiskt 

skulle bli motiverade av dessa förmåner för att de är förmåner som har betydelse för 
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välmående. Vi tror även att arbetsgivaren måste ha enskilda samtal med sina medarbetare om 

dessa förmåner så de vet vad de egentligen innebär att få exempelvis karriärmöjligheter. 

Annars kan det bli svårt för medarbetaren att förstå vad förmånen egentligen innehåller och 

det kan bara bli en förmån som finns men som ingen blir motiverad av. För att förmåner ska 

ha en motiverande effekt tror vi att arbetsgivaren måste ha en mycket mer aktiv roll när det 

gäller att kommunicera ut dessa till sina medarbetare. Som det ser ut idag är det upp till 

arbetstagaren själv att ta reda på vilka förmåner arbetsgivaren erbjuder. Skulle arbetsgivaren 

verkligen lägga ner energi på förmåner som ett verktyg för employer branding kan det tänkas 

att det skulle få större effekt för att attrahera potentiella och behålla redan existerande 

medarbetare än vad det har idag.   

 

Vi har i denna studie valt att inrikta oss på en del av employer branding och inte hela området 

i stort vilket har gjort att vi kunnat fördjupa oss i ämnet förmåner. Detta tycker vi är en styrka 

i uppsatsen eftersom vi inte har funnit någon tidigare uppsats som har behandlat förmåner på 

det här sättet. Vi hoppas därför att våra läsare ska finna denna uppsats intressant och kan ge 

en ny synvinkel på vad som egentligen menas med förmåner. Vi har tidigare bara uppfattat 

klassiska och i vår mening ganska tråkiga förmåner som gratis kaffe och tjänstebil. Med 

denna uppsats har vi fått en helt ny synvinkel på vad som kan vara en förmån. En svaghet med 

vår studie är att vi inledningsvis valde att avgränsa oss till organisationer med mer än 4500 

anställda. Det hade kanske varit ännu mer intressant att jämföra hur små organisationer 

arbetar med förmåner tillskillnad från stora organisationer.  Vi skulle då fått ut större 

skillnader mellan vad organisationerna erbjuder för förmåner. En jämförelse mellan större och 

mindre organisationers arbete med förmåner skulle kunna vara ett förslag till fortsatt 

forskning inom området förmåner. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att 

studera ämnet förmåner utifrån ett arbetstagarperspektiv istället för ett ledningsperspektiv som 

vi har gjort i denna studie.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



47 

 

Litteraturförteckning 

 

Albinsson, C. & Geterud, G. (2013). Guldklockans tid är förbi - så bygger du framtidens mest 

framgångsrika företag. Roos & Tegner: Malmö.  

 

Ambler, T & Barrow, S. (1996). The Employer Brand. London Business School. [Hämtad 

2016-05-17] http://facultyresearch.london.edu/docs/96-902.pdf   

 

Armstrong, M. (2002). Employee reward. London : Chartered Institute of Personnel and 

Development. 

 

Aronsson, G. (2015). Arbete - förbannelse eller livets mening, observationer och reflektioner i 

Bergman, A, Gillberg, G. & Ivarsson, L. (red): Tankar om arbete - 17 texter om arbete, 

arbetsliv och samhällsförändring: Premissförlaget: Falun.  

 

Bell, J.(2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brenner, B.K. (2009). Life-Event Segmenting Offers Optimization of Benefit Effectiveness. 

Journal Of Financial Service Professionals. Business Source Premier. [Hämtad 2016-04-03] 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a9635a63-8b51-4e5c-91a9-

b21e7572de5d%40sessionmgr115&vid=0&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%

3d%3d#AN=39362955&db=buh 

 

Corbin, J. & A.Strauss (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for 

developing grounded theory. SAGE Publications, Inc.  

 

Dagens industri (2007). Här är framtidens löneförmåner. 

http://www.di.se/artiklar/2007/11/17/har-ar-framtidens-loneformaner/ [Hämtad 2016-05-28] 

 

Dyhre, A. & Parment, A. (2012). Employer branding : allt du behöver veta för att bli en 

attraktiv arbetsgivare. Liber: Malmö.  

 

Dyhre, A. & Parment, A. (2009). Employer Branding - Guidelines, Worktools and Best 

Practices. Liber: Malmö. 

 

Harvard Business Review Analytic Services (2011). Who Will Build Your Future? The New 

Employee Relationship. Harvard Buisness Review. [Hämtad 2016-05-17] 

https://hbr.org/resources/pdfs/tools/16202_HBR_UNUM_Report_webview.pdf   

 

Herzberg, F, Mausner, B, & Snyderman, B. B. (1993). The motivation to work. [New ed.] 

New Brunswick, N.J: Transaction. 

 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur. 

http://facultyresearch.london.edu/docs/96-902.pdf
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a9635a63-8b51-4e5c-91a9-b21e7572de5d%2540sessionmgr115&vid=0&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%253d%253d#AN=39362955&db=buh
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a9635a63-8b51-4e5c-91a9-b21e7572de5d%2540sessionmgr115&vid=0&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%253d%253d#AN=39362955&db=buh
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a9635a63-8b51-4e5c-91a9-b21e7572de5d%40sessionmgr115&vid=0&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=39362955&db=buh
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a9635a63-8b51-4e5c-91a9-b21e7572de5d%40sessionmgr115&vid=0&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=39362955&db=buh
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a9635a63-8b51-4e5c-91a9-b21e7572de5d%40sessionmgr115&vid=0&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=39362955&db=buh
http://www.di.se/artiklar/2007/11/17/har-ar-framtidens-loneformaner/
https://hbr.org/resources/pdfs/tools/16202_HBR_UNUM_Report_webview.pdf
https://hbr.org/resources/pdfs/tools/16202_HBR_UNUM_Report_webview.pdf


48 

 

 

Knight, D. & Wilmott, H. (2007). Organizational behavior and management. London: 

Thomson Learning. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lawter, L., Kopelman, R. E., & Prottas, D. J. (2015). McGregor's Theory X/Y and Job 

Performance: A Multilevel, Multi-source Analysis. Journal of Managerial Issues.  [Hämtad 

2016-03-08] 

 

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2006). Human Resource Management - Organisationens hjärta. 

Studentlittertur: Lund.  

 

Maslow, A.H. (1987). Motivation and personality. 3. ed. New York: Harper & Row 

 

Molander, C. (1989). Human Resource Management. Chartwell-Bratt: Lund.  

 

Nationalencyklopedin (u.å). Löneförmån. [Hämtad 2016-05-28] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/l%C3%B6nef%C3%B6rm%C3%A5n  

 

Nationalencyklopedin (u.å). Motivation. [Hämtad 2016-05-03] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ency.klopedi/lång/motivation  

 

Nationalencyklopedin (u.å). Naturaförmån. [Hämtad 2016-05-

28]http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/naturaf%C3%B6rm%C3%A5n  

 

Rampl, L.V. (2014). How to become an employer of choice:transforming employer brand 

associations into employer first-choice brands. Journal of Marketing Management. [Hämtad 

2016-05-17] http://dx.doi.org/10.1080/0267257X.2014.934903  

 

Skatteverket (u.å). Förmåner. [Hämtad 2016-05-

16] http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner.4.3a2a542410ab40a421

c80001009.html  

 

Starrin, B & Svensson, P-G. (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Svenska dagbladet (2011). Här är de hetaste löneförmånerna. [Hämtad 2016-05-28] 

http://www.svd.se/har-ar-de-hetaste-loneformanerna/av/karin-eurenius 

 

Svensson, A. (2001). Belöningssystem. KFS företagsservice: Stockholm.  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ency.klopedi/lång/motivation
http://dx.doi.org/10.1080/0267257X.2014.934903
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner.4.3a2a542410ab40a421c80001009.html
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner.4.3a2a542410ab40a421c80001009.html
http://www.svd.se/har-ar-de-hetaste-loneformanerna/av/karin-eurenius


49 

 

Teck-Hong, T & Waheed, A. (2011). Herzberg´s motivation-hygiene theory and job 

satisfaction i the Malaysian retail sector: The mediating effect of love of money. Sunway 

University.  [Hämtad 2016-03-07]  http://web.usm.my/aamj/16.1.2011/aamj_16.1.4.pdf.  

 

The Society for Human Resource Management, (2015). Employee Job Satisfaction and 

Engagement. The Society for Human Resource Management [Hämtad 2016-05-17] 

https://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Documents/2015-Job-Satisfaction-and-

Engageme 

 

Thompson, F. L & Aspinwall, R. K. (2009). The recruitment value of work/life benefits. 

Personnel Review, 38(2), 195-210. [Hämtad 2016-06-01] 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00483480910931343 

 

Thompson, A.A. & Strickland, A.J. (1992). Strategy formulation and implementation: tasks of 

the general manager. (5. ed.) Homewood, Ill.: Irwin. 

 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

                      

Vetenskapsrådet (u.å). Forskningetiska principer.  

[Hämtad 2016-05-03]  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.usm.my/aamj/16.1.2011/aamj_16.1.4.pdf
https://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Documents/2015-Job-Satisfaction-and-Engagement-Report.pdf
https://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Documents/2015-Job-Satisfaction-and-Engagement-Report.pdf
https://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Documents/2015-Job-Satisfaction-and-Engagement-Report.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


50 

 

Bilaga 1 – Kontaktmejl 

 

Hej! 

 

Jag heter …. och studerar sista terminen vid Karlstads Universitet på Personal- och 

arbetslivsprogrammet. För nuvarande skriver jag och min studiekamrat en C-uppsats i ämnet  

 “förmåner”. Vår tanke är att använda oss av intervjuer med den i organisationen som arbetar 

med employer branding/förmåner och vi undrar därför om Ni skulle kunna tänka Er att ställa 

upp på en cirka 30 minuters intervju.  

 

Vi skickar ut denna förfrågan till Er eftersom vi har en föreställning om att Ni är en 

organisation som arbetar aktivt med detta och det är därför vi gärna vill ha med Er i studien. I 

uppsatsen kommer vi att beskriva Er organisation i form av anställda och verksamhet men 

inga namn kommer att publiceras.  

 

Vi är flexibla när det gäller tider, datum, plats o.s.v. och väljer det som passar Er bäst. 

 

Hör gärna av Er så snart som möjligt om detta låter intressant! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

…………………………….. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Information till intervjupersonen: 

 

- Anonymitet (ingenting kopplas till intervjupersonen) 

- Om det är ok att spela in intervjun 

- Om intervjupersonen har några frågor innan?  

 

Hur tänker man kring förmåner?  
 

Vilka förmåner har ni? Gå in mer på djupet kring förmånerna 

På vilket sätt är det en förmån? ge exempel, utveckla 

Hur kom ni fram till att erbjuda den förmånen? 

Varför erbjuder ni den förmånen? 

Finns det begränsningar i hur man får använda förmånerna? 

Riktar sig förmånen till alla? Är det viktigt? 

Kan man förhandla sig till bättre förmåner? 

 

Följdfråga: Vad är det för tidningar, dator, telefon? Ett måste för arbetets natur eller en 

förmån?  

 

Kan ni komma på fler förmåner? Annars ge egna exempel på förmåner 

Om ja: Varför är det en förmån? 

Om nej: Varför har ni inte den förmånen? 

 

Vad säger man om förmåner? 
 

Hur får era anställda reda på förmånerna?  

Hur väljer ni vilka förmåner ni ska trycka på till era anställda? 

Varför erbjuder ni den förmånen om ni inte trycker på det?  

Har du upplevt att de anställda tar saker för givet? Som ni betraktar som förmåner ex, gratis 

kaffe, dator   

 

Vad är syftet med förmåner?  
 

Varför erbjuder ni förmåner? 

På vilket sätt visar det sig att de blir glada, motiverade, engagerade? Hur vet du det? 

Vad säger era anställda om era förmåner? Reaktioner? Effekten? 

Har anställda själva kommit med önskemål vad de vill ha för förmåner?  

Har ni tagit bort någon förmån och vad blev i så fall responsen? 

Är förmåner motiverande för arbetet? Har du något exempel på vilket sätt? 

Jämför ni era förmåner med andra, omvärldsanalyser? 

Kan du ge exempel på en effekt förmåner har bland anställda? 

 

 


