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Sammanfattning  
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur medarbetarna på det undersökta 
Företaget använder sig av samt värderar anställningsförmåner beroende av 
generationstillhörighet och könsskillnader. Vi har även undersökt hur medarbetarna upplever 

att erbjudandet av förmåner påverkar deras inställning till Företaget som attraktiv 
arbetsgivare. Värderandet av anställningsförmåner har i tidigare forskning undersökts i 

mycket liten omfattning. 
 
Studien har en kvantitativ ansats och vi har valt enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäten 

distribuerades till 214 personer på Företaget, och gav en svarsfrekvens på 71,5 %.  
 

Det övergripande resultat som framkom i studien var att anställningsförmåner nyttjas och 
värderas olika av män och kvinnor, dock kunde inte några stora skillnader identifieras mellan 
olika åldersgrupper. Resultatet visar också att medarbetarna uppfattar utbudet av förmåner 

som alltför omfattande och svåröverskådligt. Det framkom även att medarbetare inte upplever 
att erbjudandet av förmåner har en påverkan på Företagets roll som attraktiv arbetsgivare.  
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FÖRORD 

 

”Ofta kan man ha en väldigt lång väg framför sig. Då tänker man att den är allt 

förfärligt lång, den klarar man aldrig, tänker man. Och då börjar man skynda på. 
Och man skyndar sig mer och mer. Men varenda gång man tittar upp, så ser man 

att det som fortfarande är kvar inte alls blir mindre. Och man anstränger sig 
ännu mer, man får ångest och till slut har man alldeles tappat andan och orkar 
inte mera. Och gatan ligger fortfarande kvar framför en. Så får man bara inte 

göra. 
  

Man får aldrig tänka på hela gatan samtidigt, förstår du. Man måste nöja sig med 
att tänka på nästa steg, på nästa andetag, nästa tag med kvasten. Hela tiden bara 

nästa. Så märker man plötsligt att man faktiskt har sopat hela gatan, steg för 
steg. Man har inte ens märkt hur det gått till, och är inte andfådd alls. 

  
Det är viktigt" 
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Ur Michael Endes bok 
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1. INLEDNING 

Det är enligt Szamosi (2006) få, om några, arbetsgivare som inte skulle 

instämma i att medarbetarna är företagens främsta resurs och konkurrensmedel. 
De åtgärder som arbetsgivare tar till för att hitta rätt personal och få de mest 

kompetenta medarbetarna till sin organisation är många. Kaye och Jordan-Evans 
(2008) menar att löner och förmåner är ett av de viktigaste medlen i att attrahera 

medarbetare. Thompson och Aspinwall (2009) menar också att företag måste 
kunna erbjuda mer än en bra lön för att attrahera dagens arbetskraft. Många 

organisationer erbjuder olika anställningsförmåner för att därigenom locka 
potentiella medarbetare och även behålla en kompetent och engagerad 

arbetsstyrka (Thompson & Aspinwall, 2009).  
 

I dagens arbetsliv representeras den historiskt sett största mångfalden av 
generationer någonsin, vilket medför såväl nya utmaningar som möjligheter för 
arbetsgivare (Glass, 2007). Szamosi (2006) menar att det finns skillnader i hur 

olika generationers värderingar och förväntningar på en arbetsgivare ser ut, 
vilket kan innebära en utmaning för arbetsgivare. Utmaningen består bland 

annat i att uppmärksamma skillnader mellan generationer för att kunna attrahera 
och behålla kompetent personal. Samtidigt innebär det en möjlighet för 

arbetsgivaren att få ta del av en bred mångfald av generationers olika 
erfarenheter och upplevelser (Glass, 2007).  

  
Vid sidan av generationsproblematiken ser vissa författare också en förändring i 

familjelivet över de senaste årtiondena där privatliv och arbetsliv i allt högre 
grad överlappar varandra (jmf. Alvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2007; Crompton, Lewis & Lyonette, 2007). Trots att Sverige, ur ett 
internationellt perspektiv är ett jämförelsevis jämställt samhälle, där män och 
kvinnor arbetar i lika stor utsträckning, så finns det fortfarande olikheter 

(Evertsson, 2004). Till exempel menar Evertsson (2004) att kvinnor fortfarande 
spenderar mer tid varje dag till att sköta hushållsarbete än män gör. Detta är 

något som påverkar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden genom att 
arbetsgivare tenderar att investera i kvinnor i mindre utsträckning än i män 

(Evertsson, 2004). Crompton et al., (2007) menar i motsats till Evertsson att 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden snarare medför möjligheter för 

arbetsgivare. Författarna menar bland annat att det finns en möjlighet för 
arbetsgivare att stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom att uppmärksamma 

privatlivets gränser och skapa goda rutiner för en familjevänlig organisation 
(Crompton et al, 2007).  
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Många författare lyfter fram nyttan och potentialen med förmåner (jmf. Banfield 
& Kay, 2008; Druker & White, 2000; Thompson & Aspinwall, 2009). Banfield 

och Kay (2008) menar bland annat att attraktiva förmånssystem har potential att 
bidra till ökad framgång för företaget i rekryteringssammanhang och ge ökad 

konkurrenskraft i hur företaget uppfattas som arbetsgivare. Även Druker och 
White (2000) framhåller att förmåner är något som kan bidra till att stärka 

företagets position som en attraktiv arbetsgivare. Det ökade intresset för 
förmåner inom HR-området kan bland annat utläsas genom att det blir allt 

vanligare att specialister inom området anställs för att utveckla och leda arbetet 
kring detta (Banfield & Kay, 2008). Trots det stigande intresset menar dock 
Thompson och Aspinwall (2009) att många organisationer erbjuder sina 

medarbetare en uppsättning anställningsförmåner utan att ha en klar bild över 
vilka förmåner som egentligen anses värdefulla av medarbetarna. Då 

kostnaderna för förmåner kan uppgå till en betydande del av organisationers 
totala personalomkostnader blir det av avgörande betydelse att de förmåner man 

erbjuder verkligen bidrar till att attrahera och behålla medarbetare (Tocher, Feild 
& Giles, 2006).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund i ovanstående resonemang är syftet med denna studie att bidra 

med kunskap kring hur medarbetarna på den undersökta organisationen (i 
fortsättningen kallad Företaget) använder sig av samt värderar 

anställningsförmåner. Vi vill även analysera hur medarbetarna upplever att 
erbjudandet av förmåner påverkar deras inställning till Företaget. Detta syfte 

mynnar ut i följande frågeställningar:  
 

o Hur ser kännedomen bland medarbetarna ut kring de förmåner som 
erbjuds av Företaget?  

o Hur ser nyttjandet av förmåner ut för medarbetarna? 

o Hur värderas Företagets förmåner av medarbetarna? 

o Anser medarbetarna att företaget i sin roll som arbetsgivare blir mer 

attraktivt genom erbjudandet av förmåner? I så fall, på vilket sätt? 
 

Samtliga dessa aspekter kommer även att analyseras utifrån skillnader mellan 
åldersgrupper samt kvinnor och män. 

  

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt av att avgränsa vår studie till att endast omfatta det industriföretag 
som är föremål för undersökningen samt enbart deras medarbetare som arbetar 

lokalt i regionen. Detta för att en del av Företagets medarbetare är positionerade 
utomlands där skatteregleringar och avtal skiljer sig mycket från svenska 

sådana. Vi kommer även att begränsa denna studie till att behandla hur förmåner 
påverkar Företagets anseende som attraktiv arbetsgivare och utelämnar därför 

andra aspekter som vanligen undersöks i samband med anställningsförmåner. 
Exempelvis har tidigare studier kring förmåner ofta behandlat ämnet motivation 
som ett av de grundläggande syftena. Istället har vi valt att undersöka 

problemområdet utifrån det syfte som Företaget uttalat kring sitt arbete med 
förmåner, att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

1.3 Presentation av företaget  

Den undersökta organisationen är ett företag inom den högteknologiska 
tillverkningsindustrin. Företaget verkar på en internationell marknad och är en 

del av en större koncern, med lokalt ca 2500 anställda. Könsfördelningen på 
företaget är 80/20 med en manlig majoritet, och omkring 80 % av företagets 
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anställda arbetar som tjänstemän. Åldersmässigt har Företaget en jämn spridning 
med undantag för en större mängd medarbetare i åldersgruppen 30-44 år. I 

denna åldersgrupp befinner sig ungefär 45 % av arbetsstyrkan.  
 

Företaget har under många år haft ett relativt omfattande utbud av 
anställningsförmåner. Sedan slutet av 2008 har Företaget valt att använda sig av 

en webbaserad tjänst som kallas Förmånsportalen, för att förenkla den 
administrativa delen av förmånshanteringen och öka användarvänligheten för 

medarbetarna. Det har också varit en satsning som är menad att öka företagets 
roll som attraktiv arbetsgivare genom att kunna erbjuda fler och lockande 
förmåner (personligt samtal, 090313). Genom Förmånsportalen kan 

medarbetarna själva logga in och se de förmåner som finns tillgängliga samt 
göra en beställning direkt i portalen. Medarbetarna har också möjlighet att se hur 

beställningar av olika förmåner skulle påverka deras lön, då vissa förmåner 
innebär en kostnad för medarbetaren. Samtliga medarbetare har tillgång till 

Förmånsportalen och de olika anställningsförmånerna med undantag för 
timanställda eller personer som har kortare visstidsanställningar. Alla förmåner 

som omnämns i enkätundersökningen erbjuds samtliga medarbetare, oavsett 
tjänsteposition eller avtalsområde. Företaget genomförde en 

marknadsföringsinsats under lanseringen av Förmånsportalen. Bland annat har 
information kommunicerats via Företagets intranät och en informationskampanj 

har genomförts tillsammans med det företag som levererar tjänsten. Ett brev 
med information och inloggningsuppgifter har även skickats till medarbetarnas 
hemadress (personligt samtal, 090313). 

 

1.4 Centralt begrepp 

Begreppet förmåner representerar någon form av belöning eller kompensation 
som ett företag erbjuder sina anställda (Smith, 2000). Däremot är det enligt 

författaren viktigt att inte likställa förmåner med belöningar, då det finns 
väsentliga skillnader mellan dessa begrepp. Belöning är enligt Smith (2000) ett 

vidare begrepp som innefattar den totala kompensation ett företag erbjuder sina 
medarbetare. Förmåner refererar istället till något av värde som erbjuds 

medarbetaren utöver betalning för utfört arbete, som t.ex. en företagsbil (Smith, 
2000).  

 
Benefit is a generic word used to describe the components of a 

substantial element of the total remuneration provided by 
employing organizations to their work-forces. /…/ [fringe 
benefit] is used as the word to encompass the wide range of 

benefits in kind in addition to cash payments which companies 
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provide for their employees. These may include items such as 
pensions, cars, work-related equipment, training and education, 

accommodation, loans, childcare assistance, discounts, sick pay 
and maternity leave with pay over and above statutory 
requirements. (Smith, 2000, sid 151) 

 

Anställningsförmåner ses alltså av Smith (2000) som en del av företagets 

övergripande belöningssystem och ett tillägg till lön och andra 
kompensationsformer. En liknande definition förs fram av Banfield och Kay 

(2008): 
 

[benefits are] normally contractually agreed 'additions' to the 
wage or salary, provided by an employer as part of the overall 
employment package. (Banfield & Kay, 2008 s. 294) 

 
Förmåner ses således i detta fall som en del av, och ett tillägg till, den totala 

ersättningen som ges medarbetarna för utfört arbete. Även Wilson (2003) ser 
förmåner som en del av ersättningen som ges av arbetsgivaren, och tillägger att 

förmåner i detta sammanhang kan bli ett konkurrensmedel som bidrar till att 
särskilja olika arbetsgivare.  
 

Employee benefits have always been an element of the total 
compensation package for organizations /…/ Companies 

differentiate themselves by the services they offer employees 
(Wilson, 2003 sid. 14) 

 
De definitioner vi tagit upp tar hänsyn till förmåner som ett tillägg till den övriga 
kompensationen som ges medarbetarna. Dock berör inte definitionerna de 

eventuella kostnaderna som kan uppkomma för medarbetarna genom nyttjandet 
av förmåner. Vi har i denna studie, med inspiration av ovan nämnda definitioner, 

valt att använda definitionen: En anställningsförmån är ett erbjudande av 
tjänster, ekonomiskt stöd, eller trivselfaktorer som medarbetaren får möjlighet 

att nyttja, antingen kostnadsfritt, eller till ett överenskommet löneavdrag.  
 

I denna studie används begreppen förmåner och anställningsförmåner synonymt. 
Övriga begrepp definieras löpande i texten.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som syftar till att ge läsaren en 
bredare förståelse för det undersökta området. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för hur företag kan använda sig av förmåner i syfte att uppnå olika 
organisatoriska fördelar. Avslutningsvis presenteras forskning kring olika 

generations- och könsskillnader. 
 

 
Det finns i allmänhet en stor brist på forskning när det gäller 

anställningsförmåner (Dulebohn, Molloy, Pichler & Murray, 2009) samt vad 
medarbetare efterfrågar för förmåner (Tocher et al., 2006). Mycket av den 

litteratur som rör förmåner fokuserar också på den amerikanska 
arbetsmarknaden där försäkringsmässiga förmåner har, värdemässigt, en mycket 
större andel av den totala ersättningen medarbetarna får än i Europa (Granqvist, 

1996). Tidigare forskning inom förmånsområdet har enligt Weathington och 
Tetrick (2000) varit begränsad i två avseenden. För det första har forskningen 

ofta fokuserat på förmåner som kompensation eller förmåners inverkan på 
faktorer som arbetstillfredsställelse, vilket begränsar synen på förmåners 

användningsområde (Weathington & Tetrick, 2000). För det andra menar 
författarna att förmåner ofta grupperas ihop till kategorier. Detta blir enligt 

författarna problematiskt då kategoriseringen nonchalerar de specifika 
skillnaderna som finns mellan olika förmåner och medarbetares individuella 

egenskaper (Weathington & Tetrick, 2000).  
 

Bristen på svensk forskning inom ämnet anställningsförmåner samt värderandet 
av dessa har varit påtaglig. Även internationell forskning inom området har 
upplevts som bristfällig, vilket stöds av Dulebohn et al. (2009). Vi har därför 

valt att presentera mer allmän forskning kring förmåners värde och 
användningsområde i den teoretiska referensramen.  

 

2.1 Förmåner som ett verktyg för att vara attraktiv 

Alla organisationer har ett arbetsgivarvarumärke, ett employer brand (Mitchell, 
2008). Employer branding handlar om vad företag som arbetsgivare associeras 

med (Davies, 2007). Detta är något som sker när företag kommunicerar ut en 
image till befintliga och potentiella medarbetare, av att vara utmärkande och 
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attraktiv som arbetsgivare (Erlandsson, 2005; Okänd, 2007
1
; Lievens et al., 

2007). Employer branding bör ses som ett helhetsbegrepp som huvudsakligen 

handlar om två områden, att attrahera potentiella medarbetare samt att behålla en 
kompetent och nöjd arbetsstyrka (Lievens, 2007; Okänd, 2007

2
). Hur 

organisationens employer brand framstår har stor påverkan på både kvantiteten 
och kvaliteten på de medarbetare företaget vill attrahera, det vill säga att inte 

bara attrahera fler utan rätt personer (Mitchell, 2008; Lievens, 2007). Ett starkt 
arbetsgivarvarumärke innefattar enligt Davies (2007) en rad olika egenskaper. 

Bland annat förmågan att särskilja sig från andra arbetsgivare, skapa lojalitet och 
tillfredsställelse hos medarbetarna samt skapa en emotionell koppling till 
organisationen. Den mest centrala av dessa egenskaper är förmågan att särskilja 

sitt arbetsgivarvarumärke från andra – branding – genom att framstå som bättre 
och mer attraktiv än alternativen på marknaden (Davies, 2007).  

 
Lievens et al. (2007) menar att arbetssökande tenderar att vara särskilt 

attraherade till företag som de uppfattar motsvarar deras egna personlighetsdrag. 
Författarna beskriver hur människor förknippar arbetsgivare med olika attribut, 

instrumentella och psykologiska. Instrumentella attribut i detta sammanhang 
handlar om de objektiva och konkreta kännetecken som medföljer en 

anställning. Dessa kan vara bland annat lön, förmåner eller möjligheter till resor 
i arbetet (Lievens et al., 2007). De psykologiska attributen handlar om mer 

abstrakta, immateriella uppfattningar kring företaget som arbetsgivare (Lievens 
et al., 2007). Att arbetsgivare förknippas med dessa attribut menar författarna 
bidrar till att företag och organisationer tillskrivs olika ”särdrag” så som 

exempelvis kompetent, prestigefull, hänsynslös etc. Det blir alltså inte bara en 
fråga om vad arbetsgivare har att erbjuda utan också hur medarbetare uppfattar 

att detta stämmer överens med deras egen personlighet.  
 

Det har enligt Svensson och Wilhelmson (1988) länge hävdats att det finns fler 
medel än lön för att arbetsgivarna ska kunna stimulera sina medarbetare. 

Arbetsgivare använder sig av en stor uppsättning belöningar för att attrahera och 
behålla personal och en allt viktigare del av dessa är anställningsförmåner (Van 

Boening, Blackstone, McKee & Rutstrom, 2006). Battersby (2005) menar vidare 
att undersökningar år efter år visat att det inte är enbart lönen utan snarare 

förmånerna som attraherar potentiella medarbetare eller gör att företagen lyckas 
behålla befintliga medarbetare. Weathington och Tetrick (2000) menar att en 

faktor som kan ha stor inverkan på hur medarbetare skapar sig en uppfattning 

                                        
1
  Okänd författare (2007) Better than Brand X: Brand image plays an important ro le in the recruitment  

and retention of staff. Human Resource Management International Digest , 15, 12 -14 
2
  Ibid. 
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om arbetsgivare är värderingar kring erbjudandet av förmåner. Ett attraktivt 
förmånsutbud kan fungera som ett verktyg för att ge företaget konkurrenskraft 

som arbetsgivare (Armstrong, 2007). Även Banfield och Kay (2008) menar att 
attraktiva förmånssystem kan bidra till att locka rätt medarbetare till 

organisationen, och hävdar, även de, att erbjudandet av förmåner även kan ge 
framgång i rekryteringssammanhang, bidra till ökad nöjdhet hos medarbetarna 

och stärka företagets arbetsgivarvarumärke.  
 

Att erbjuda sina medarbetare förmåner innebär ofta en betydande kostnad för 
arbetsgivare, en kostnad som kan uppgå till över en tredjedel av organisationens 
totala lönekostnader (Dulebohn et al., 2009). Tidigare undersökningar har dock 

visat att medarbetare har en förmåga att underskatta förmåners värde, i 
förhållande till deras faktiska kostnader (Weathington & Tetrick, 2000; Lee, 

Singhapakdi & Too, 2008; Dulebohn et al., 2009). Smith (2000) menar att det 
krävs en effektiv och tydlig kommunikation av de befintliga förmånerna som 

organisationen erbjuder, för att arbetsgivaren ska kunna få ut de fulla fördelarna 
av sin investering. 

 

2.2 Förmåner för ett ökat organisatoriskt engagemang 

Ytterligare en anledning till att företag erbjuder sina medarbetare olika förmåner 
kan vara en strategisk plan för att öka medarbetarnas engagemang gentemot 

organisationen (Armstrong, 2007). Denna syn, som grundar sig i den sociala 
utbytesteorin, handlar om en förväntan som innebär att när medarbetarna är 

nöjda med förmånerna som erbjuds dem skapas en känsla av engagemang och 
lojalitet gentemot företaget. Detta i sin tur innebär att medarbetarna förväntas 
stanna längre och prestera bättre vilket i förlängningen leder till företagets 

framgång (Dulebohn et al., 2009).  
 

I en undersökning genomförd av Haar och Spell (2004) ville man analysera om 
det finns några signifikanta samband mellan organisatoriskt engagemang och det 

uppfattade värdet av familjevänliga förmåner. Författarna fann i sin 
undersökning att kännedom kring familjevänliga förmåner som organisationen 

erbjöd ökade det känslomässiga engagemanget gentemot organisationen. Detta 
är något som resulterade i ett starkare emotionellt band till arbetsgivaren. Vidare 

fann Haar och Spell (2004) att betald föräldraledighet visade sig ha en 
signifikant inverkan på det normativa engagemanget, det vill säga 

medarbetarnas känsla av förpliktelse mot organisationen. Flera författare har 
dock lyft en problematik som finns kring det normativa engagemanget och de 

menar att det uppfattade värdet av förmåner kan leda till en känsla av skuld 
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gentemot organisationen (Haar & Spell, 2004; Lambert, 2000). Det vill säga att 
medarbetare känner att de måste kompensera för de förmåner som mottas. Haar 

och Spell (2004) menar dock att känslan av skuld har en stark koppling till hur 
individuella medarbetare värderar de förmåner som erbjuds. En 

småbarnsförälder kan till exempel betrakta flextid som ett ovärderligt verktyg 
för att balansera arbete och privatliv, medan en medarbetare utan barn endast 

kanske ser det som en rutinmässig och mindre värdefull förmån (Haar & Spell, 
2004). Medarbetaren utan barn kommer då enligt författarna att värdera denna 

förmån lägre och känna en mindre moralisk skyldighet att kompensera 
arbetsgivaren. Endast användandet av förmåner kan utifrån ett normativt 
engagemang alltså inte ses som tillräckligt för att skapa en känsla av förpliktelse 

inför arbetsgivaren (Haar & Spell, 2004).  
 

En undersökning genomförd av Grover och Crooker (1995) visade ett ökat 
organisatoriskt engagemang hos medarbetare som hade tillgång till 

familjevänliga förmåner oavsett i vilken utsträckning de själva valde att använda 
sig av dem. En möjlig anledning till detta kan enligt författarna vara att 

medarbetarna känner ett stöd och engagemang från sin arbetsgivare enbart 
genom att familjevänliga förmåner finns att tillgå. Till exempel kan en person 

som själv inte är förälder ändå känna att ett utökat ekonomiskt stöd vid 
föräldraledighet fyller ett socialt stöd för kollegor som är i den situationen 

(Grover & Crooker, 1995). Därmed menar Grover och Crooker (1995) att 
förmånen kan värderas högt trots att medarbetaren själv inte nyttjar den.    
 

Ett sätt att skapa en ökad nöjdhet och engagemang gentemot arbetsgivaren och 
då även i förlängningen en ökad sannolikhet att medarbetarna stannar i 

organisationen är genom erbjudandet av förmåner som skapar flexibilitet (Van 
Boening et al. 2006; Casper & Harris, 2008). Dulebohn et al. (2009) menar att 

förmåner som till exempel flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning har 
påvisat en positiv effekt på arbetstillfredsställelse, minskad personalomsättning, 

minskad frånvaro och ökad fysisk hälsa.  Annan tidigare forskning har visat att 
företag inom privat sektor som erbjuder olika typer av anställningsförmåner 

upplever en minskad personalomsättning och fann till och med att erbjudandet 
av fler förmåner har lett till en signifikant minskad personalomsättningshastighet 

(Dale-Olsen, 2004; Konrad & Mangel, 2000). I likhet med detta menar Johnson 
och Roberts (2006) att missnöje med arbetsgivarens kompensations- och 

förmånssystem kan leda så långt som till en ökad personalomsättning. Enligt 
författarna är en av de fem främsta anledningarna till att medarbetare väljer att 
söka sig till ett annat företag just missnöje med de faktorerna.  
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2.3 Hur kan arbetsgivarens agerande påverka uppfattningen kring 

förmåner? 

En problematik som kan påverka medarbetarnas inställning till företagets 
erbjudande av förmåner är uppfattningen att arbetsgivaren har en skyldighet att  

erbjuda vissa förmåner (Weathington & Tetrick, 2000). Undersökningar har 
enligt författarna visat att medarbetare kan uppfatta förmåner som en rättighet. 

Dessutom har tidigare undersökningar visat att utbudet av förmåner som företag 
erbjuder inte alltid uppmärksammas bland medarbetare (Smith, 2000; 

Weathington & Tetrick, 2000; Lee et al. 2008).  Banfield & Kay (2008) menar 
att arbetsgivare behöver skapa en medvetenhet om att en förmån eller belöning 

faktiskt erbjuds. Om syfte och mål med förmånssystem är tydliga klargörs också 
den satsning företaget gör för sina medarbetare (Banfield & Kay, 2008). 

Weathington och Tetrick (2000) samt Smith (2000) för ett liknande resonemang 
och menar att om medarbetarna inte känner till de förmåner som erbjuds kan 
inte heller arbetsgivaren förvänta sig att de ska ha någon betydande inverkan på 

medarbetarnas inställning.  
 

Dulebohn et al. (2009) anser dock att det kan finnas en risk att medarbetare inte 
använder sig av de förmåner som erbjuds på grund av rädsla för påföljder, 

föreställda eller verkliga, som skulle kunna skada deras långsiktiga karriär. 
Författaren ger som exempel att det har visat sig att nyblivna mödrar som väljer 

att ta del av familjevänliga förmåner upplevde en sämre löneutveckling än de 
föräldrar som valde bort den typen av förmåner. Eaton (2003) menar att 

familjevänliga förmåner endast kan förväntas ha en positiv inverkan på 
medarbetarnas attityder och engagemang gentemot företaget då medarbetarna 

känner att användandet av dessa inte kommer att ge några negativa effekter.  
 

2.4 Flexibla förmånsplaner för ett ökat självbestämmande 

Smith (2000) lyfter behovet av en flexibilitet i hanteringen av förmåner.  
Författaren beskriver flexibla förmånsplaner som en möjlighet för medarbetarna 

att ta del av en ”meny” av förmåner. Samtidigt ges medarbetarna en chans att se 
kostnader för förmåner och själv besluta om hur stor del av lönen de är beredda 

att avstå. För arbetsgivaren blir det mycket eftersträvansvärt att kunna 
skräddarsy förmånsutbudet utifrån behovet hos individuella medarbetare (Smith, 

2000). Det är ett tillvägagångssätt som enligt författaren möter individuella 
behov och bidrar till att täcka upp för olika kostnader som en medarbetare möter 

under sitt liv. Samtidigt skapar det fördelar gentemot arbetsgivaren i form av 
bland annat goodwill och ökad motivation och prestation (Smith, 2000). En 

undersökning gjord av Van Boening et al. (2006) visade att medarbetare alltid 
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väljer flexibla förmånssystem före ett förutbestämt förmånspaket, oavsett det 
monetära värdet.  

 
Flexibla förmånsplaner handlar alltså om att arbetsgivaren ger medarbetarna 

möjlighet att välja utifrån ett brett spektra av förmåner (Armstrong, 2007). 
Enligt författaren erbjuds en flexibel hantering kring förmåner ofta på grund av 

att förmåner inte på något sätt är uppskattade eller värderade likadant av alla 
medarbetare. Att erbjuda förmåner som inte uppskattas eller värderas av 

enskilda medarbetare skulle bara vara ett slöseri med arbetsgivarens resurser 
(Armstrong, 2007). En medarbetarstyrka med stor mångfald kräver enligt 
författaren också en större delaktighet och bredare valmöjligheter, ett behov som 

en flexibel förmånsplan kan möta i större utsträckning.  
 

En annan positiv effekt av flexibla förmånsplaner är att det skapar en större 
delaktighet på arbetsplatsen då medarbetarna själva får ta beslut som i allra 

högsta grad påverkar dem (Lee et al. 2008). Denna delaktighet kan enligt 
författarna kopplas till begreppet beslutskontroll som handlar om graden av 

inflytande medarbetaren har. Genom ökad beslutkontroll kan arbetsgivare se till 
att medarbetare maximerar utdelningen av sina egna beslut (Lee et al. 2008). 

Genom att erbjuda medarbetarna möjligheter till delaktighet och inflytande 
kommunicerar organisationen ett intresse och omtanke om medarbetarnas 

åsikter. Känslan av en ökad beslutskontroll visade sig även ha en positiv 
inverkan på medarbetarnas inställning till förmåner (Lee et al. 2008).   
 

Ovanstående resonemang pekar mot flera positiva effekter som flexibla och 
omfattande förmånsutbud har för arbetsgivaren. Van Boening et al. (2006) höjer 

dock en kritisk röst mot detta och menar att ett alltför omfattande förmånsutbud 
snarare kan skada det uppfattade värdet av förmånerna då valmöjligheterna för 

medarbetarna blir alltför komplext. Resultatet kan då bli att det uppfattade 
värdet minskar med antalet förmåner (Van Boening et al., 2006).  

 

2.5 Betydelsefullt för dig, samma för mig?  

Anställningsförmåner kan ses ur flera olika perspektiv och för flera olika 
användningsområden. Något som valts att fokuseras på för den här studien är att 

undersöka hur generationsskillnader och könstillhörighet genererar olika 
värderingar kring förmåner. I den sista delen av den teoretiska referensramen 

redogörs därför för tidigare forskning kring generations- och könsskillnaders 
koppling till anställningsförmåner.  
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2.5.1 Generationsskillnader 

I dagens arbetsliv representeras den historiskt sett största mångfalden av 

generationer någonsin, något som medför såväl nya utmaningar som möjligheter 
för arbetsgivare (Glass, 2007). Det blir därför viktigt att arbetsgivare 

uppmärksammar generationsskillnader, för att skapa attraktionskraft och behålla 
de bästa medarbetarna (Szamosi, 2006). Undersökningar av de eventuella 

generationsskillnader som finns på arbetsplatser har ett viktigt syfte i att bistå 
HR-funktionen på företaget med kunskap kring olika värderingar och attityder 

som individer i de olika generationerna har (Crumpacker & Crumpacker, 2007).   
 
Identitetskaraktär och värderingar är något som ofta härstammar från de 

biologiska åldersgrupperna vi tillhör (Broomé, 1989).  Carle (2003) menar att 
begreppet generation står för mer än att bara vara i en viss ålder.  Personer i 

samma åldersgeneration tenderar att ha liknande uppfattningar gällande vad man 
värderar i livet (Sveiby, 1990). Ett exempel på detta är dagens unga generation 

där det växer fram en allt högre medvetenhet om hur arbetsgivare kan och borde 
arbeta för att en balans mellan arbete och fritid ska uppstå (Sturges & Guest, 

2004). Arbetsgivare som på ett medvetet sätt arbetar med den typen av frågor 
och därmed möter unga medarbetares förväntningar ökar chanserna för lojalitet 

och intresse gentemot organisationen (Sturges & Guest, 2004).  
 

Cennamo och Gardner (2008) är dock av en annan åsikt när det kommer till 
skillnader i hur generationer värderar arbete. De fann i sin studie att det inte 
finns några signifikanta skillnader mellan olika generationer när det handlar om 

yttre värderingar kring arbetet, såsom lön och förmåner. Dock fann författarna 
att medarbetare födda 1980 och framåt, det vill säga den yngre generationen, 

värderade frihetsrelaterade aspekter såsom balans mellan arbete och privatliv 
samt flexibla arbetstider, högre än de äldre generationerna.  

 
Flera forskare menar att äldre medarbetares värderingar kring arbete tenderar att 

vara av främst trygghetssökande, kollektivistiska och materialistiska slag (Carle, 
2003; Soidre, 2002; Jorgensen, 2003). Jorgensen (2003) fann i en undersökning 

att personer födda 1963 till 1978 har en mycket större benägenhet än övriga 
åldersgrupper att säga upp sig från sin anställning för en annan anställning där 

det erbjuds bättre förmåner. Carle (2003) menar att unga personer idag värderar 
lön, trygghet och fast anställning avsevärt lägre än vad äldre gör. Sveiby (1990) 

instämmer i detta och tillägger att yngre generationer lutar mer åt individualism, 
frihet och postmaterialistiska värderingar såsom personlig utveckling och 
självförverkligande. I motsats till detta fann Macky, Gardner och Forsyth (2008) 

tidigare empiriska undersökningar som visar att yngre generationer värderar 
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faktorer som trygghet och karriärmöjligheter högre än de äldre respondenterna.  
 

Tidigare forskning inom området kring generationsskillnader är dock inte 
entydig, bland annat menar Cennamo och Gardner (2008) att de skillnader de 

fann mellan olika generationsgrupperingar inte kunde uteslutas vara en följd av 
karriär, livssituation eller faktiska generationsskillnader. Samtidigt menar 

författarna att det är viktigt när skillnader mellan olika generationer undersöks 
att också titta på de skillnader som finns inom generationsgrupperna, då dessa 

kan spänna över långa tidsintervall. Faktiska generationsskillnader är något som 
endast kan konstateras genom att följa en grupp över en längre tid (Cennamo & 
Gardner, 2008).  

 
Förmåner kan ses som ett verktyg att balansera arbete och privatliv (Klun, 

2008). Författaren genomförde en undersökning av hur förmågan att hantera 
detta påverkar medarbetares val att stanna kvar på ett företag. Undersökningen 

visade att så mycket som 83 % av de tillfrågade, oavsett åldersgrupp, uppgav att 
detta var något som hade betydelse (Klun, 2008). En närmare undersökning av 

generationerna visade dock, enligt författaren, att den yngre generationen 
värderade denna förmåga i högre utsträckning än de äldre.  

 

2.5.2 Skillnader mellan kvinnor och män 

Sedan mitten av 1900-talet har det på den europeiska arbetsmarknaden skett en 
förskjutning av den manliga dominansen i arbetslivet (Crompton et al., 2007). 
Författarna menar att sysselsättningsgraden hos kvinnor, framför allt bland 

antalet arbetande småbarnsföräldrar, har ökat markant under de senaste 
decennierna. Detta är något som lett till att kvinnor i högre utsträckning gör 

anspråk på männens roll som familjeförsörjare (Crompton et al, 2007). Detta ses 
som en positiv utveckling enligt författarna då det ökar mångfalden på 

arbetsmarknaden men de tar också upp baksidan med att allt fler hushåll har 
dubbla inkomsttagare. De menar att familjer får färre timmar över till fritid och 

möter en ökad svårighet att balansera arbetsliv med privatliv.  
 

Blair-Loy och Wharton (2002) menar att genusrelaterade skillnader i 
användningen av förmåner i viss mån hör ihop med medarbetarnas 

familjeförhållanden. Som exempel tar författaren upp att det är vanligare att 
kvinnan är den i familjen som stannar hemma med sjukt barn. Vi vet till exempel 

att män generellt har en högre inkomstnivå än kvinnor (Lönestrukturstatistik, 
SCB, 2009) och att kvinnor i större utsträckning nyttjar föräldraledighet 
(Föräldrapenning, Försäkringskassan, 2009). Sådana organisatoriska skillnader 
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kan enligt Acker (1998) bero på en, ur genussynpunkt, traditionell syn på arbete 
och familjeliv. Root och Wooten (2008) genomförde en studie som handlade om 

hur småbarnspappor på grund av skiftarbete har svårigheter att pussla ihop 
familjeliv med arbete. Som ett resultat av denna studie föreslår författarna en 

mängd åtgärder för att undvika konflikter mellan arbetsliv och privatliv samt för 
att skapa en familjevänlig arbetsplats. Åtgärderna rör främst övergripande 

strategier för att skapa en flexibel arbetsmiljö där pappor uppmuntras till att vara 
just föräldrar men också mer specifika familjevänliga förmåner som dagis i 

anslutning till arbetsplatsen (Root och Wooten, 2008).  
 
Tocher et al., (2006) har gjort en undersökning bland personer som nyligen 

inträtt på arbetsmarknaden för att se om män och kvinnor skiljer sig åt i 
efterfrågan på förmåner. Författarna menar att män och kvinnor verkar värdera 

förmåner likartat, på grund av kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande, som 
innebär att kvinnor numera rör sig inom områden som traditionellt upptogs av 

män. I studien fann de inte heller några signifikanta skillnader rörande hur män 
och kvinnor värderar förmåner. Secret (2000) fann i sin undersökning att 

medarbetares familjesituation inte på något sätt hör samman med vilken typ av 
förmåner som nyttjas.  

 

2.6 Sammanfattning 

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar bland annat om förmågan att särskilja 
sig från andra företag på arbetsmarknaden. För att nå detta använder sig 

arbetsgivare av en stor mängd belöningar där anställningsförmåner är något som 
blir en alltmer uppmärksammad del. Tidigare forskning har visat att erbjudandet 
av ett attraktivt förmånsutbud bland annat kan ha en inverkan på 

personalomsättningen i företag och på medarbetares organisatoriska 
engagemang. Ett attraktivt förmånsutbud har därmed förmågan att öka 

arbetsgivarens attraktionskraft och konkurrensmöjligheter. Synen på och 
värderingen av förmåner är något som enligt tidigare forskning påverkas till stor 

del av individuella skillnader. För en arbetsgivare blir det därför mycket 
eftersträvansvärt att kunna skräddarsy utbudet av förmåner så att detta 

tillgodoser behovet hos enskilda medarbetare. Att ha ett individuellt utbud som 
kan hanteras flexibelt av medarbetarna ökar graden av självbestämmande och 

skapar större delaktighet på arbetsplatsen. Synen på förmåner kan också skilja 
sig något hos medarbetarna beroende på generationstillhörighet eller 

könsskillnader. Tidigare forskning har bland annat visat tendenser på att 
medarbetare tillhörande olika åldersgrupper, det vill säga yngre och äldre 

generationer, värderar förmåner olika. Det har också visat sig finnas en skillnad i 
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hur medarbetare nyttjar och värderar förmåner beroende på om de är män eller 
kvinnor. Dessa skillnader är något som enligt tidigare forskning bör 

uppmärksammas av arbetsgivaren för att på så sätt öka attraktionskraften 
gentemot enskilda medarbetare.  
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3. METOD 

 

I följande kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt och valda metod. 
Läsaren ges en närmare presentation av en kvantitativ ansats för en inblick i hur 

momenten informationssökning, datainsamling, urval och analys gått till. 
Slutligen ges också en presentation av de kvalitetskriterier som tagits i 

beaktande under studiens gång. 
 

 

3.1 En kvantitativ ansats 

Inom pedagogiken delas ofta forskningsmetoder in i två huvudtyper, kvalitativa 
och kvantitativa (Muijs, 2004). Med en kvantitativ metod menar författaren ett 

tillvägagångssätt som används för att samla in, beskriva och statistiskt analysera 
numeriska data. Med denna ansats har forskaren möjlighet att på en detaljerad 

nivå mäta och beskriva variationer mellan individer och grupper (Bryman, 
2006). Då våra frågeställningar ämnar analysera skillnader i förekomster av 
förmåner, det vill säga hur olika grupper av medarbetare använder sig av och 

värderar förmåner, så kan vi i enlighet med Trost (2007) hävda att studien 
genomförts utifrån en kvantitativ ansats. Vi anser också att valet av en 

kvantitativ metod passar vår studie då den på ett effektivt sätt fångar in en större 
grupps uppfattningar kring det valda undersökningsområdet. 

 

3.2 Informationsinsamling 

Vi har sökt litteratur och teorier genom Linköpings universitetsbibliotek samt 
genom att använda oss av artikelsök på databaser som Eric, Scopus och 

Academic search premier. Sökorden vi använt oss av är förmåner; 
personalförmåner; fringe benefits; reward management; employee benefits; 

incentives; compensation management; organizational attractiveness; employer-
of-choice; employer branding; non-wage benefits; generational differences med 

mera. 
 
På grund av att svensk forskning inom anställningsförmåner är något bristfällig 

har vi som tidigare nämnts valt att presentera mer allmän forskning inom 
området. Vår undersökning skulle därmed kunna liknas vid en explorativ studie 

som syftar till att öka kunskaperna kring ämnet (Patel & Davidson, 2003).  
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3.2.1 Informantintervjuer 

I ett tidigt skede av studien genomfördes informantintervjuer med två 

nyckelpersoner inom organisationen som har stor insyn i Företagets arbete med 
förmåner. En informantintervju genomförs med en person som står utanför den 

företeelse som ska undersökas, men som har stor insikt i ämnet (Holme & 
Solvang, 1997). Syftet med våra informantintervjuer var att få en djupare 

kunskap kring Företaget som helhet och om deras arbete med förmånsportalen. 
Den information som framkommit ur intervjuerna användes som 

bakgrundsinformation om företaget och även som underlag vid utformningen av 
enkäter. 
 

3.3 Urval 

Populationen för vår undersökning utgörs av samtliga medarbetare på det 

undersökta Företaget. I de fall då populationen utgör en svårhanterligt stor grupp 
krävs att det genomförs ett stickprov (Muijs, 2004). Detta stickprov måste göras 

genom ett objektivt urval ur populationen för att forskaren ska kunna dra några 
generella slutsatser kring resultatet (Muijs, 2004). Urvalet till vår studie gjordes 

genom användandet av en slumpgenerator, vilket gav oss ett stickprov på 215 
personer, motsvarande ca 10 % av Företagets anställda. Urval med hjälp av en 

slumpgenerator kallas för ett obundet slumpmässigt urval, där varje medarbetare 
på Företaget har lika stor chans att komma med i urvalet (Bryman, 2006; Muijs, 

2004). Muijs (2004) menar att ett slumpmässigt urval är det mest optimala för 
generalisering till populationen som helhet. Det har också fördelen av att ge ett 

väldigt litet utrymme för skevheter som skulle kunna bero på den mänskliga 
faktorn, det vill säga ingen av medarbetarna har valts ut på grund av subjektiva 
faktorer (Bryman, 2006).  

 

3.3.1 Undersökningsgruppens sammansättning 

Stickprovet för studien består av 81 % män och 19 % kvinnor. För de olika 
avtalsområdena angavs att 20 % har kollektivavtal och 78 % tjänstemannaavtal, 

med 2 % bortfall. I de olika åldersgrupperna ser fördelningen ut som följer 20-
29: 14,4 %, 30-39: 29,4%, 40-49: 20,3%, 50-65: 33,3%. 

 

3.4 Verktyg för datainsamling 

Enligt Muijs (2004) är en vanlig föreställning om kvantitativa metoder att 
databearbetning genom användandet av statistiska metoder är det mest centrala. 
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Även om det är viktigt att använda rätt analysmetod är det dock av större vikt att 
använda sig av rätt undersökningsdesign och datainsamlingsverktyg (Muijs, 

2004). Vi har tillämpat en datainsamlingsmetod som Patel och Davidson (2003) 
benämner strukturerade enkäter. Denna metod ger respondenterna ett mycket 

litet svarsutrymme och ger forskaren möjlighet att styra tolkningen av frågorna 
(Patel & Davidson, 2003). Vi har använt oss av en strukturerad enkät för att 

minska risken att respondenterna lägger in egna tolkningar i svaren. Med detta 
avser vi öka standardiseringen av svaren samt få ett bra statistiskt underlag. 

Enligt Muijs (2004) kräver också en kvantitativ ansats att forskaren är så neutral 
som möjligt i förhållande till studien och använder metoder som maximerar 
objektiviteten och minimerar påverkan på respondenterna. Vi har därför 

ansträngt oss vid utformningen av enkäten för att i minsta möjliga grad påverka 
respondenternas svar genom att undvika ledande frågor samt undvika begrepp 

som kan uppfattas tvetydigt eller kräva förkunskaper.  
 

3.4.1 Enkätutformning 

Bryman (2006) tar upp ett antal faktorer vid utformning av enkäten som kan 

försvåra hanteringen och minska svarsfrekvensen hos respondenterna. Bland 
annat nämner han att forskaren inte har möjlighet att bistå respondenten vid 

svårigheter att förstå utformningen av frågor, layout etc. samt att det finns risk 
för bortfall om respondenten inte uppfattar en fråga på rätt sätt. För att undvika 

att gå i dessa fällor har vi så långt som möjligt varit tydliga i design och layout 
samt använt ett språk som varit riktat till respondenterna genom att undvika 
termer och uttryck som kräver förförståelse i alltför stor utsträckning.  

 
Utifrån den litteraturgenomgång som genomförts konstruerades vår enkät, se 

bilaga 1. Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor kring ålder, kön, 
familjeförhållanden och avtalsområde, det vill säga om respondenten är 

tjänsteman eller kollektivanställd. Bakgrundsfrågorna fungerade dels som en 
inledning till enkäten men har även använts som variabler vid analysen av data 

för att besvara frågeställningen rörande eventuella skillnader mellan kön och 
åldersgrupper. I de efterföljande frågorna fick respondenterna dels ange vilka 

förmåner de själva använder sig av i det befintliga utbudet och dels hur de 
värderar dessa, samt ta ställning till ett antal påstående rörande förmåner. Vid 

värderandet av förmånerna användes en femgradig skala som sträckte sig från 
”helt oviktigt” till ”mycket viktigt”. Mittalternativet gavs formuleringen ”varken 

viktigt eller oviktigt”. Då respondenterna skulle ta ställning till olika påståenden 
kring förmåner användes en femgradig skala av Likert-karaktär med 
svarsalternativ som sträckte sig från ”Nej, inte alls!” till ”Ja, absolut”, där 
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mittalternativet gavs beteckningen ”Neutral”. På slutet gavs respondenterna 
möjlighet att genom två öppna frågor själva fylla i vilka, om några, förmåner de 

upplever saknas i det befintliga utbudet samt övriga kommentarer.  
 

3.4.2 Pilotstudie för enkäten 

Innan enkäten gick ut för distribution ville vi undersöka hur utformningen och 

omfattningen av frågorna uppfattades av andra. Vi bad därför ett tiotal studenter 
på Linköpings universitet att besvara enkäten och ge oss synpunkter på bland 

annat missiv, layout, och frågeställningar. Detta tillvägagångssätt beskrivs av 
Patel och Davidson (2003) som en pilotstudie, en studie som motsvarar den 
tänkta undersökningen fast i mindre skala. De menar att pilotstudier är 

värdefulla att använda i de fall där tekniken för insamling av data behöver 
prövas och säkerställas. Resultatet av pilotstudien blev justeringar i enkätens 

missiv samt vissa omformuleringar på frågor och påståenden. 
 

3.4.3 Enkätdistribution 

Vi valde att skicka ut enkäterna i direktadresserade brev genom Företagets 

internpost. Detta då vi ansåg att risken för bortfall skulle minska om 
respondenterna fått enkäten skickad till dem personligen. Bryman (2006) tar upp 

ett antal åtgärder som kan minska risken för bortfall vid distribution av enkäter. 
För att underlätta för respondenterna och öka svarsfrekvensen menar han att en 

enkät bör ha ett missiv som förklarar syftet med undersökningen och utlovar 
konfidentialitet samt tydliga instruktioner för hur enkäten ska besvaras. 
Tillsammans med enkäten bifogades därför ett missiv där vi informerade om 

syftet med studien, att den är frivillig samt information kring insamling och 
konfidentialitet. Vi informerade även om tidsplanen samt var respondenterna 

kunde vända sig om de hade några frågor. Insamlingen av enkäterna skedde 
genom att respondenterna la enkäten i föradresserade kuvert som skickades till 

oss oöppnade via en sekreterare. Att kuverten skulle nå oss oöppnade var också 
något som informerades om i missivet. 

 
Ett sätt att öka svarsfrekvensen på studien är att skicka ut påminnelser (Bryman, 

2006). Trost (1994) menar dock att gränsen mellan påminnelser och 
påtryckningar kan vara fin och betonar vikten av att respondenterna måste svara 

frivilligt. Vi valde därför att endast sända ut en påminnelse som skickades via 
mail.  
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3.5 Bortfall 

Enkäten skickades ut till 214 slumpmässigt utvalda medarbetare på Företaget. 

Totalt samlades 153 enkäter in, vilket alltså ger ett externt bortfall på 61 
personer och motsvarar en svarsfrekvens på 71,5 %. Det interna bortfallet 

presenteras i bilaga 4. 
 

3.6 Hantering av data 

Samtlig numerisk data har bearbetats i statistikprogrammet SPSS. Vi har 

konsekvent valt att använda oss av en alfanivå på 5 %, vilket innebär att vi till 
95 % säkerhet kan säga att ett signifikant resultat är representativt för hela 

populationen.  
 

Följande arbetsgång har tillämpats vid kodning av data: De inledande 
bakgrundsfrågorna kodades med en siffra som motsvarade nivån på svaret, om 
den översta rutan kryssats i gavs svaret 1 och så vidare. På fråga 6 fanns endast 

två svarsalternativ och vi gav dessa siffrorna 1, för nyttjar och 2, för nyttjar inte. 
Även fråga 7 hade endast två koder, en etta för instämmande och en tvåa för de 

alternativ respondenten valt bort. I fråga 8 skulle respondenterna rangordna 
angivna förmåner, vid kodningen i SPSS har vi använt oss av de siffror 

respondenterna fick använda sig av, det vill säga 1-5 där 1 betyder ”helt 
oviktigt” och 5 betyder ”mycket viktigt”. Fråga 9 är av likertkaraktär på en 

femgradig skala och svaren har kodats från 1-5, där 1 motsvarade ”nej, inte alls” 
och 5 ”ja, absolut”.  

 
För att dela in respondenterna i olika åldersgrupper har vi tagit hänsyn till under 

vilket årtionde respektive respondent är född. Det vill säga de som tillhör 
åldersgruppen 20-29 är 80-talister, åldersgruppen 30-39 är 70-talister och 
åldersgruppen 40-49 är 60-talister. Undantag från denna åldersfördelning är 

gruppen 50-65 år. Anledningen till detta är att den äldsta åldersgruppen, 60-65 
år, hade en mycket liten representation av kvinnor och de grupperades därför 

ihop för att uppnå en bättre spridning. Vid kodning och testning av data har vi 
sökt uppfylla nyttjandekravet uppställt av Vetenskapsrådet (2002) genom att 

vara noggranna i hanteringen av enkätsvaren, samt förstörande av de inkodade 
svaren.  

 
Vi har valt att inte ha med påstående 9a i redovisningen av resultatet från 

enkätundersökningen. Påståendet ställde frågan om medarbetare värderar 
förmåner annorlunda idag jämfört med för tio år sedan. I enkäterna har det 

funnits kommentarer som tyder på att respondenterna missuppfattat påståendet 
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och därmed anser vi inte att svaren är representativa för hela stickprovet. Vi har 
också valt att inte ta med de två bakgrundsfaktorerna hemmaboende barn och 

avtalsområde i presentation av studiens resultat. Anledningen till att dessa frågor 
fanns med från början var för att ge en bild av undersökningsgruppens 

sammansättning. I senare skede har vi dock inte funnit teoretiskt underlag som 
visar att dessa variabler har en inverkan på hur medarbetare värderar av 

förmåner. 
 

3.6.1 Analys av data 

Vid analys av data har ett antal index skapats för olika grupperingar av förmåner 
och påståenden. Dessa indexen skapades med hjälp av korrelationstestning för 

att undersöka hur olika variabler samvarierar. Vid testning av korrelation har 
Spearman rho (r) använts, ett test som undersöker rangkorrelation. Vi har valt att 

inte testa skillnader i ålder och kön när det gäller nyttjandefrekvenser av 
enskilda förmåner, utan istället fokuserat på ovan nämnda index.  

 
För att undersöka medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor användes 

oberoende t-test (t) på parametrisk data och Mann-Whitney (U) för 
ickeparametrisk data. Mann-Whitney, är alltså den icke parametriska 

motsvarigheten till det oberoende t-testet, och det undersöker om det finns några 
medelvärdesskillnader mellan två oberoende stickprov eller om två urval 

kommer från populationer med samma fördelningar (Fields, 2005). För att 
undersöka medelvärdesskillnader i olika åldersgrupper har envägs ANOVA 
mellangruppsdesign (F) använts för parametrisk data och Kruskal-Wallis (H) för 

ickeparametrisk data. Fields (2005) beskriver Kruskal-Wallis som den icke-
parametriska motsvarigheten till oberoende variansanalys. Vi tittade även på 

eventuella interaktionseffekter mellan ålder och kön för olika frågeställningar 
genom en tvåvägs ANOVA mellangruppsdesign (F). I de fall vi velat undersöka 

enkätfrågorna enskilt har vi använt oss av de ickeparametriska testerna Mann-
Whitney och Kruskal-Wallis, då dessa frågor är attitydfrågor av Likertkaraktär 

och därmed ordinalskala (Trost, 2007).  
 

Samtliga resultat presenteras och förklaras närmare i löpande text samt i 
tabellform där det ansetts lämpligt. Vid presentation av resultat genom tabeller 

har vi valt att använda oss av ett antal förkortningar: Antal svar redovisas som n; 
medelvärden betecknas M och slutligen standardavvikelse anges Sd. Då vi har 

skrivit p = is, så betyder detta att det är ett icke-signifikant resultat vid 
testningen av medelvärdesskillnader.  
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3.6.2 Bearbetning av de öppna frågorna 

De öppna frågorna har bearbetats genom att utifrån svaren komprimera ihop 

citat utifrån olika centrala kategorier och gemensamma mönster. Detta är 
inspirerat av det Kvale (1997) benämner meningskoncentrering och 

meningskategorisering. Vi valde att ge olika centrala kategorier namn utifrån 
dess innehåll och varje citat gavs ett nummer för att vi själva skulle kunna 

säkerställa att inte citat från samma person skulle användas två gånger. Vid 
presentation av citat har vi valt att inte röja vare sig dessa siffror eller 

respondentens kön eller ålder, för att på så sätt upprätthålla konfidentialiteten. 
Vid redovisningen av citat har även ortsnamn och företagsnamn anonymiserats 
genom [klammer].  

 

3.7 Kvalitetskriterier 

För att en kvantitativ studie ska hålla så hög kvalitet som möjligt behöver 
forskaren säkerställa att insamlad data och empiri är pålitlig (Patel & Davidson, 

2003). Denna pålitlighet kan säkerställas genom att titta på de två aspekterna 
validitet och reliabilitet. De två begreppen bör dock inte ses som skilda från 

varandra utan snarare som två aspekter i samspel (Patel & Davidson, 2003; Borg 
& Westerlund, 2006) 

 
Borg och Westerlund (2006) delar upp begreppet validitet i två underbegrepp - 

intern validitet och extern validitet. Intern validitet handlar om att kunna dra 
slutsatser kring orsakssamband, det vill säga att studien mäter det som avser att 

mätas (Borg & Westerlund, 2006). Vi har försökt nå hög intern validitet i 
tillvägagångssättet genom att utgå från studiens syfte och frågeställningar under 
arbetets gång. Vi har även tagit stöd av den teoretiska referensramen vid 

utformning av enkätens frågor och påståenden. Extern validitet behandlar 
studiens generaliserbarhet, det vill säga hur resultatet från en studie ska kunna 

generaliseras till andra urvalsgrupper än de undersökta (Borg & Westerlund, 
2006).  Bryman (2006) menar att kvantitativa mätmetoder är ett konsekvent 

verktyg som ger bra underlag om forskaren ämnar generalisera resultatet på 
liknande undersökningsområden. För att öka generaliserbarheten i denna studie 

har vi haft Företagets slumpgenerator som ett hjälpmedel vid urval.  
 

Förutom validiteten behöver forskaren även veta huruvida undersökningen 
genomförts på ett tillförlitligt sätt, vilket handlar om att ha god reliabilitet.  Patel 

och Davidson (2003) menar att bearbetning av data med hjälp av statistiska 
analysmetoder har hög reliabilitet då de syftar till att minska felvärden och 

närma sig det sanna observerade värdet. På så vis kan vi vara närmast säkra på 
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att bearbetad data står fri från slumpmässigt inflytande för denna studie. Borg & 
Westerlund (2006) menar att en mätning med god reliabilitet kännetecknas av att 

själva mätningen inte påverkas av omkringliggande omständigheter. En 
undersökning med god reliabilitet bör ge samma resultat vid två olika mätningar 

(Borg & Westerlund, 2006). Ett problem i detta är dock att det förutsätts ett 
statiskt tillstånd, det vill säga att allt är exakt likadant vid två tillfällen (Trost, 

2007). För att öka reliabiliteten menar Trost (2007) att fler frågor bör ställas 
kring samma ämne, för att på så sätt skapa det som kallas kongruens. Vi har 

försökt öka reliabiliteten i vår studie genom att ställa frågor kring liknande 
företeelser, såsom attraktiv arbetsgivare och olika grupper av förmåner, för att 
vid analysen kunna skapa index utifrån dessa. Vi har även sökt skapa en hög 

precision genom att vara konsekventa vid kodning av data och val av 
analysmetoder.  
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4. RESULTAT 

 

I detta kapitel redovisas resultatet från den enkätundersökning som genomförts 
på Företaget. Inledningsvis ges en redogörelse för nyttjandet av de förmåner 

som Företaget erbjuder, samt vad det kan finnas för anledningar till att 
medarbetarna inte nyttjar dessa i större utsträckning. Vidare presenteras hur 

medarbetarna värderar anställningsförmåner, samt hur detta kan kopplas till 
medarbetarnas attityder gentemot företaget som en attraktiv arbetsgivare. 

Kapitlet avslutas med en redovisning av resultatet från enkätens öppna frågor. 
 

4.1 Kaffe och frukt, men ingen städhjälp 

Nedan ges en sammanfattande bild av hur nyttjandefrekvensen bland 

respondenterna ser ut för de erbjudna förmånerna uppdelat på 
generationstillhörighet och kön. För en mer detaljerad bild av 

nyttjandefrekvensen hänvisas läsaren till bilaga 3. 
 
Förmånen som har den högsta nyttjandefrekvensen oavsett kön och åldersgrupp 

är kaffe och frukt på jobbet, där samtliga grupper har en nyttjandefrekvens på 
88% och uppåt. Betalkort för utlägg i tjänsten är också en förmån som ligger 

högt i nyttjandefrekvensen. De åldersgrupper som nyttjar denna förmån i störst 
utsträckning är 20–29-åringar samt 30–39-åringar där det är minst 73 % av 

respondenterna som uppger att de nyttjar förmånen. Den tredje mest nyttjade 
förmånen är subventionerad sjukvård/läkemedel, som 31 % av samtliga 

respondenter angett att de använder sig av. Denna förmån varierar dock mycket 
mellan de olika åldersgrupperna. Den största skillnaden ligger mellan 20–29-

åringarna, som har en nyttjandefrekvens på 9 %, och 30–39-åringarna, där 
nyttjandefrekvensen ligger omkring 40 %. Vi ser även en tendens till ett större 

nyttjande bland kvinnor, som rapporterar att 45 % använder sig av förmånen, i 
jämförelse med män, där andelen är 28 %.  
 

Män och kvinnor nyttjar förmånen företagshälsovård i lika stor utsträckning och 
den totala nyttjandefrekvensen är 28 %. Däremot kan avvikelser i 

nyttjandefrekvensen urskiljas i de olika åldersgrupperna, där den största 
skillnaden återfinns mellan åldersgrupperna 20-29 år och 40-49 år.  

 
Generellt sett har kvinnor en högre nyttjandefrekvens än män på de förmåner 

som Företaget erbjuder. Exempel på förmåner där kvinnor har en högre 
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nyttjandefrekvens än män är personalföreningar, massage på jobbet, massage 
och övriga behandlingar på fritiden och lunchgymnastik. Exempel på förmåner 

där kvinnors nyttjandefrekvens endast är några procentenheter högre är 
terminalglasögon, studier kopplat till yrket och hälsorådgivning. Det finns dock 

en förmån som utgör en kontrast i detta sammanhang, personalbilen. De 
kvinnliga respondenterna nyttjar inte denna förmån alls medan män har en 

nyttjandefrekvens på 11 %.  
 

Det finns ett antal förmåner som nyttjas i liten eller ingen utsträckning alls. 
Bland annat rökavvänjning, med en nollprocentig nyttjandefrekvens, samt de 
hushållsnära tjänsterna som har en närmast obefintlig nyttjandefrekvens. Även 

förstärkt ersättning vid föräldraledighet och studier kopplat till yrket nyttjas i en 
relativt liten utsträckning. 

 

4.1.1 Stort utbud, litet nyttjande 

En av frågorna som ställdes i enkäten behandlade varför medarbetarna på 
Företaget inte nyttjar förmåner i större utsträckning. I figuren nedan presenteras 

respondenternas svar. 

 

 
Figur 1- Anledningar till varför respondenterna inte nyttjar förmåner i större utsträckning, 

uttryckt i procent av det totala stickprovet. Observera att det varit möjligt att välja flera 
svarsalternativ vilket leder till att den sammanlagda procenten blir över 100. 

 
Av tabellen kan utläsas olika anledningar till att respondenterna inte nyttjar de 

erbjudna förmånerna i större utsträckning. Högst andel återfinns för anledningen 
har inget behov eller vill inte använda fler av de förmåner som erbjuds, där 58 % 

av respondenterna kryssat i alternativet. Lägst antal svar återfinns för 
anledningen det är för krångligt, där 9 % har kryssat i alternativet.  
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Det är för krångligt

Det jag vill ha erbjuds inte 
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17 % av respondenterna har angett att det finns andra anledning till varför de 

inte nyttjar förmåner i större utsträckning. Till detta svarsalternativ fick 
respondenterna möjlighet att med egna ord ange vad sådana anledningar skulle 

kunna vara. Nedan görs en redovisning av respondenternas svar: 
 

En anledning till varför förmåner idag inte nyttjas i större utsträckning är enligt 
respondenterna kopplat till någon form av tidsaspekt. Sex av respondenterna 

nämner att de inte hunnit gå igenom alla de förmåner som erbjuds samt att det 
stora utbudet blir svårt att greppa. Fem respondenter menar att de inte hinner 
med att sätta sig in i förmånsutbudet på grund av att jobbet i sig tar upp mycket 

av deras tid. För tre av dessa tillbringas delar av arbetstiden på resande fot.  
 

Har inte hunnit sätta mig in i alla förmåner som erbjuds 

Är på resandeavdelningen och är inte hemma mycket 

 
Fem respondenter nämner en bristande kännedom om förmånsutbudet, till 

exempel genom okunskap kring vilka förmåner som finns eller att efter hand 
komma på att det finns fler förmåner än väntat. En respondent menar att 
kunskapen om förmåner är något som sprids ryktesvägen.  

 
Efterhand kommer jag på att mer och mer finns 

Man vet inte ev. förmåner som finns – förstärkt föräldraersättning fick 
jag höra på ”ryktesvägen” att det fanns 

Bristfällig information om utbud 

 
I enkäten fick respondenterna ta ställning till ett påstående rörande hur väl 

insatta de är i de förmåner som erbjuds. Mellan kvinnor och män påvisades inga 
signifikanta skillnader (U= 1543.5, p>.05). Däremot återfanns signifikanta 

skillnader mellan olika åldersgrupper (H(3)= 9.05, p<.05), där respondenter 
födda på 80-talet (M= 2,68) anser sig vara sämre insatta i förmånsutbudet än 

respondenter som är över 50 år (M= 3,49). 
 

4.2 Värderandet av förmåner 

För att besvara studiens tredje frågeställning ställdes ett antal frågor kring hur 

medarbetarna på Företaget värderar de förmåner de erbjuds av sin arbetsgivare. 
Till att börja med presenteras nedan de fem högst respektive lägst värderade 

förmånerna. För att undersöka hur medarbetarna värderar förmåner presenteras 
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även skillnader mellan kön och åldersgrupper för olika påståenden rörande 
förmåner.  

 
 

Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för de fem högst värderade förmånerna; 

flextid/arbetstidsförkortning (n=147); företagshälsovård (n=145); kaffe och 
frukt (n=148); betalkort för utlägg i tjänsten (n=142); subventionerad sjukvård 

och läkemedel (n=134). 5 innebär ”mycket viktigt” och 1 innebär ”helt 
oviktigt”  

Högst värderade 

förmåner 
 Medelvärde Sd 

Flextid/arbetstidsförkortning  4,64 ,702 
Företagshälsovård  4,43 ,864 

Kaffe och frukt  4,24 ,824 
Betalkort för utlägg i tjänsten  4,10 1,144 

Subventionerad sjukvård och 
läkemedel  3,98 1,044 

 
 

Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser för de fem lägst värderade förmånerna 
hushållsnära tjänster (n=136); rökavvänjning (n=136); arbetsplatsbibliotek (n= 

141); personalbil (n=136); lunchgymnastik (n=138). 5 innebär ”mycket viktigt” 
och 1 innebär ”helt oviktigt”  

Lägst värderade 
förmåner 

 Medelvärde Sd 

Hushållsnära tjänster  2,13 1,034 

Rökavvänjning  2,49 1,372 
Arbetsplatsbibliotek  2,51 1,080 

Personalbil  2,68 1,172 
Lunchgymnastik  2,78 1,248 

 
I tabellerna ovan kan vi se vilka förmåner som värderas högst respektive lägst 

bland respondenterna. Den högst värderade förmånen är 
flextid/arbetstidsförkortning och den förmån som värderas lägst av 

respondenterna är hushållsnära tjänster.  
 
Ett påstående i enkäten handlade om respondenternas generella nöjdhet kring de 
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erbjudna förmånerna. Resultatet för samtliga respondenter visar ett medelvärde 
på 3,42. Testerna visade även på signifikanta skillnader mellan kvinnor och män 

(U= 1293.5, p<0.05), där de kvinnliga respondenterna (M=3,83) värderar 
förmånerna högre än män (M=3,33). Medelvärdet för kvinnor befinner sig alltså 

på den övre delen av skalan till skillnad från männen som snarare kan ses som 
neutrala i frågan. Åldern visar sig dock inte ha samma betydelse i frågan om 

nöjdhet då vi inte fann någon signifikant skillnad mellan generationerna (H(3)= 
2.20, p>.05).   

  
Vi undersökte även ett påstående gällande huruvida respondenterna anser sina 
personliga behov och önskemål tillgodosedda genom de erbjudna förmånerna. 

För att undersöka om det finns några skillnader i uppfattningen mellan män och 
kvinnor genomfördes ett Mann-Whitney test. Teststatistiken visade att U= 1307, 

p<0.05, och det finns alltså en signifikant skillnad mellan könen. Kvinnorna 
(M=3,52) ansåg i större utsträckning än de manliga respondenterna (M=3,02) att 

de förmåner som erbjuds tillgodoser deras personliga intressen och behov. Ur 
generationsperspektivet fann vi inga signifikanta skillnader (H(3)= 2.67, p>.05) 

enligt testet Kruskal-Wallis. 
 

I enkäten fanns även ett påstående som behandlade hur viktigt respondenterna 
anser det vara att företaget erbjuder förmåner som underlättar familjelivet. En 

analys av medelvärdesskillnader mellan olika generationer visade en 
ickesignifikant skillnad (H(3)= 7.69, p>.05). Vid undersökning av 
medelvärdesskillnader mellan kvinnor och män visades dock ett signifikant 

resultat (U= 1265, p<0.05). De kvinnliga respondenterna (M=4,21) uppgav i 
större utsträckning än män (M=3,71) att de upplever det viktigt att Företaget 

erbjuder förmåner som underlättar familjelivet.  
 

4.2.1 Förmånsindex 

Ett av studiens syften är att undersöka huruvida attityderna kring förmåner är 

beroende av åldersgrupp, kön eller på olika kombinationer av dessa. Utifrån den 
tidigare forskning vi tagit del av ansågs det intressant att studera om tillhörandet 

till ett visst kön eller åldersgrupp påverkar hur olika kategorier av förmåner 
värderas. Därmed togs ett antal index fram som grupperar ihop olika familjer av 

förmåner. För att ge en översikt presenteras namnen på dessa index i tabellen 
nedan tillsammans med medelvärden och standardavvikelser. Även en 

översiktstabell presenteras över eventuell signifikans i medelvärdesskillnader 
mellan kön och åldersgrupper. Hur signifikansen för varje index räknats ut 
redovisas i löpande text.  
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Tabell 3: 

Översiktstabell med medelvärden och standardavvikelser för hur medarbetarna 
värderar indexen familjevänliga förmåner (n=147); friskvårdsförmåner 

(n=147); sjukvårdsförmåner (n=145); aktivitetsförmåner (n=142) 

Förmånsindex M SD 

Familjevänliga 
förmåner 

3,40 0,83 

Friskvårdsförmåner 3,08 0,94 
Sjukvårdsförmåner 4,22 0,83 

Aktivitetsförmåner 3,14 1,09 

 

 
Tabell 4 

Översiktstabell för eventuell signifikans för kön, ålder eller en interaktion 
mellan de båda, inom indexen familjevänliga förmåner (n=147); 

friskvårdsförmåner (n=147); sjukvårdsförmåner (n=145); aktivitetsförmåner 
(n=142)  

 Signifikans 

Förmånsindex Kön Ålder Kombination 

Familjevänliga förmåner i.s. <.05 i.s. 

Sjukvårdsförmåner i.s. i.s. i.s. 
Friskvårdsförmåner <.05 i.s. <.05 

Aktivitetsförmåner <.05 <.05 i.s. 

 

Det första index som skapats är familjevänliga förmåner som inkluderar 
förmånerna; förstärkt ersättning vid föräldraledighet och 

flextid/arbetstidsförkortning. Vid testning av generationsskillnader fanns en 
signifikant skillnad (F(3,139)= 8.91, p<.05). Skillnaderna återfinns mellan 

medarbetare födda på 40- och 50-talet, som värderar familjevänliga förmåner 
signifikant lägre än medarbetare födda under 80- och 70-talet. Testning av 
eventuella skillnader mellan kvinnor och män gav ett ickesignifikant resultat 

(t(145)= 1,92, p>.05). Inga signifikanta skillnader fanns vid testning av 
eventuell interaktionseffekt i kombinationen kön och åldersgrupp (F(3, 135)= 

2,08, p>.05).  
 

Det andra indexet som undersökts är friskvårdsförmåner, vilket innefattar alla 
förmåner som handlar om preventivt friskvårdsarbete: massage; 

hälsorådgivning; gymnastik/simning samt rökavvänjning. Inga signifikanta 
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skillnader kan påvisas för generationstillhörighet (F(3,139)= 2.51, p>.05), dock 
fanns en signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor värderar 

friskvårdsförmåner (t(145)= 3.25, p<.05). Kvinnor (M=3,70) visade sig värdera 
dessa förmåner högre än män (M= 2,90).  

 
För att vidare se om det finns några skillnader i indexet friskvårdsförmåner 

mellan kombinationer av kön och åldersgrupper genomfördes en tvåvägs 
ANOVA mellangruppsdesign. Resultatet visar att det finns signifikanta 

skillnader mellan kvinnor och män i åldern 50-65 (F(1,47) = 0,832. p<.05). 
Kvinnor i åldersgruppen har ett medelvärde på 4,37 och män ett medelvärde på 
2,63, vilket innebär att kvinnor i åldern 50-65 värderar friskvårdsförmåner 

signifikant högre än män. Signifikanta skillnader återfinns också mellan män i 
åldersgrupperna 30-39 och 50-65 (Q(3,135) = 9,88. p<.05) enligt post-hoc test 

Tukey-Kramer. Män i åldern 30-39 har ett medelvärde på 3,30 och män i åldern 
50-65 har ett medelvärde på 2,63. För övriga kombinationer av kön och 

åldersgrupper kan inte påvisas några skillnader.  
 

Det tredje indexet som skapades är sjukvårdsförmåner vilket innefattar 
förmånerna företagshälsovård samt subventionerad sjukvård och läkemedel. 

Teststatistiken visade ett icke signifikant resultat för såväl ålder (F(3,137) = 
2.49, p>.05) som för kön (t(143)= 0.57, p>.05). Vid testning av eventuell 

interaktionseffekt fanns inget signifikant resultat (F(3, 133)= 1.14, p>.05). 
 
Det fjärde indexet är aktivitetsförmåner och innefattar förmånerna gym/simning 

och lunchgymnastik. Här fanns signifikanta skillnader både vid undersökandet 
av eventuella könsbetingade skillnader (t(140)= 3.53, p<.05) såväl som 

skillnader mellan olika ålderskategorier (F(3,134) = 5.72, p<.05). Kvinnor 
värderade aktivitetsförmåner signifikant högre (M=3,78) än män (M=2,99) och 

skillnaden i ålder ligger mellan åldersgrupp 2 och 4, det vill säga mellan 
medarbetare i åldern 30-39  (M=3,55) och medarbetare i åldern 50-65 (M=2,65), 

där den yngre generationen värderade dessa förmåner signifikant högre. 
Undersökandet av eventuell interaktionseffekt mellan variablerna visade sig 

dock vara ickesignifikant (F(3, 130)= 1.689, p>.05). 
 

4.3 En attraktiv arbetsgivare på grund av förmåner? 

Studiens sista frågeställning fokuserar på om medarbetarna anser att erbjudna 

förmåner ökar Företagets roll som attraktiv arbetsgivare. För att undersöka detta 
har en jämförelse av medelvärden gjorts för åldersgrupper och kön. Fyra frågor i 

enkäten rörde ämnet attraktiv arbetsgivare, dessa har slagits samman till ett 
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index. Nedan redogörs för medelvärden och standardavvikelser inom indexet.  
 

Tabell 5 
Redovisning av medelvärden och standardavvikelser för påståenden kring 

attraktiv arbetsgivare kopplat till förmåner (n = 153) 

Påstående M Sd 

9e. Jag anser att förmånerna som företaget erbjuder 
gör dem till en attraktiv arbetsgivare.  

3,5 0,99 

9f. Jag anser att förmånerna som företaget erbjuder 
gör mig mindre benägen att söka arbete på annat 

företag. 

2,73 1,1 

9g. I mitt val av arbetsgivare spelar förmånerna som 
erbjuds en viktig roll.  

2,84 1,04 

9j. Om jag skulle byta arbetsgivare är de förmåner 
som erbjuds viktigare än en högre lön.  

2,16 0,97 

Index attraktiv arbetsgivare 2,81 0,79 

 

Av tabellen går att utläsa medelvärden för samtliga medarbetare i påståenden 
som rör ämnet attraktiv arbetsgivare. Generellt sett ställer sig respondenterna 

närmast neutrala i påståendena med en lutning åt ja eller nej. Högst skattat är 
påstående 9e där svaren återfinns på den övre delen av skalan och därmed lutar 

mer åt ett ja. Lägst medelvärde återfinns för fråga 9j där respondenterna lutar 
mer åt ett nej, det vill säga att förmåner inte är viktigare än en löneökning vid 
byte av arbetsgivare.  

 
Undersökningen av medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor i indexet 

attraktiv arbetsgivare visade att det finns signifikanta skillnader (t (59)= 2.25, 
p<.05)

3
. Kvinnor (M=3,10) anser att förmåner är förbundna med företagets 

attraktivitet i högre utsträckning än män (M=2,74). Inga signifikanta skillnader 
kunde påvisas för de olika åldersgrupperna gällande uppfattningen om hur 

förmåner påverkar företagets roll som attraktiv arbetsgivare (F(4,144) = 1,76, 
p>.05). Inga signifikanta skillnader kunde heller påvisas i kombinationen kön 

och åldersgrupper (F(4,139) = 1,16, p>.05). Vid en närmare undersökning av 
medelvärdesskillnader för enskilda påståenden fanns signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor för påstående 9e (U = 1240, p<0.05) och 9g (U = 1329, 
p<0.05). Kvinnor (M=3,97) uppger att de i högre utsträckning än män (M=3,40) 

                                        
3
  Korrigerad frihetsgrad från 151 df 
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tycker att de förmåner som företaget erbjuder gör dem till en attraktiv 
arbetsgivare. Kvinnor (M=3,21) anger också i högre utsträckning än män 

(M=2,76) att förmåner spelar en viktig roll i valet av arbetsgivare. Lönens 
betydelse i förhållande till förmåner visade ett medelvärde på 2,16 och det 

kunde inte påvisas några signifikanta skillnader mellan kön eller ålder (H(3)= 
3,63, p>.05; U = 1663, p>0.05). Frågan rörande en minskad benägenhet att söka 

arbete på annat företag visade heller inte några signifikanta skillnader mellan 
vare sig åldersgrupper eller kön (H(3)= 3.19, p>.05; U= 1495, p>.05).  

 

4.4 Öppna frågor 

I slutet av enkäten återfanns två öppna frågor där respondenterna gavs tillfälle 
att svara med egna ord. På den första frågan fick respondenterna ange om de 
saknade några förmåner i det befintliga utbudet, och i så fall vilka. På den andra 

frågan gavs en möjlighet för respondenterna att lämna övriga kommentarer. Av 
totalt 153 respondenter var det 47 stycken (31 %) som gav svar på den första 

frågan och 31 stycken (20 %) som gav svar på den andra frågan. Nedan ges en 
sammanfattande bild av respondenternas svar. 

 

4.4.1 Ekonomi och administration 

En tredjedel av de respondenter som valt att svara på de öppna frågorna tar upp 
den ekonomiska aspekten kring förmåner och förmånsanvändningen. De 

påpekar framför allt att förmåner är dyrt att använda sig av och att den lön som 
erhålls inte alltid räcker till för att nyttja hela utbudet. Det är två av 

respondenterna som anser att de medarbetare som har högst lön också är de som 
har möjlighet att nyttja flest förmåner. Nio av respondenterna påpekar att 
förmåner och rabatter som ges i många fall inte alls är särskilt förmånliga. De 

menar att i de flesta fall är marknadspriser och erbjudanden som erhålls privat 
bättre än rabatterade priser som ges genom Företaget. 

 

Dom som tjänar mest har råd att utnyttja förmåner 

De är inte tillräckligt attraktiva jmf. med marknadspris.  

Flera förmåner är egentligen rätt förmåner, städning osv., men de är 
fortfarande för dyra för att kännas riktigt förmånliga. Likaså personbil. 

Förhandla fram bättre priser. 

 

En annan aspekt kring förmåner och förmånsanvändningen som respondenterna 
tar upp är problematisk hantering kring administrationen. Detta är något som 
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medarbetarna behöver göra när det till exempel ska lämnas in ett kvitto för köpt 
träningskort. Tre respondenter tar upp komplexiteten kring den nya 

Förmånsportalen och menar att Företaget har tappat lite av kvaliteten i 
förmånsutbudet för att istället satsa på ett brett och, ibland, onödigt stort utbud.  
 

Med den nya portalen känns det som att man satsar på kvantitet istället 
för kvalitet. Det gör att det blir svårt att hitta relevant info.  

Förmånsportalen är för komplex, utbudet för stort för att greppa. Det 
viktiga försvinner i mängden. 

 

4.4.2 Friskvård och sjukvård 

En tredjedel av de respondenter som svarat på de öppna frågorna har gett 
kommentarer kring det utbud av friskvård som Företaget har idag. Dels finns det 

konkreta förslag på hur utbudet skulle kunna utökas och anpassas efter 
individuella behov, dels ifrågasätts hanteringen kring Företagets arbete med 
nuvarande friskvårdsförmåner. Företaget erbjuder varje medarbetare ett 

friskvårdsbidrag på 2000 kronor om året. Medarbetarnas uppfattning om 
bidraget är både positiva och negativa. Två respondenter upplever bidraget som 

flexibelt och att det ger ökade valmöjligheter. I motsatt till detta menar tre av 
respondenterna att friskvårdsbidraget är osmidigt och bristfälligt då de saknar 

aktiviteter i utbudet. Framförallt nämns fritidsaktiviteter som golf och friluftsliv 
som saknas helt i utbudet samt sportutrustning som inte kan inhandlas med hjälp 

av friskvårdsbidraget. Tre respondenter tar också upp att det ligger alldeles för 
stort fokus på gym- och simträning. Tre respondenter tar upp att de saknar 

sponsring till allmänna idrottsarrangemang från Företaget, som cykellopp, 
Vasaloppet och olika löptävlingar. De menar att ekonomiskt stöd till sådana 

arrangemang inte bara är en fördelaktig förmån utan också förstärker den 
allmänna hälsobilden på Företaget. 
 

Det nya friskvårdsförmån på 2000kr/år är en bra förmån för man får 
mer valmöjligheter att utnyttja friskvårdsförmån nu än tidigare.  

Friskvårdsbidraget bör hanteras mer flexibelt. De som inte går på gym 
eller simmar har svårt att nyttja bidraget. Bör även gälla 

motionsidrotter, t.ex. ersättning av löparskor för de som löptränar.  

Jag tycker företaget ska ha en policy på hur man ska sponsra 
idrottsarrangemang typ vårruset, grabbhalvan, kraftlopp osv. ... 

riktlinjer på hur sådana saker ska betalas eller inte ... chefer ska 
uppmuntra till sådana saker eftersom man får bättre sammanhållning 

och vissa som inte rör på sig annars kanske är med.  
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Respondenterna tar också upp hanteringen kring förmåner kopplade till 

sjukvård. Bland annat nämns faktorer som bristande information om vad 
företagshälsovården kan användas till. Åtta av respondenterna nämner att de 

önskar ett bredare utbud av närsjukvård kopplat till arbetsplatsen. Bland annat 
tar de upp att företagshälsovården skulle kunna utvecklas till att bli vårdcentral, 

möjligheter till tandvård och årliga hälsoundersökningar.  
 

Jag känner mig inte helt informerad om vad företagshälsovården kan 

användas till nu. Det har pratats om att det ska gå att få enklare 
”primärvård” vid sidan av arbetsrelaterade hälsoproblem. 

Företagshälsan utökas till att vara vårdcentral. 

Hälsokontroller som är individberoende t.ex. tätare vid högre ålder 
(efter fyllda 50år undersökning 1gång/år, jfr bilbesiktning).  

Fri tandvård, fri läkarvård 

 

4.4.3 Underlättande förmåner 

En utmärkande bild som ges bland respondenternas svar är att det saknas 

förmåner som underlättar för specifika grupper av medarbetare. Framför allt är 
det förmåner som underlättar för pendlare och småbarnsföräldrar som tas upp 

och det ges även många konkreta förslag på hur förmånsutbudet skulle kunna bli 
bättre i dessa avseenden. De som nämner förmåner rörande pendling menar att 
arbetet skulle underlättas mycket om de gavs tillgång till någon form av 

satellitkontor på annan ort. Tre av respondenterna tar också upp subventionerade 
busskort och möjlighet att nyttja kollektivtrafik som en förmån som saknas i det 

befintliga utbudet. De menar att det kan vara en skjuts i rätt riktning för att få 
fler medarbetare att lämna bilen hemma. Småbarnsföräldrarna uppger framför 

allt att de skulle vilja ha dagisverksamhet i anknytning till arbetsplatsen. En 
förmån som skulle vara både uppskattad och underlätta i arbetet. 

 
Möjlighet att arbeta någon dag/veckan alternativt varannan vecka på 

kontor i [grannstad]. 

Ja, subventionerade busskort på [bussbolag] för pendlare. Bra sätt att få 
folk att lämna bilen hemma. 

Dagisverksamhet för småbarn! 
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4.5 Sammanfattning 

De förmåner som nyttjas i störst utsträckning på Företaget är kaffe och frukt på 

arbetsplatsen, betalkort för utlägg i tjänsten, subventionerad sjukvård samt 
företagshälsovård. Det finns också förmåner som nyttjas i en i sammanhanget 

liten utsträckning, eller ingen alls, bland annat hushållsnära tjänster och förstärkt 
ersättning vid föräldraledighet. Kvinnor visade sig nyttja förmåner i större 

utsträckning än män, och de äldre medarbetarna känner i större utsträckning än 
de yngre till vilka förmåner de har att välja mellan. Den främsta anledningen till 

att medarbetarna väljer att inte ta del av fler förmåner är att de inte känner något 
behov eller inte vill, övriga anledningar som nämnts är ekonomiska faktorer och 

en bristande kännedom kring vilka förmåner som finns att tillgå.  
 
Resultatet visar att kvinnor generellt sett värderar förmåner högre än män då de 

är mer nöjda med utbudet och i större utsträckning upplever att förmånerna 
tillgodoser personliga intressen och behov. När det gäller värderandet av 

enskilda förmåner visar det sig också att kvinnor generellt sett värderar 
anställningsförmånerna högre än sina manliga kollegor, det finns inte någon 

förmån där män visat en signifikant högre skillnad. Mellan olika åldersgrupper 
har inte skillnaderna varit lika stora. Mellan åldersgrupperna finns skillnader i 

hur de värderar förmåner grupperade som index. De yngre generationerna 
värderar de familjevänliga förmånerna högre än sina äldre kollegor och 30-39-

åringar värderar förmåner kopplat till olika aktiviteter högre än vad 50-65-
åringarna gör. Generellt sett är medarbetarna neutrala i frågor som rör förmåner 

kopplat till företaget som attraktiv arbetsgivare. Skillnader i uppfattningen kring 
förmåner kopplat till attraktiv arbetsgivare kan ses mellan kvinnor och män. 
Kvinnor upplever i högre utsträckning än män att de erbjudna förmånerna gör 

Företaget mer attraktivt samt att förmåner har en viktig roll i valet av 
arbetsgivare. Inga skillnader som rör uppfattningen om förmåner och 

arbetsgivarens attraktivitet har återfunnits för olika åldersgrupper.  
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5. DISKUSSION 

 

I detta kapitel förs inledningsvis en diskussion kring resultatet som framkommit 
genom enkätundersökningen, genom att detta ställs mot den tidigare forskning vi 

tagit del av. Vidare redovisas en diskussion och kritisk analys kring 
tillvägagångssätt och vald metod samt olika faktorer som kan ha påverkat 

resultatet. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Krångligt, dyrt, eller finns det inget intresse? 

Det har genom den empiriska undersökningen framkommit ett antal olika 

anledningar till varför medarbetare väljer att inte nyttja alla de förmåner som 
erbjuds. En stor del av medarbetarna uppger att den främsta anledningen handlar 

om att de inte vill eller inte har något behov. En annan av anledningarna är att 
medarbetarna anser det vara för krångligt med administrationen av förmåner. 
Lee et al. (2008) menar att en flexibilitet i förmånshanteringen skapar större 

delaktighet på arbetsplatsen då medarbetarna ges en ökad grad av inflytande på 
beslutsfattandet kring sin egen användning av förmånerna. Också Smith (2000) 

lyfter behovet av att arbetsgivare erbjuder en flexibel förmånshantering och då 
framför allt ger medarbetarna en chans att överblicka hur stor del av lönen som 

faktiskt går åt till att bekosta förmåner. Under studiens inledande del gavs 
information kring ett av Företagets syften med införandet av förmånsportalen 

vilket var att underlätta hanteringen av förmåner för både Företaget och 
medarbetarna. Den här studien har inte fokuserat på arbetet med 

förmånsportalen. Däremot kan vi se kopplingar mellan medarbetares 
uppfattningar om det stora och krångliga utbudet och uppfattningar kring 

förmånsportalens funktion. Bland annat att det stora utbudet gör det svårt att 
välja och att införandet av Förmånsportalen har lett till en ökad komplexitet. 
Detta skulle kunna vara kopplat till problematiken som lyfts av Van Boening et 

al. (2006) som menar att ett alltför omfattande förmånsutbud inte enbart är 
positivt då det kan leda till negativa effekter på grund av allt för stora 

valmöjligheter. Det finns teoretiskt sett goda grunder till införandet av 
förmånsportalen då det i längden kan bidra till att medarbetarna uppfattar 

utbudet som mer riktat och mindre krångligt, i praktiken är dock detta något som 
ännu inte uppnåtts. 
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En annan anledning som lyfts av medarbetarna är att de inte känner till vilka 
förmåner som finns, bland annat visade det sig att de yngre medarbetarna, 

mellan 20 och 29 år ansåg sig ha sämre kännedom om utbudet än de som är 50 
år och uppåt. Smith (2000) menar att företaget inte kan förväntas erhålla de 

potentiella positiva effekterna genom erbjudandet av anställningsförmåner om 
företaget inte för en effektiv och tydlig kommunicering kring dessa. Känner 

medarbetarna inte till vilka förmåner de erbjuds kan förmånerna heller inte 
förväntas påverka deras inställning gentemot arbetsgivaren (Weathington & 

Tetrick, 2000). Företaget har försökt nå ut till samtliga medarbetare genom en 
informationskampanj kring förmåner och Förmånsportalen (personligt samtal, 
090313). Utifrån resultatet av enkäten kunde dock utläsas att medarbetarna 

bland annat ansåg att de inte hunnit sätta sig in i vilka förmåner som erbjuds, att 
informationen varit bristfällig eller att informationen om förmånerna sprids 

genom rykten. På grund av att medarbetarna upplever att det finns en brist i hur 
man har kommunicerat förmånsutbudet inom företaget riskerar Företaget att inte 

få ut en maximal avkastning på sin investering (jmf. Smith, 2000; Weathington 
& Tetrick, 2000). 

 
Att förmåner representerar en stor utgift för arbetsgivaren är något som lyfts av 

Dulebohn et al. (2009). Den ekonomiska aspekten är något som även betonas av 
medarbetarna, som en anledning till varför de inte nyttjar förmåner i större 

utsträckning, dock från ett privatekonomiskt perspektiv. En femtedel av 
medarbetarna uppger att de inte har råd att ta från lönen till att bekosta förmåner. 
De uppger att det är de medarbetare som tjänar mest som också har råd att nyttja 

flest förmåner. Resultatet tyder också på att medarbetarna inte upplever 
förmånerna som särskilt förmånliga i förhållande till aktuella marknadspriser.  

 
Trots det omfattande förmånsutbudet visar det sig att en anledning till att 

medarbetarna inte nyttjar förmånerna i större utsträckning är att de förmåner de 
vill ha inte erbjuds på Företaget. Medarbetarna ger även förslag på förmåner de 

saknar, till exempel efterfrågas utökade möjligheter rörande friskvårdsförmåner, 
friluftsaktiviteter, barnomsorg, utökad sjukvård och subventionerade resor. 

Däremot är det viktigt att ha i åtanke att svenska skatteregleringar kring 
förmåner kan begränsa Företagets möjligheter att möta medarbetarnas önskemål. 

Smith (2000) menar att det är eftersträvansvärt för företag att genom förmåner 
möta medarbetarnas individuella behov, på grund av de positiva följder detta 

medför. Att anpassa förmånsutbudet efter medarbetarnas önskemål leder till att 
företaget kan undvika att slösa resurser genom att erbjuda förmåner som inte 
uppskattas eller värderas av medarbetarna (jmf. Armstrong, 2007).   
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5.1.2 Skiljer egentligen olika generationer eller kvinnor och män sig åt? 

Generellt sett har vi funnit att de anställningsförmåner Företaget erbjuder 

värderas högre av kvinnor än av män, vilket skiljer sig från det resultat som 
uppkom i studien genomförd av Tocher et al. (2006). Blair-Loy och Wharton 

(2002) menar att könsrelaterade skillnader i användningen av förmåner i viss 
mån hör ihop med aktuella familjeförhållanden där exempelvis kvinnan är den i 

familjen som tar ett större ansvar för barnen. För indexet familjevänliga 
förmåner kunde dock inga signifikanta skillnader påvisas mellan kvinnor och 

män. Vid undersökningen av påståendet kring hur viktigt det är att företaget 
erbjuder förmåner som underlättar familjelivet visade det sig däremot att 
kvinnor värderade frågan högre än män. Detta, en aning motsägelsefulla, resultat 

skulle kunna tyda på att andra förmåner än de som inkluderades i indexet anses 
vara förmåner som underlättar familjelivet.  

 
I resultatet från undersökningen visades få skillnader i uppfattningar mellan 

olika ålderskategorier. Detta skulle enligt Cennamo och Gardners (2008) 
resonemang kunna tyda på att det finns en större spridning inom 

åldersgrupperna än dem mellan. Tidigare forskning vad gäller unga personers 
värderingar kring arbetslivet i dag har pekat på både skillnader och likheter 

mellan olika åldersgrupper (se exempelvis Carle, 2003; Macky et al., 2008; 
Sveiby, 1990). Vi har dock i denna studie inte funnit stöd för att bekräfta den 

tidigare forskningen. 
 
Familjevänliga förmåner har lyfts som en viktig aspekt inom förmånshantering 

av ett antal olika författare (Bäck-Wiklund & Platin, 2007; Eaton, 2003; Haar & 
Spell, 2004). Resultatet från den empiriska undersökningen visar att 

medarbetare i den äldre generationen, 50 år och uppåt, värderar familjevänliga 
förmåner lägre än sina yngre kollegor, de under 39 år. Detta resultat kan tolkas 

på olika sätt. Det kan antingen ses utifrån ett generationsperspektiv där olikheter 
kommer från de skillnader i värderingar som olika biologiska åldersgrupper har  

(jmf. Broomé, 1989). Alltså att de äldre värderar familjevänliga förmåner som 
de gör på grund av att de, som grupp, har en annan syn på den typen av frågor. Å 

andra sidan skulle det även kunna ses som att de äldres låga värdering av 
familjevänliga förmåner är en följd av att de är just äldre. I likhet med Cennamo 

och Gardner (2008) så kan skillnaderna som funnits i denna studie inte uteslutas 
vara en följd av livssituationen, snarare än några generationsbetingade olikheter.  

Livssituationen i detta fall kan exempelvis vara att de yngre är i ett skede av 
livet då många skaffar familj.  
 

Förstärkt ersättning vid föräldraledighet är en förmån som används i mycket 
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liten utsträckning av medarbetarna på företaget och män nyttjar förmånen i 
större utsträckning än kvinnor. Detta resultat skulle kunna tolkas utifrån 

Dulebohn et als (2009) resonemang kring att kvinnor som väljer att ta del av 
familjevänliga förmåner så som förstärkt ersättning vid föräldraledighet riskerar 

en sämre löneutveckling än de föräldrar som väljer bort den typen av förmåner. 
Om medarbetarna upplever att en sämre löneutveckling skulle kunna bli en följd 

av detta kan det eventuellt påverka deras nyttjande av förmånen. En annan 
möjlig anledning skulle kunna spåras till kännedomen om förmånen. En 

medarbetare nämner bland annat att denne inte visste att förmånen förstärkt 
föräldraersättning fanns, utan fick reda på det ”ryktesvägen”. Känner 
medarbetarna inte till förmånerna som erbjuds kan de inte heller förväntas 

värdera dem särskilt högt enligt Weathington och Tetricks (2000) resonemang.  
 

Att ett företag erbjuder familjevänliga förmåner är enligt Root och Wooten 
(2008) ett sätt att undvika konflikter mellan arbete och privatliv och en strategi 

som författarna tar upp är just erbjudandet av barnomsorg. Detta är också något 
som lyfts av flera medarbetare som en förmån de saknar. Det finns till exempel 

medarbetare som uttrycker att de hade uppskattat om företaget erbjöd 
barnomsorg, trots att de inte själva har något behov av en sådan förmån. Detta 

stödjer både Grover och Crookers (1995) samt Haar och Spells (2004) 
resonemang att förmåner kan värderas högt trots att medarbetaren själv inte 

nyttjar den. Anledningen till detta kan enligt författarna bero på en känsla av 
stöd och engagemang som kan upplevas av medarbetarna som en följd av 
erbjudandet av förmånen. Detta leder enligt Grover och Crooker (1995) till ett 

ökat organisatoriskt engagemang. Medarbetarna värderar alltså dessa förmåner, 
inte enbart för sin egen skull, utan upplever också att organisationen visar 

omsorg för de själva såväl som för deras kollegor och medarbetare.  
 

Hushållsnära tjänster som förmån värderas lägst av samtliga förmåner och dessa 
nyttjas heller inte i någon nämnvärd utsträckning. En möjlig anledning till detta 

är enligt flera medarbetare den ekonomiska aspekten, de anser tjänsterna för 
dyra. En medarbetare menar bland annat att erbjudandet av förmåner som 

exempelvis städning är bra men att priset gör att de inte uppfattas som 
förmånliga.  

 
En förmånsgrupp som många medarbetare tar upp förbättringsaspekter kring är 

sjukvårdsförmåner. Bland annat anser medarbetarna det önskvärt med en utökad 
företagshälsovård som till exempel omfattar sjukvård liknande en vårdcentral, 
samt årliga hälsokontroller. Medelvärdet för detta index låg på 4,22 vilket också 

innebär att det var den högst skattade förmånsgruppen av de index som skapats. 
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Medarbetarna visade sig vara relativt neutrala i inställningen mot förmåner 

kopplat till friskvård, dock visade sig kvinnor värdera den typen av förmåner 
högre än män. En stor del av de svar som gavs på enkätens öppna frågor 

handlade dock om friskvård vilket vi tolkar som ett engagemang för frågan. 
Medarbetarna visar sig vara både positivt och negativt inställda till det 

friskvårdsbidrag som ges, och åsikterna är i vissa fall en aning motsägelsefulla. 
Dels uttrycks att friskvårdsbidraget ger ökade valmöjligheter och flexibilitet, 

samtidigt som andra menar att det är bristfälligt då det finns begränsningar i 
vilka aktiviteter bidraget kan användas till. Det ges även många förslag på 
förbättringsaspekter i hanterandet av friskvårdspengen.  

 
En förmån som flera medarbetare visat sig sakna är möjligheten att arbeta på 

distans. Thompson och Aspinwall (2009) menar att detta är en förmån som har 
stora fördelar, bland annat genom att underlätta rollkonflikter som medarbetarna 

kan uppleva. Då kraven på en av personens roller är i konflikt med kraven som 
ställs på en annan roll uppstår en interrollkonflikt, exempelvis mellan rollerna 

pappa och medarbetare (Thompson & Aspinwall, 2009). Att få arbeta på distans 
gör enligt författarna övergången mellan rollerna enklare och det låter 

medarbetaren utöva roller frikopplade från arbetet, även på arbetsplatsen. Det 
psykologiska och fysiska avståndet mellan rollerna kortas därför ned genom 

distansarbete (Thompson & Aspinwall, 2009). Dock menar också författarna att 
distansarbete även ställer helt nya krav på medarbetarna i termer av 
självständighet och tekniskt kunnande, genom användandet av datorer och 

Internet.  
 

5.1.3  Attraktiv arbetsgivare 

En central del i att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är förmågan att 

kunna särskilja sig från andra företag (Davies, 2007). Något som kan bidra till 
detta är enligt Banfield och Kay (2008) att ha ett attraktivt förmånssystem som 

bidrar till en ökad konkurrenskraft för arbetsgivaren. Erbjudandet av förmåner 
leder enligt Lievens (2007) till att medarbetare tillskriver arbetsgivare personliga 

särdrag som påverkar deras dragningskraft till företaget. Utifrån Lievens (2007) 
forskning skulle erbjudandet av förmåner som gör att företaget motsvarar 

medarbetares personliga särdrag kunna påverka Företagets attraktionskraft som 
arbetsgivare. Medarbetarna på Företaget är generellt sett nöjda med de förmåner 

som erbjuds men ställer sig neutrala till påståenden som rör huruvida förmåner 
påverkar arbetsgivarens attraktivitet. Den här studien kan därmed inte bekräfta 
att förmånssystem påverkar företagets arbetsgivarvarumärke.  
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I strävan efter att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke krävs en ökad 

medvetenhet för den stora mångfald av generationer som finns på dagens 
arbetsmarknad (Szamosi, 2006). Till exempel kan arbetsgivare som arbetar 

aktivt med bemötandet av unga generationers förväntningar öka chansen att 
potentiella medarbetare skapar ett intresse för organisationen (Sturges & Guest, 

2004). Resultatet i den här studien visar dock inte på några signifikanta 
skillnader i hur medarbetare i olika åldersgrupper uppfattar hur arbetsgivares 

attraktivitet hör ihop med erbjudna förmåner.  
 
Däremot visar resultatet från den empiriska undersökningen att det finns en 

skillnad i mäns och kvinnors uppfattningar kring hur Företagets attraktivitet 
påverkas av förmåner. Kvinnliga medarbetare uppger i högre utsträckning än 

män att de förmåner som Företaget erbjuder gör dem till en attraktiv 
arbetsgivare samt att förmåner har en viktig roll i valet av arbetsgivare. Det 

empiriska resultatet visar också att kvinnor i högre utsträckning än män upplever 
att förmåner som företaget erbjuder tillgodoser personliga önskemål och behov.  

 
Något som är intressant att undersöka är hur förmåner värderas i förhållande till 

lön. Battersby (2005) menar att förmåner snarare än lön är det medel som 
attraherar potentiella medarbetare och gör att företag lyckas behålla befintliga 

medarbetare. Jorgensen (2003) menade i likhet med detta att yngre medarbetare 
har en större benägenhet än äldre att söka sig till företag som kan erbjuda bättre 
förmåner än deras nuvarande arbetsgivare. Detta motsägs dock av resultatet för 

den här studien som visar att medarbetarna anser att en högre lön spelar en 
viktigare roll vid byte av arbetsgivare. Vår studie kan inte heller visa på några 

signifikanta skillnader mellan åldersgrupper. Flera av svaren på de öppna 
frågorna visar också att medarbetarna har uppfattningen att förmånerna som 

erbjuds inte alls är särskilt förmånliga i förhållande till övriga ekonomiska 
aspekter. När det gäller generationsskillnader i värderingen av ekonomiska 

aspekter menar Carle (2003) att den äldre generationen värderar lön högre än 
den yngre generationen. Detta motsägs av Cennamo och Gardner (2008) och kan 

inte heller bekräftas av denna studie då vi inte kan finna några signifikanta 
skillnader mellan ålderskategorierna i hur de värderar förmåner i förhållande till 

lön.  
 

Medarbetare som är nöjda med utbudet av förmåner får en ökad känsla av 
lojalitet och engagemang gentemot företaget (Armstrong, 2007). Samtidigt har 
erbjudandet av specifika förmåner visat sig ha en reducerande effekt på bland 

annat personalomsättningen (Dulebohn et al., 2009). Av resultatet från 
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undersökningen kan utläsas att medarbetarna på Företaget varken är nöjda eller 
missnöjda med de förmåner som erbjuds. Resultatet visar också att 

medarbetarna ställer sig neutrala i frågan om förmånerna som erbjuds gör dem 
mindre benägna att söka arbete på annat företag. Utifrån ovanstående forskning 

skulle ett ökat organisatoriskt engagemang genom nöjdhet med de erbjudna 
förmånerna kunna bidra till en minskad benägenhet hos medarbetarna att söka 

arbete på annat företag.  
 

5.1.4 Sammanfattande diskussion 

Av ovanstående resonemang kan urskiljas ett visst mönster när det kommer till 
Företagets arbete med och medarbetarnas uppfattningar kring förmåner. Vi ser å 

ena sidan en arbetsgivare som har viljan att erbjuda ett attraktivt och utmärkande 
förmånsutbud, men brister i precisionen gällande medarbetarnas önskemål. 

Företaget visar idag i sitt arbete med förmåner att det finns en omsorg för 
medarbetarna i och med införandet av nya förbättrade rutiner kring 

förmånshanteringen. Dock vet vi med oss i bakgrunden att Företaget inte har 
möjligheten att erbjuda sina medarbetare alla de förmåner som önskas, till stor 

del på grund av skattemässiga restriktioner kring förmåner. Däremot finns det en 
mängd förbättringsaspekter kring förmånsutbudet som kan genomföras, dessa 

grundar sig framför allt i ett idag alltför omfattande utbud samt en krånglig 
administration. Å andra sidan kan skönjas en medarbetarstyrka som inte till fullo 

är nöjda med det befintliga utbudet men uppvisar ett stort engagemang för hur 
utbudet skulle kunna utvecklas. Det breda utbudet ger visserligen varje 
medarbetare en chans att välja och nyttja de förmåner som denne vill ha, 

däremot är det långt ifrån alla medarbetare som faktiskt gör detta. Istället 
efterfrågar medarbetarna förmåner som saknas i det befintliga utbudet och 

uppger att Företagets kostnader för förmånerna snarare gör dem oattraktiva än 
förmånliga. De något paradoxala uppfattningarna som medarbetarna har kring 

förmånsutbudet blir dock besvärligt för Företaget att hantera. Det blir 
komplicerat för arbetsgivaren att både hantera ett överflöd i utbudet med en 

avsaknad av förmåner som behöver tillgodoses, samtidigt som förmånsutbudet 
förväntas vara lika prisvärt som på den privata marknaden. Däremot finns ändå 

en potential för Företaget att tillgodose medarbetarnas behov och samtidigt öka 
sin attraktionskraft som arbetsgivare om förmånsutbudet ses över och preciseras 

en aning. 
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5.2 Metoddiskussion 

 

5.2.1 En kvantitativ ansats 

Den kvantitativa ansatsen med enkäter som datainsamlingsmetod har på det 

stora hela känts relevant då vi kunnat undersöka skillnader i uppfattningar 
mellan åldersgrupper och kön med en stor urvalsgrupp som grund. Detta är 

också i enlighet med Brymans (2006) resonemang om att kvantitativa ansatser 
har möjligheten att mäta och beskriva variationer i urvalsgruppen på en 

detaljerad nivå. Vi kan dock se att en kombinerad intervju- och enkätstudie hade 
kunnat ge ett starkare underlag för analys då vi hade kunnat gå djupare in på vari 

skillnaderna eller avsaknaden av skillnader återfinns och beror på. Vi anser dock 
att de öppna frågorna gett oss en nyansering i svaren som varit till stor nytta.  
 

5.2.2 Informationsinsamling 

Under tiden som vi sökt teorier kring området förmåner har problem 

framkommit kring litteraturens användningsområde för den här studien. Bland 
annat har vi funnit att mycket av den tidigare forskningen fokuserat på 

arbetsmarknadsförhållanden och förmånshantering i andra länder än Sverige 
(jmf. Granqvist, 1996). Internationella skillnader utgör en väsentlig faktor i 

avgörandet om den tidigare forskningen går att använda när studien fokuserar på 
svenska arbetsgivares förmånshantering. Mycket på grund av att det som 

arbetsgivare i andra länder erbjuder i form av förmåner har en självklar del i det 
svenska samhället, som exempelvis barnomsorg och sjukvård (jmf. Granqvist, 

1996). Vi har därför inte kunnat applicera en stor del av den tidigare forskningen 
på vår studie, utan har fått presentera en del resultat utan möjlighet till 
diskussion.  

 

5.2.3 Verktyg för datainsamling 

En problematik vi stött på när det gäller frågorna av Likertkaraktär är det som 
Patel och Davidson (2003) benämner centraltendensen, vilket innebär att vid ett 

ojämnt antal svarsalternativ tenderar respondenter att lägga sina svar nära 
mitten. Vi bestämde oss vid utformningen av enkäten att ett ”neutralt” 

svarsalternativ var att föredra då vi ansåg att samtliga respondenter inte kunde 
förväntas ha en åsikt kring samtliga frågor. Vi inser dock att det kunde ha gett 

oss ett bättre underlag att ha ett ”vet ej”-alternativ vid sidan av de övriga 
svarsalternativen. 
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En problematik vi observerat under arbetets gång är potentiella feltolkningar av 
frågan kring vilka förmåner man som medarbetare nyttjar. Vår formulering lyder 

”för varje förmån du nyttjar idag” och vi tror att nyttjandefrekvensen för vissa 
förmåner möjligtvis skulle ha varit högre om formuleringen gjorts annorlunda. 

Exempelvis förmåner som rökavvänjning eller förstärkt ersättning vid 
föräldraledighet, används under en begränsad tid och kunde därför eventuellt ha 

undersökts separat.  
 

Genom samtliga steg vid distribution av enkäten anser vi att vi följt de 
grundläggande krav som ställs av Vetenskapsrådet (2002) vid bedrivande av 
forskning. Vi har genom det bifogade missivet, tydligt informerat om 

undersökningens syfte, villkor för deltagande samt frivillighet. Vi informerade 
även om sekretessen kring enkäterna i enlighet med konfidentialitetskravet från 

Vetenskapsrådet (2002).   
 

5.2.4 Bortfallsanalys 

Bryman (2004) menar att en svarsfrekvens mellan 70-85% är mycket bra för en 

enkätundersökning. Svarsfrekvensen för vår studie blev 71,5 % vilket vi anser 
ger en bra grund till att kunna dra generella slutsatser kring populationen. 

Däremot tror vi att svarsfrekvensen hade ökat en aning om vi kunnat styra 
slumpgeneratorn till att välja bort vissa grupper av medarbetare så som 

exempelvis långtidssjukskrivna och föräldralediga. Detta på grund av att en 
medarbetare nyttjar till exempel förstärkt ersättning vid föräldraledighet 
sannolikt inte är på arbetet för tillfället utan är föräldraledig.  

 
Det högsta interna bortfallet återfanns i fråga 8 som handlar om att medarbetarna 

skall värdera de befintliga förmånerna med siffror. Vi kan inte uttala oss kring 
vad detta bortfall beror på men då vi fått respons från en hel del medarbetare 

som tyder på att de inte känner till utbudet av förmåner så antar vi att det också 
kan vara svårt för dem att värdera dessa. Vet medarbetarna inte vad förmånen 

innebär kan de inte heller förväntas kunna uppskatta hur viktig de anser den 
vara. Fråga 8 x har den största interna bortfallet för en enskild fråga, men är en 

öppen fråga där respondenterna fick fylla i om det var någon förmån de saknade 
i listan vi skapat. Vi valde att ha med den frågan i den händelse att vi skulle ha 

missat någon förmån som medarbetarna erbjuds. De som valt att fylla i frågan 
har då nämnt förmåner som dagis och läxläsning, förmåner som i dagsläget inte 

erbjuds av Företaget. Vi tolkar därför detta bortfall som ett positivt tecken på att 
vi täckt upp för hela förmånsutbudet i enkäten.  
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5.2.5 Förförståelse 

Vid vetenskapliga undersökningar brukar forskaren i någon mån alltid utsättas 

för det som kallas förförståelse (Kvale, 1997). Detta innebär enligt Kvale (1997) 
kortfattat de förutfattade meningar och förkunskaper som forskaren har inom det 

valda undersökningsområdet. Vi hade en mycket liten kunskap kring området 
vid inledningen av arbetet vilket vi anser har påverkat studien i både positiv och 

negativ mening. Den positiva bemärkelsen anser vi vara genom att vi förhöll oss 
öppna inför den tidigare forskningen vi sökte. På så sätt kunde vi undvika att 

hamna i ”fällan” av att söka forskning som bekräftade vår egen uppfattning. Den 
negativa aspekten anser vi vara att vi under arbetets gång upptäckt fler 
dimensioner och problematik inom det undersöka området som vi kanske hade 

haft nytta av att känna till redan från början. Som exempel kan nämnas hur 
inställningen till förmåner kan påverka arbetet och det organisatoriska 

engagemanget. Hade vi haft större kunskap kring detta redan från början så hade 
vi kunnat ställa fler och djupare frågor vid informantintervjuerna och det hade 

även underlättat utformningen av enkäterna.  
 

5.2.6 Kvalitetskriterier 

För att öka den interna validiteten har vi under arbetets gång haft en tydlig 

koppling till studiens syfte och teoretiska referensram under olika faser av 
arbetet. Exempelvis under enkätutformning, datahantering och statistiska 

analyser där det finns en tydlig koppling till studiens ursprungliga 
frågeställningar. Detta har bidragit till att studiens syfte präglar 
tillvägagångssättet och därmed har vi mätt det som var avsett att mätas. 

Begreppet extern validitet behandlar studiens generaliserbarhet, det vill säga hur 
resultatet från en studie ska kunna generaliseras till andra urvalsgrupper än de 

undersökta (Borg & Westerlund, 2006). Generaliserbarheten för den här studien 
sträcker sig till det undersökta Företagets lokala anläggning och dess 

medarbetarstyrka. Därmed kan resultatet inte överföras till andra anläggningar 
inom koncernen eller andra företag i branschen. Statistisk data som framkommit 

ur enkätundersökningen ger Företaget en bra grund för att kunna överföra 
resultatet till samtliga medarbetare i organisationen.  

 
Reliabilitet handlar om att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt 

(Borg & Westerlund, 2006). Samma resultat skall ges vid en upprepad mätning, 
vilket uppnås genom frånvaro av slumpmässiga mätfel. Reliabiliteten i en studie 

kan påverkas av både respondenterna och forskarna, bland annat genom 
omständigheterna respondenterna befinner sig i då de svarar på enkäten (Borg & 
Westerlund, 2006). Omständigheterna har vi inte kunnat påverka i större 
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utsträckning än att försöka ge respondenterna tillräckligt med tid för att hinna 
fylla i enkäten i lugn och ro. Vi kan dock inte avgöra huruvida respondenterna 

faktiskt tagit sig god tid och tänkt igenom sina svar ordentligt. Det höga 
svarsantalet på de öppna frågorna skulle dock kunna tyda på ett engagemang 

inför ämnet vilket därmed borde påverka respondenternas uppriktighet på ett 
positivt sätt. Ett sätt för att öka reliabiliteten menar Trost (2007) är att ställa 

många frågor kring samma ämne, för att uppnå kongruens. Vi anser att vi har 
uppnått detta till viss del men att vi kunde ha utökat antalet påståenden på vissa 

ämnesområden. Till exempel hade vi ett flertal frågor kring ämnet attraktiv 
arbetsgivare som i slutändan resulterade i skapandet av ett index och ett brett 
underlag för diskussion. Däremot kunde vi ha utökat antalet påståenden kring 

exempelvis ämnet familjevänliga förmåner för att få ett bredare utfall i de 
statistiska analyserna.  

 
Bryman (2006) tar upp respondenternas minskade möjligheter att ställa frågor 

kring enkäten som en svårighet med enkätundersökningar. Detta anser vi att vi 
försökt lösa genom ett tydligt missiv med kontaktuppgifter till oss 

uppsatsförfattare samt genom en mindre pilotundersökning då vi hade möjlighet 
att få feedback på frågor eller instruktioner som ansågs otydliga. 
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6. SLUTSATSER 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur nyttjandet och värderandet av 

förmåner ser ut beroende av generationstillhörighet och kön. Vi ville även 
undersöka hur förmåner kan påverka företagets attraktivitet som arbetsgivare. 

Följande slutsatser kan dras utifrån studiens resultat: 

 Nyttjandet av förmåner har visat sig vara större bland de kvinnliga 

medarbetarna i jämförelse med de manliga medarbetarna, mellan olika 

åldersgruppen kunde dock inga generella mönster utrönas.  

 Företaget har skapat ett omfattande förmånsutbud men medarbetarna 

upplever dock att förmånsutbudet är för omfattande och svåröverskådligt. 
Ett stort förmånsutbud i sig innebär inte alltid positiva effekter. 

 Den yngre generationen känner sig dåligt insatt i vilka förmåner de har att 

välja mellan.  

 Medarbetarna visar ett engagemang för förmånsarbetet genom att bland 

annat föreslå en stor mängd förbättringsaspekter kring utbudet.  

 Medarbetarna upplever generellt sett inte att de förmåner som erbjuds har 

en påverkan på företagets roll som attraktiv arbetsgivare. Detta är något 

som motsäger en stor del av den tidigare forskningen inom området.  
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Utifrån de teorier vi tagit del av anser vi att det vore intressant att i ett nästa steg 

undersöka om personalomsättningen minskat efter införandet av mer omfattande 
anställningsförmåner, då detta är något som lyfts av flera författare. Vi ser även 

att det vore intressant att undersöka om förmåner har en påverkan på företagens 
employer brand från en arbetssökandes perspektiv. 
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