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Titel  

Personalförmåner som en form av intern employer branding – Med syfte att behålla och 

attrahera medarbetare 

Title 

Fringe Benefits as a kind of Internal Employer Branding – With the aim to Retain and 

Attract Employees  

Författare  

Malin Lindgren och Karoline Pettersson 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att studera om och i så fall hur intern employer branding i 

form av personalförmåner inverkar på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och därmed 

deras benägenhet att stanna i företaget samt hur företaget kan nyttja personalförmåner 

för att behålla och attrahera medarbetare. 

  

I denna fallstudie, som genomförts i ett företag inom bank- och försäkringsbranschen, 

har datainsamlingen gjorts genom individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer, 

dokument, statistik samt ett skattningsformulär. Denna data bearbetades genom en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Slutsatsen är att intern employer branding i form av personalförmåner påverkar 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse positivt både indirekt och direkt. I och med det 

främjar förmånerna medarbetarnas benägenhet att stanna i företaget och vilja att tala gott 

om arbetsgivaren. Förmånerna skulle dock kunna ha större inverkan på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse om de kommunicerades ut mer effektivt. Medarbetarnas 

benägenhet att stanna beror dock inte enbart på deras arbetstillfredsställelse utan även på 

hur de uppfattar sina alternativ, d.v.s. potentiella arbetsgivare. 
 

Nyckelord 

Intern employer branding, personalförmåner, arbetstillfredsställelse  



 

 

FÖRORD 
Efter fem års studier vid Linköpings universitet har vi nu i och med slutförandet 

av denna uppsats nått vårt mål. Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till vår 

handledare Maria Gustavsson för hennes givande råd och stöd genom arbetet 

med denna uppsats. Vi vill vidare tacka vår kontaktperson samt övriga personer 

inom det studerade företaget som har varit mycket hjälpsamma och delgett oss 

viktig information. Vi vill även ge ett stort tack till de personer som ställde upp i 

våra intervjuer, utan er hade vi inte fått den rika empiri som ligger till grund för 

denna uppsats. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till varandra för ett gott 

samarbete som lett fram till denna välarbetade uppsats.  

Vi har gjort en viss uppdelning mellan oss vad gäller ansvarsområden vid 

utformandet av två kapitel i denna uppsats. I den teoretiska referensramen, 

kapitel 2, har Malin haft huvudansvaret för de avsnitt som berör intern employer 

branding, personalförmånernas inverkan på arbetstillfredsställelsen samt 

arbetstillfredsställelsens inverkan på medarbetarnas benägenhet att stanna i 

organisationen. Karoline har i samma kapitel haft huvudansvaret för de teorier 

som rör personalförmåner, kommunikationen av personalförmånerna, det 

individanpassade flexibla förmånspaketet samt organisationers attraktionskraft. 

Modellen som utgör en sammanfattning av vår teori har vi utformat gemensamt. 

Vidare har Malin i resultatet, kapitel 4, haft huvudansvaret för 

personalförmånernas inverkan på arbetstillfredsställelsen samt 

arbetstillfredsställelsens inverkan på medarbetarnas benägenhet att stanna i 

företaget. Karoline har i sin tur haft huvudansvaret för de delar som berör 

personalförmånernas utformning idag, medarbetarnas upplevelser av existerande 

personalförmåner samt företagets attraktionskraft. Avsnittet som berör 

personalförmånernas förbättringsmöjligheter i detta kapitel har vi gemensamt 

ansvarat för. De övriga kapitlen har vi skrivit tillsammans. Vi ser dock hela 

denna uppsats som ett gemensamt arbete där vi har hjälpts åt att utforma 

samtliga kapitel på bästa sätt. 

 

Malin Lindgren & Karoline Pettersson 
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1 INLEDNING 
Globaliseringen gör sig påmind i många olika sammanhang, inte minst när det 

kommer till den moderna arbetsmarknadens utformning. Tack vare modern 

teknologi har möjligheterna att utbyta tjänster, transportera produkter samt 

sprida information såväl inom som utanför organisationer ökat markant och 

kostnaden för detta har minskat (Cairncross, 2002). Globaliseringens påföljande 

ökade konkurrens och utsuddning av nationsgränser medför att allt fler 

arbetstillfällen inom industrisektorn flyttas till låglöneländer, medan 

tjänstesektorns omfattning ökar i de mer ekonomiskt utvecklade länderna 

(Hollinshead, 2003). I och med detta blir dagens arbetsmarknad och ekonomi 

allt mer komplex och instabil, vilket ställer ökade krav på medarbetarnas 

kompetens (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels, 1998). 

Det finns dock vissa hindrande faktorer som försvårar för organisationer att få 

tillgång till medarbetare som besitter denna kompetens. Ett av dessa hinder är 

den demografiska förändring som är aktuell idag, men även under de kommande 

åren. Denna förändring befaras leda till att ett gap skapas mellan behovet av 

kompetenta medarbetare och tillgången på dem (Foster Thompson & Aspinwall, 

2009). Chambers et al. (1998) menar även att antalet arbetsföra individer 

minskar samtidigt som kvinnor inte längre strömmar in på arbetsmarknaden, 

förbättringen av produktiviteten för tjänstemän har stannat av, immigrationen är 

stabil och chefer skjuter inte upp sin pension i samma utsträckning som tidigare. 

Samtidigt har antalet små och medelstora företag ökat och de konkurrerar om 

samma medarbetare som efterfrågas av stora företag. Ytterligare en faktor som 

försvårar organisationers kompetensförsörjning är den ökade mobiliteten av 

arbetskraft, vilken har medfört en konstant risk att medarbetare kan komma att 

lämna arbetsgivarens organisation. Ett stort problem för arbetsgivare idag är att 

medarbetarnas lojalitet och engagemang blir allt mindre, vilket är en följd av de 

förändrade förhållandena på arbetsmarknaden (Capelli, 1999).  

Sammantaget dessa faktorer, som kan leda till en brist på arbetskraft, blir det 

relevant för organisationer att finna svaret på hur de ska kunna attrahera och 

behålla kompetenta medarbetare (Chambers et al., 1998; Holtom, Mitchell & 

Lee, 2006). En organisations styrkor och svagheter är starkt sammankopplade 

med dess medarbetare och att de har den rätta kompetensen för att 

organisationen ska kunna stå sig i konkurrensen med andra organisationer 

(Boxall & Purcell, 2008; Cairncross, 2002). I och med den ökade konkurrensen 

om talangfulla medarbetare är det centralt för arbetsgivare att ha ett starkt 

varumärke för att på så vis kunna attrahera och behålla kompetenta personer. Ett 

starkt arbetsgivarvarumärke kan skapas med hjälp av employer branding 

(Pfeffer,1998; Sparrow & Cooper, 2003). Martin, Beaumont, Doig och Pate 

(2005) menar att intresset för employer branding har ökat, vilket beror på tre 

viktiga trender; vikten av marknadsföring av företag, såväl lokalt som globalt, 
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tillväxten av den servicebaserade ekonomin i alla utvecklade ekonomier samt 

den ökande relevansen av immateriella tillgångar och intellektuellt kapital som 

källor till strategiska fördelar. Forskning rörande human resources (HR) visar att 

employer branding är en process i tre steg, som innefattar både extern och intern 

marknadsföring (Backhaus & Tikoo, 2004). I det första steget klargör 

arbetsgivaren vilket värde denne kan tillföra sina medarbetare och detta värde 

ska då vara oskiljbart från varumärket. I det andra steget utförs extern employer 

branding, i form av marknadsföring riktad mot potentiella medarbetare. Det 

tredje steget utgörs av intern employer branding, det vill säga att organisationers 

externt marknadsförda värderingar internaliseras av medarbetarna och blir en del 

av organisationskulturen (Frook, 2001). Vidare syftar intern employer branding 

till att skapa medarbetare som är lojala mot organisationens värderingar och 

uppsatta mål, vilket i sin tur leder till att de påverkar kunder och andra utanför 

organisationen på ett positivt sätt.  

Bergstrom, Blumenthal och Crothers (2002) menar att det enda sättet att skapa 

och upprätthålla ett starkt varumärke är att kompensera de som utför 

organisationens interna employer branding. Organisationer måste idag erbjuda 

mer än en bra lön för att attrahera samt behålla medarbetare och 

personalförmåner har visat sig spela en viktig roll i detta avseende (Foster 

Thompson & Aspinwall, 2009). Tidigare forskning visar att effektiva belönings- 

och förmånssystem samt erkännande av medarbetarna kan leda till att de känner 

en ökad motivation, vilket skapar en högre arbetstillfredsställelse och lojalitet 

till företaget (Artz, 2010; Punjaisri & Wilson, 2007). Tillhandahållandet av 

personalförmåner blir alltmer vanligt och står för en påtaglig del av en 

organisations kostnader (Tocher, Field & Giles, 2006). Det blir därmed relevant 

för organisationer att ta reda på om dessa förmåner bidrar till att attrahera och 

behålla betydelsefulla medarbetare eller om det bara är en utgift för dem utan 

återbäring. Personalförmåner kan dock påverka organisationers rykte positivt 

och forskning visar att organisationers rykte, i form av status, i förhållande till 

konkurrerande organisationer påverkar deras förmåga att attrahera och behålla 

medarbetare (Cable & Turban, 2003).  

1.1 Kunskapslucka 
Tillgången på forskning om hur arbetsgivare kan använda sig av 

personalförmåner för att attrahera nya medarbetare är idag begränsad, liksom 

tillgången på forskning om personalförmåners inverkan på medarbetares 

arbetstillfredsställelse (Foster Thompson & Aspinwall, 2009; Artz, 2010). Den 

forskning som idag dock finns om förmåner är hämtad främst från den 

amerikanska arbetsmarknaden, där de sociala systemen skiljer sig åt från de 

svenska systemen (Artz, 2010; Granqvist, 1996). I USA värderas t.ex. 

försäkringsmässiga förmåner, så som sjukförsäkringar samt barnomsorg, högt 

och utgör en större andel av den totala ersättningen som medarbetare erbjuds, 
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vilket skiljer sig åt från exempelvis Sverige. Forskningen som finns speglar en 

sida av personalförmåners betydelse, vilken inte tycks vara direkt överförbar till 

svenska förhållanden. Mot denna bakgrund ämnar vi studera personalförmåners 

inverkan på en organisation och dess medarbetare i en svensk kontext.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Extern och intern employer branding har blivit ett viktigt och allt mer populärt 

medel för att behålla och attrahera betydelsefulla medarbetare. Vid intern 

employer branding kan personalförmåner ingå som ett verktyg för att skapa 

arbetstillfredsställelse och därmed en eventuell ökad benägenhet hos 

medarbetarna att stanna i organisationen samt att tala gott om arbetsgivaren. 

Detta resonemang är högst aktuellt för det företag som vi har studerat, då 

personalförmåner utgör en del av deras interna employer branding. Mot denna 

bakgrund är syftet med denna uppsats att studera om och i så fall hur intern 

employer branding i form av personalförmåner inverkar på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och därmed deras benägenhet att stanna i företaget samt 

hur företaget kan nyttja personalförmåner för att behålla och attrahera 

medarbetare. Syftet preciseras i följande frågeställningar:  

 Hur är de personalförmåner, som arbetsgivaren erbjuder sina medarbetare, 

utformade idag? 

 Hur upplever medarbetarna de existerande personalförmånerna? 

 Hur upplever medarbetarna att personalförmånerna inverkar på deras 

arbetstillfredsställelse och därmed deras benägenhet att stanna i företaget? 

 Hur upplever medarbetarna att personalförmånerna kan förbättras för att 

behålla befintliga och attrahera potentiella medarbetare i företaget?  

1.3 Centrala begrepp 
Tre begrepp är centrala i denna uppsats; intern employer branding, 

personalförmåner samt arbetstillfredsställelse. Dessa presenteras närmare här 

nedan.   

1.3.1 Intern employer branding 

Enligt Bergstrom et al. (2002) består intern employer branding av att skapa en 

övertygande image av företaget, kommunicera den till medarbetarna, övertyga 

dem om dess värde och koppla samman varje enskilt arbete med spridning av 

arbetsgivarvarumärkets essens. Vidare anser Mosley (2007) att intern employer 

branding syftar till att skapa positivt engagemang bland medarbetarna eller till 

att förändra organisationskulturen i en positiv riktning. Intern employer branding 

kan vara implicit eller explicit, medveten eller omedveten, men det centrala är 

att medarbetare alltid förmedlar någonting vid kontakt med individer utanför 

organisationen (Bergstrom et al., 2002). Med utgångspunkt i dessa resonemang 

så definierar vi intern employer branding som implicita och explicita åtgärder 

som en arbetsgivare vidtar för att få medarbetarna att känna 
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arbetstillfredsställelse och en stark samhörighet med organisationen. Detta leder 

i sin tur till att medarbetare blir mer benägna att stanna hos arbetsgivaren och 

nya medarbetare kan attraheras, då befintliga medarbetare förmedlar en positiv 

bild av arbetsgivarvarumärket vid interaktion med individer utanför företaget.   

1.3.2 Personalförmåner 

I denna uppsats behandlar vi personalförmåner som en form av intern employer 

branding. Förmåner kan beskrivas som någonting extra som arbetsgivaren ger 

till sina anställda utöver lönen (Smith, 2000). Det är ett generellt begrepp som 

innefattar en speciell del av de anställdas ersättning, som sällan består av rena 

pengar. Förmåner har ett kvantifierbart värde för den enskilda medarbetaren och 

de kan både vara långsiktiga i form av försäkringar eller sjukersättning och 

kortsiktiga i form av t.ex. en tjänstebil (Armstrong & Murlis, 2004). De kan 

också innefatta delar som inte kan ses som direkta ersättningar, exempelvis extra 

semesterdagar. Personalförmåner definieras i denna uppsats som något samtliga 

medarbetarna får från sin arbetsgivare i samband med anställningen, utöver sin 

lön. Vi utesluter prestationsbaserade belöningar och lagstadgade förmåner från 

definitionen av personalförmåner i denna studie. 

1.3.3 Arbetstillfredsställelse 

Det finns forskning som visar att personalförmåner påverkar medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och därigenom deras benägenhet att stanna hos 

arbetsgivaren (Artz, 2010; Sutton, 1986). Arbetstillfredsställelse kan ses som en 

medarbetares subjektiva värdering av dennes arbete (Donohue & Heywood, 

2004). Nivån på medarbetares arbetstillfredsställelse anses vara en relevant 

indikator på deras attityder och beteenden gentemot arbetsgivaren, vilket 

inverkar på medarbetares benägenhet att stanna i en organisation och tala gott 

om den. Det finns dock forskning som motbevisar att förmåner påverkar 

arbetstillfredsställelsen (Hennessey, 1989). I denna studie utgår vi dock ifrån att 

upplevelsen av personalförmåner kan inverka på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse i det studerade företaget.  

1.4 Avgränsningar 
Det finns många faktorer som inverkar då det kommer till att attrahera och 

behålla medarbetare med hjälp av employer branding. Vi har därmed, givet 

tidsramarna, valt att exkludera extern employer branding och lägger fokus på 

intern employer branding i form av personalförmåner och hur de inverkar på 

medarbetares arbetstillfredsställelse. Vi har även valt att exkludera mätningar av 

personalförmåners inverkan på organisationens produktivitet.  

1.5 Beskrivning av det studerade företaget 
Det studerade företaget grundades för omkring 200 år sedan och är ett 

självständigt företag i en större koncern inom bank- och försäkringsbranschen. 

Under nära två decenniers tid har företaget successivt skapat sig en stark 
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position inom branschen och har idag en stor marknadsandel i dess geografiska 

närhet. Företaget erbjuder ett fullvärdigt sortiment av bank- och 

försäkringstjänster till både privatpersoner, företagare och lantbrukare. De har 

idag ungefär 170 000 kunder fördelade på sex kontor, placerade på olika orter i 

södra Sverige. Totalt har företaget cirka 330 anställda. Bolagsformen är 

ömsesidig, vilket innebär att företaget ägs av dess kunder. Dessa kunder väljer 

69 fullmäktigeledamöter som ska företräda dem vid bolagsstämman. Det är 

under bolagsstämman som företagets styrelse utses. Styrelsen i sin tur 

godkänner sammansättningen av företagsledningen, som består av VD:n samt 

sex avdelningschefer från verksamhetens affärsområden och stödfunktioner.  

Verksamheten är uppdelad i tre huvudsakliga affärsområden; försäkring och 

pension, bank samt skador och affärsstöd. I rakt nedåtstigande led från 

affärsområdescheferna finns det ett antal gruppchefer, som leder och delegerar 

arbetet till sina respektive arbetsgrupper. Utöver dessa affärsområden finns det 

tre avdelningar, som fungerar som stödfunktioner: HR, administration samt 

analys och kommunikation. HR-avdelningen ansvarar för företagets samtliga 

strategiska personalfrågor. HR-chefen arbetar tillsammans med tre medarbetare 

på ett strategiskt sätt med intern employer branding, där personalförmåner 

inkluderas, för att behålla befintliga och attrahera potentiella medarbetare till 

företaget. Medelåldern i företaget är 44 år och könsfördelningen i företaget är 

relativt jämn, 54 procent kvinnor och 46 procent män (årsredovisning, 2009). På 

ledande positioner är dock könsfördelningen något mer skev, då fler män än 

kvinnor innehar dessa positioner. Två nyckeltal från 2009 som visar låga värden 

är personalomsättningen, 3,9 procent, samt sjukfrånvaron, 3,5 procent. Vidare 

visar tidigare års medarbetarenkätundersökningar även en mycket hög 

arbetstillfredsställelse inom företaget.  

1.6 Disposition 
I kapitel ett ger vi en introduktion till företeelsen intern employer branding, som 

vi har valt att studera i denna uppsats. Vi gör här en problematisering kring de 

aspekter som påverkar vår företeelse och placerar den i relation till samhället i 

stort samt redogör för varför det är aktuellt och relevant att studera 

personalförmåner närmare. Detta mynnar ut i en beskrivning av vårt syfte med 

denna studie samt de frågeställningar som vi har utgått ifrån. I detta kapitel 

presenteras även studiens centrala begrepp, de avgränsningar som vi har valt att 

göra samt en närmare beskrivning av det studerade företaget. 

I kapitel två återfinns studiens teoretiska referensram. Där behandlar vi teorier 

och tidigare forskning som vi har funnit relevant för studiens syfte och som 

underbygger vår analys i diskussionskapitlet. Teorierna som återfinns här berör i 

stort: intern employer branding, personalförmåner, arbetstillfredsställelse, 

lojalitet samt organisationers attraktionskraft. Den teoretiska referensramen 

sammanfattas med hjälp av en förklarande modell (se figur 1).  
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I kapitel tre återfinns vår metoddel. Där ger vi en utförlig förklaring av hur vi 

har gått tillväga under denna studies gång. Vi beskriver vårt val av 

metodologiska utgångspunkter, hur vårt urval har gjorts, vilka 

datainsamlingsmetoder vi har valt att använda samt hur den insamlade empirin 

vidare har bearbetats. Sist i detta kapitel finns även en beskrivning av hur vi har 

förhållit oss till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 

I kapitel fyra presenteras vår resultatdel. Denna består av en sammanställning av 

den empiri som vi fick från intervjun med arbetsgivarrepresentanten, 

intervjuerna med de 15 medarbetarna, fokusgruppsintervjuerna, dokument och 

statistik samt skattningsformuläret. Resultatet är presenterat under rubriker som 

visar på de kategorier som vi har identifierat i empirin. I detta kapitel presenteras 

även tre tabeller som visar: personalförmånerna som finns idag och deras 

innebörd, hur värdefulla de olika förmånerna är för medarbetarna samt 

personalförmåner som medarbetarna önskar erhålla.  

I kapitel fem presenteras studiens diskussion där vi har kopplat samman 

resultatet från empirin med den teoretiska referensramen och analyserat detta. 

Denna diskussion presenteras under rubriker som är kopplade till de kategorier 

vi har identifierat i resultatet. Diskussionen har för avsikt att ge svar på våra fyra 

frågeställningar. 

I kapitel sex återfinns en kritisk reflektion över studien, där vi reflekterar kring 

de styrkor och svagheter som denna studie och våra metodval har samt hur 

resultatet kan komma att bli användbart i framtiden. 

I kapitel sju redogör vi för slutsatsen som denna studie har lett fram till. Med 

hjälp av denna slutsats ämnar vi belysa det mest centrala utifrån studiens syfte. 

Vidare redogör vi här för studiens praktiska implikationer.  

I kapitel åtta blickar vi avslutningsvis framåt och presenterar förslag på fortsatt 

forskning rörande personalförmåner. Dessa förslag baseras på studiens slutsats.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel är indelat i sju olika avsnitt som behandlar intern employer 

branding, personalförmåner som en form av intern employer branding, 

kommunikation av personalförmåner, individanpassade personalförmåner, 

personalförmåner och arbetstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och 

medarbetares benägenhet att stanna i organisationer samt organisationers 

attraktionskraft. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen med 

hjälp av en modell (se figur 1).   

2.1 Intern employer branding 
Arbetsgivarvarumärket etablerar ett företags identitet som arbetsgivare och 

innefattar organisationens värdesystem, policys och beteenden rörande dess 

förmåga att attrahera, motivera samt behålla potentiella och nuvarande 

medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Enligt Chambers et al. (1998) är 

arbetsgivarvarumärket en organisations ansikte utåt, så som det presenteras för 

omgivningen. Det bör bestå av en tilltalande kultur och inspirerande värderingar 

som karaktäriserar alla aktiviteter företaget utför. Arbetsgivarvarumärket 

innefattar psykologiska, ekonomiska och funktionella nyttor som en arbetstagare 

upplever i samband med anställning hos en specifik arbetsgivare (Kaivanipour, 

2008; Lievens, 2007). Branding syftar till att skapa ett unikt och starkt 

emotionellt band mellan ett företags varumärke och samtliga individer som 

kommer i kontakt med det (Bergstrom et al., 2002). Enligt Lönn och Löhman 

(2000) spelar medarbetarna en stor roll vid organisationers skapande av 

önskvärda emotioner hos kunderna. Ett varumärkes funktionella värde anses inte 

bidra lika starkt till företags konkurrenskraft, som de emotionella aspekterna och 

medarbetarnas identifiering med varumärket.  

Enligt Kaivanipour (2008) är employer branding detsamma som marknadsföring 

av arbetsgivarvarumärket. Ett starkt arbetsgivarvarumärke, som skapas med 

hjälp av employer branding, förbättrar en organisations möjlighet att attrahera 

och behålla medarbetare samt att få medarbetare att identifiera sig med 

organisationen (Barrow & Mosley, 2005). Medarbetarnas identifiering med 

organisationen uppstår när de upplever att organisationens och deras egna 

personliga värderingar och önskemål stämmer överens med varandra (Barrow & 

Mosley, 2005; Sparrow & Cooper, 2003). Lievens (2007) menar att det finns tre 

olika grupper av individer som en organisation ska attrahera genom sin 

employer branding: potentiella arbetssökande, de som redan har sökt arbete i 

organisationen samt de som redan är anställda inom verksamheten. Backhaus 

och Tikoo (2004) menar att employer branding kan förekomma i två olika 

former; intern respektive extern. Med extern employer branding menas att 

företag riktar sin marknadsföring av arbetsgivarvarumärket mot potentiella 

medarbetare utanför organisationen. Extern employer branding handlar om att 

säkerställa att organisationen attraherar rätt kategori av människor (Foster, 
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Punjaisri & Cheng, 2010). Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är det centrala vid 

intern employer branding istället att medarbetarna förmedlar en positiv bild av 

arbetsgivaren till sina kunder, vänner och bekanta. Intern employer branding kan 

yttra sig i form av en god arbetsmiljö, bra förmåner och goda 

utvecklingsmöjligheter (Foster et al., 2010). Bergstrom et al. (2002) menar att 

det inte är extern marknadsföring i form av annonsering etc. som är det relevanta 

vid employer branding, utan att det istället är människorna i organisationen som 

är det. Det vill säga att intern employer branding är det centrala.  

Enligt Foster et al. (2010) handlar intern employer branding till största delen om 

att existerande medarbetare inspireras till att bete sig i enlighet med det som 

arbetsgivarvarumärket utlovar. Innebörden av att arbeta för en specifik 

arbetsgivare förmedlas via medarbetarna till externa aktörer (Foster et al., 2010; 

Lönn & Löhman, 2000). Barrow & Mosley (2005) menar att medarbetarnas 

respektive kundernas uppfattningar om en organisation är ömsesidigt beroende 

av varandra. Kunders uppfattning om företaget påverkar arbetssökandes 

inställning till företaget och anställda medarbetare påverkar i sin tur kundernas 

uppfattning om företaget. Anställda blir dock bättre på att förmedla ett företags 

värderingar till kunderna om de känner att deras egna upplevelser stämmer 

överens med den bild som förmedlas externt. Intern employer branding leder till 

att kunderna blir tillfredsställda, då flera undersökningar har visat att lojala och 

tillfredställda medarbetare genererar tillfredställda kunder (Barrow & Mosley, 

2005; Pfeffer, 1998). Utöver det kan intern employer branding leda till lägre 

kostnader för organisationer i och med att sjukfrånvaron blir lägre och det blir 

lättare att rekrytera samt behålla medarbetare om de identifierar sig med 

organisationen (Barrow & Mosley, 2005). Vidare visar Mouritsen (2000) att 

anställda som har ett starkt band till organisationen skapar bättre resultat rent 

ekonomiskt.  

Enligt Lönn och Löhman (2000) har människan i alla tider haft ett behov av att 

identifiera sig med något som har ett symbolvärde. Det är ett sätt för individen 

att förtydliga sin identitet i arbets- och privatlivet, vilket är ett behov som har 

växt sig allt starkare idag. Hatch och Schultz (2000) särskiljer på begreppen 

företagsidentitet, som kan likställas med kundernas uppfattningar om en 

organisations varumärke samt organisationsidentitet, som kan liknas vid 

arbetsgivarvarumärket. Organisationsidentiteten ämnar påverka medarbetarna på 

ett positivt sätt och består av alla medarbetarnas varierande uppfattningar och 

känslor kring dem själva som organisation. För att kommunicera denna form av 

identitet till externa aktörer krävs det direkt interaktion mellan dem och 

organisationsmedlemmarna. Identitet ses som nära sammankopplat med 

begreppet image, som inkluderar externa aktörers uppfattningar om en 

organisation samt med begreppet kultur, som refererar till medarbetarnas 

upplevelser av den organisatoriska vardagen. En bra extern image är en 



  9 

 

förutsättning för att företag ska kunna attrahera och behålla medarbetare (Ind, 

2001). Individer anpassar sig i hög grad efter hur de uppfattas av sin omgivning 

och ett företags externa image påverkar de anställdas identitet. Enligt Martin et 

al. (2005) har det blivit viktigare för företag att den externa imagen stämmer 

överens med de anställdas interna identitet. Intern employer branding har 

därmed fått en större roll, då arbetsgivaren vill skapa en positiv 

organisationsidentitet som förmedlas till externa aktörer (Hatch & Schultz, 

2000).  

2.2 Personalförmåner som en form av intern employer branding 
Arbetsgivare tillhandahåller personalförmåner för att attrahera och behålla 

medarbetare, vilket är en form av intern employer branding (Armstrong & 

Brown, 2006; Cairncross, 2002; Foster et al., 2010; Hume, 1995). Rousseau 

(1995) menar att personalförmåners relevans i detta avseende har ökat i 

organisationer. Enligt Baughman, DiNardi och Holtz-Eakin (2003) leder 

attraktiva förmåner till en effektiv rekryteringsprocess och ökad produktivitet 

genom att det attraherar många kompetenta kandidater att söka utlysta tjänster. I 

och med detta minskar kostnaderna och tidsåtgången för att tillsätta vakanta 

tjänster. Armstrong och Brown (2006) menar att syftet med förmåner är att 

rättvist och konsekvent belöna medarbetarna i förhållande till det värde de 

skapar i organisationen. De syftar även till att utveckla en positiv relation mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren och få medarbetarna att vara lojala och nära 

bundna till organisationen. Förmåner kan underlätta för organisationer att uppnå 

deras mål, höja moralen i organisationen samt påverka medarbetarnas attityder 

och prestationer positivt (Tsai & Wang, 2005). Organisationer kan vidare med 

hjälp av personalförmåner särskilja sig från andra företag på arbetsmarknaden 

(Wilson, 2003). En av de huvudsakliga anledningarna till att organisationer 

erbjuder förmåner till sina anställda är nära kopplad till organisationens kultur 

(Pegg, 2009).  Detta då förmånsutbudet är relevant för medarbetarna och om det 

fungerar på ett bra sätt kan det spegla den organisationskultur som chefer önskar 

frambringa (Pegg, 2009; Wilson, 2003).  

2.2.1 Personalförmåners utformning  

Arbetsgivarens beslut kring vilka personalförmåner denne ska erbjuda är både 

komplicerat och tidskrävande, då det krävs en överläggning med hela 

organisationen för att förmånsutbudet ska kunna vara kostnadseffektivt (Pegg, 

2009). Det är viktigt att organisationer vid utformning av förmånerna gör en 

analys av framtiden (Hume, 1995). En sådan analys kan exempelvis klargöra hur 

företaget kan komma att växa eller andra aspekter som påverkar hur de ska 

förhålla sig till förmånerna framöver. Det kan t.ex. bli problem om 

organisationen inför ett dyrt förmånspaket som de sedan efter en tid inte har råd 

att finansiera av olika anledningar. Förändrade ekonomiska förhållanden har 

medfört svårigheter för organisationerna att behålla ett attraktivt förmånspaket 
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(Pegg, 2009). Kostnaderna för personalförmåner har ökat och därav försöker 

organisationer även öka förtjänsterna av förmånerna (Rousseau, 1995). I och 

med höga kostnader för förmåner blir det relevant för företagen att se vad de 

verkligen har för effekt på medarbetarna och om de bidrar till att attrahera och 

behålla dem (Tocher et al., 2006). Forskning visar dock att organisationer 

generellt sett är dåliga på att utvärdera sina förmåner för att på så sätt kunna se 

vad de har och vad de egentligen får tillbaka på det de ger (Armstrong, Brown & 

Reilly, 2011). Anledningen till detta uppges i de flesta fall vara framförallt en 

brist på tid och resurser. I enlighet med detta menar Pfeffer (1998) att ett vanligt 

problem är att kostnaderna för förändringar och investeringar i medarbetarna 

ofta mäts på ett tydligt sätt, men att dessa investeringars återbäring sällan mäts 

på ett bra sätt.  

Det är även viktigt för organisationer att de har en översikt över vad 

konkurrerande organisationer ger sina anställda för personalförmåner. Detta sker 

med hjälp av benchmarking, som medvetandegör arbetsgivare om trenderna i 

deras geografiska närhet, vilket bidrar till att de kan stå sig bättre i 

konkurrensen. DiMaggio och Powell (1983) menar att företag ofta imiterar 

andra företag, som de anser är framgångsrika, för att skapa legitimitet och status. 

Detta sker dock många gånger utan bevis för att vidtagna åtgärder skulle öka 

effektiviteten på något sätt i organisationen (Collins & Stevens, 2002). Vad som 

anses vara attraktiva förmåner enligt arbetssökande varierar över tid (Tocher et 

al., 2006). Arbetsgivare och deras rekryterare måste därmed följa med i 

trenderna rörande både generella och könsrelaterade förmåner. Armstrong och 

Brown (2006) menar att det för organisationerna handlar om att skapa 

belöningsstrategier, policys och processer som bidrar till att nå organisationens 

mål samt tillfredsställer alla intressenter som finns i och utanför organisationen. 

I begreppet belöningar inkluderas personalförmåner.  

Individer attraheras av både materiella och symboliska förmåner (Lievens, 

2007). En symbolisk förmån kan t.ex. vara att organisationens image och 

värderingar stämmer överens med den arbetssökandes värderingar. Forskning 

visar att de individer som redan har sökt arbete inom en organisation värderar de 

materiella förmånerna högre än potentiella arbetssökande och befintliga 

medarbetare, vilket kan förklaras av att de i större utsträckning söker specifik, 

konkret och faktabaserad information om arbetsgivaren de vill arbeta hos. 

Tillämpningen av total belöning innebär att arbetsgivaren ger sina medarbetare 

både transaktionella och relationella belöningar (Armstrong & Brown, 2006). 

Transaktionella belöningar är de materiella och finansiella förmånerna, medan 

relationella belöningar utgörs av immateriella förmåner. Total belöning syftar 

bl.a. till att maximera personalförmåners inverkan på medarbetares 

arbetstillfredsställelse och göra deras effekt på arbetsgivares förmåga att få 

medarbetarna att identifiera sig med organisationen mer hållbar. Total belöning 
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innefattar även aspekten att kommunicera värdet i förmånerna på ett mer 

effektivt sätt, då forskning visar att många medarbetare undervärderar den 

faktiska kostnaden för förmånerna. Ett förtydligande av förmånernas värde kan 

bidra till att medarbetarna uppskattar förmånerna i större utsträckning. 

2.3 Individanpassade personalförmåner 
Många arbetsgivare tar idag inte hänsyn till hur meningsfulla förmånerna är för 

medarbetarna vid utformandet av det totala utbudet av förmåner (Wilson 2003). 

Vanligtvis utformas istället en organisations förmåner som en följd av 

lagstadgade krav eller jämförelser med andra konkurrerande organisationers 

förmåner. Förmånernas kostnader samt krav på administration påverkar även i 

stor utsträckning utbudet av förmåner. För att förmåner ska kunna vara effektiva 

måste de ha ett speciellt värde för medarbetarna, antingen direkt eller på lång 

sikt. Vid utformningen av förmånerna måste arbetsgivaren ta hänsyn till 

medarbetarnas individuella behov och förväntningar. Vilket värde individer 

tillskriver olika förmåner varierar och behoven ser olika ut beroende på vilket 

skede i livet individen befinner sig i (Armstrong & Brown, 2006). Vidare skiljer 

sig människors värderingar av ett arbete och dess förmåner åt beroende på 

vilken generation de tillhör, deras mognadsgrad, ålder samt var i karriären de 

befinner sig (Sparrow & Cooper, 2003). En undersökning visar dock i motsats 

till detta att det inte finns några större skillnader mellan generationer vad gäller 

individers förväntningar och krav på organisationer (Giancola, 2010). 

Människor ser oavsett generation till samma attribut och karaktäristika hos 

organisationer och eventuella skillnader beror snarare på individernas 

individuella erfarenheter än på deras generationstillhörighet. Det finns enligt 

denna forskning inte heller några skillnader vad gäller vilka förmåner som äldre 

och yngre föredrar. En annan undersökning som är förenlig med Giancolas 

(2010) forskning visar dock att förmåner är viktigare för vissa grupper av 

individer, såsom föräldrar med barn boendes hemma (Artz, 2010).   

2.3.1 Familjevänliga personalförmåner 

Personalförmåner som stödjer familjelivet har ökat i popularitet de senaste åren 

(Baughman et al., 2003). Detta på grund av att allt fler kvinnor arbetar heltid och 

därmed följer ett ökat behov av att balansera arbets- och familjelivet. Det är en 

utmaning för medarbetare att idag kunna kombinera föräldraskap och ansvar 

rörande omhändertagande med en arbetskultur som innefattar långa arbetsdagar 

(Sparrow & Cooper, 2003). Långa arbetsdagar kan bland annat öka risken för 

sämre hälsa bland medarbetarna. Arbetet påverkar privatlivet i större 

utsträckning idag än tidigare och nya utmaningar har uppstått i och med att 

könsrollerna har förändrats vad gäller arbete och hem. Enligt Barrow och 

Mosley (2005) är det relevant för medarbetare, speciellt för kvinnor, med balans 

mellan arbets- och privatliv. Autonomi som underlättar för medarbetare att 

balansera mellan arbets- och privatlivet kan bland annat uppstå med hjälp av 
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valfrihet vad gäller arbetstiderna, t.ex. genom att flexibel arbetstid och 

deltidsarbete tillåts samt med hjälp av föräldraledighet och semester (Cohen, 

1996; Sparrow & Cooper, 2003). Forskning visar att kvinnor prioriterar 

förmåner som är kopplade till arbetstiden högre än vad män gör (Tocher et al., 

2006). Kreitner (2004) menar att både män och kvinnor värderar flexibel 

arbetstid mycket högt och att det i kvinnors fall till och med värderas högre än 

möjlighet till avancemang inom organisationen.  

Råder det inte balans mellan arbets- och privatlivet leder det till stora kostnader 

för individen, organisationen, familjen och samhället (Sparrow & Cooper, 

2003). Detta då det kan orsaka ohälsa, stress, ökad frånvaro, sjuknärvaro, lägre 

engagemang, frivilliga uppsägningar lägre tillfredsställelse i livet samt sämre 

relationer inom familjen. Enligt Baughman et al. (2003) kan familjevänliga 

förmåner betala sig själva i och med att de inverkar positivt på medarbetarnas 

moral, antalet frivilliga uppsägningar, sjukfrånvaron samt effektiviteten vid 

rekrytering. En uppsägning beräknas kosta lika mycket som 1,5 årslön för den 

medarbetare som blir ersatt. Detta på grund av rekryteringskostnader samt 

produktivitetsförluster då den avgående medarbetaren förbereder sig för att sluta 

och sedan under den tid som tjänsten står vakant. Vidare har forskning visat att 

arbetsgivare, som erbjuder flexibla arbetstider, kan ge sina medarbetare lägre 

ingångslön jämfört med konkurrenter som inte gör det. 

2.3.2 Individanpassade flexibla förmånspaket 

Personalförmåner har ingen inverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse om 

de inte anses tillfredsställa betydelsefulla behov (Kreitner, 2004). Alla 

människor har olika behov och ett sätt att hantera detta på är att använda sig av 

individanpassade flexibla förmånspaket (Hume, 1995; Kreitner, 2004). Det 

innebär att medarbetarna själva får välja vilka förmåner de vill nyttja i en 

förmånsmeny som arbetsgivaren tillhandahåller. Medarbetarna får välja 

förmåner upp till ett begränsat värde och det medför att de väljer ut de förmåner 

som de är i störst behov av. Hume (1995) menar att valfriheten rörande 

förmånerna påverkar de anställdas benägenhet att stanna kvar i organisationen 

samt organisationers rekryteringsförfarande på ett positivt sätt. Detta då flexibla 

förmånspaket kan leda till att organisationer uppfattas som mer attraktiva av 

potentiella medarbetare (Hillebrink, Schnippers, von Doom-Huiskes & Peters, 

2008). På detta sätt kan arbetsgivare erbjuda de förmåner som medarbetarna 

värdesätter mest samtidigt som de har kontroll över kostnaderna. Flexibla 

förmåner kan även vara fördelaktigt för balansen mellan arbets- och privatlivet 

för många medarbetare. Arbetsgivare måste dock komma ihåg att denna typ av 

system kräver noggrann administration och överläggningar om eventuella 

effekter på medarbetarnas inkomstskatt (Hume, 1995). De organisationer som 

redan ger sina medarbetare kontroll över sin arbetssituation är mindre 
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främmande för att införa flexibla förmånspaket då de redan förlitar sig på 

medarbetarnas förmåga att ha frihet under ansvar (Hillebrink et al., 2008).  

2.4 Kommunikation av personalförmåner 
Utbudet av olika personalförmåner i organisationer växer snabbt, men för att 

dessa förmåner ska kunna vara kostnadseffektiva och få en positiv inverkan på 

såväl medarbetarna som organisationen måste medarbetarna känna till och förstå 

dem (Hume, 1995; Kreitner, 2004; Pegg, 2009). Organisationen måste även 

förstå sina anställda och veta vad de har för behov för att de ska nå fördelar med 

förmånerna. Ett framgångsrikt användande och god kommunikation av 

förmånerna kan hjälpa organisationer att behålla talangfulla personer. Forskning 

visar att ju bättre företaget är på att kommunicera ut sina förmåner desto mer 

uppskattar medarbetarna arbetsgivaren (Pegg, 2009). Detta även om 

medarbetarna inte använder förmånerna så stärks det känslomässiga bandet samt 

identifikationen med organisationen med hjälp av förmånerna. Danehower och 

Lust (1996) menar att professionella som arbetar med förmåner måste vara 

bättre informerade om hur stor medarbetarnas medvetenhet kring existerande 

förmåner är. De måste även känna till att olika tillvägagångssätt för att 

kommunicera förmånerna är effektiva i varierande grad. Forskning tyder på att 

arbetsgivare är dåligt insatta i vad de anställda verkligen efterfrågar för förmåner 

(Pegg, 2009). En HR-avdelnings uppfattning om hur medarbetarna nyttjar 

förmånerna behöver inte stämma överens med hur de egentligen används.  

2.4.1 Kanaler för att kommunicera ut personalförmåner  

Arbetsgivare kan använda sig av en rad olika kanaler för att kommunicera ut 

förmånerna (Pegg, 2009). Uppfattningen om hur effektiva kanalerna är skiljer 

sig åt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Båda parter menar att intranätet, 

broschyrer samt information på lönespecifikationen är bra kanaler som ökar 

kännedomen. Informationen rörande förmånerna under introduktionen ses som 

mer givande av arbetsgivare än av arbetstagare, vilka uppfattar det som en av de 

minst föredragna kanalerna. Arbetsgivare tenderar att använda kanaler som når 

medarbetarna snabbt och lätt, men som kanske inte alltid är de bästa kanalerna 

för att förankra budskapet. Användningen av denna form av kanaler har inte 

visat sig öka kännedomen och förståelsen för förmånerna. I och med det får 

förmånerna inte heller önskad effekt på medarbetares arbetstillfredsställelse och 

organisationers förmåga att attrahera och behålla medarbetare. Under 

rekryteringsprocesser är ofta den specifika informationen om förmåner flyktig 

och undersökningar har visat att arbetssökande ofta inte känner till dem. Detta 

kan medföra att de blir mindre angelägna att tacka ja till ett arbetserbjudande, 

jämfört med om de skulle ha en god kännedom om förmånerna (Tocher et al., 

2006). Denna bristande kommunikation kan även skapa en diskrepans mellan 

vad organisationens rekryterare tror att nyutexaminerade vill ha i sitt 

förmånspaket och vad de egentligen vill ha.  
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Det finns olika tillvägagångssätt att använda för att förbättra kommunikationen 

vad gäller förmånerna mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt för att få ut 

mesta möjliga av förmånerna (Pegg, 2009). Till att börja med måste 

organisationen se över sina förmåner noggrant för att få en uppfattning om vilka 

förmåner som tillför medarbetarna mest och upplevs som mest värdefulla samt 

vilka som inte har någon effekt alls. När förmånerna väl valts ut måste deras 

finansiella och icke-finansiella värde kommuniceras ut till medarbetarna. De 

måste få veta vilka förmåner som finns samt dess funktion för att sedan kunna 

bestämma vilka de är i behov av och vill nyttja. De ansvariga inom 

organisationen kan exempelvis bistå med såväl muntlig som skriftig information 

rörande detta. Den närmsta chefen kan spela en viktig roll i kommunicerandet av 

förmånerna, då denne oftast har mer kontakt med medarbetarna än de som 

arbetar på HR-avdelningen. En organisation måste våga testa olika kanaler för 

att kunna se vilken kanal som passar den och dess medarbetare bäst. Slutligen 

handlar det om att regelbundet kommunicera förmånerna till medarbetarna, då 

de annars riskerar att glömma bort dem. Denna kommunikation kan även 

användas i förebyggande syfte genom att organisationen stärker medarbetarnas 

känslomässiga band och tillit till organisationen. Detta kan i sin tur ha en positiv 

inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och därmed deras benägenhet 

att stanna i organisationen och vilja att tala gott om den.  

2.5 Personalförmåner och arbetstillfredsställelse 
Personalförmåner är signifikanta och positiva determinanter för 

arbetstillfredsställelse (Artz, 2010; Donohue & Heywood, 2004; Holtom et al., 

2006). Arbetstillfredsställelse kan definieras som en medarbetares subjektiva 

värdering av dennes arbete (Donohue & Heywood, 2004). Artz (2010) menar att 

arbetstillfredsställelsen kan öka då vissa förmåner är skattefria och det blir 

billigare för medarbetaren att få dem av arbetsgivaren än att själva införskaffa 

dem på marknaden. Förmåner kan även fungera som substitut för lön, vilket kan 

leda till arbetstillfredsställelse framförallt om medarbetarnas inkomstskatt 

därmed minskar. Förmåners direkta positiva inverkan på medarbetares 

arbetstillfredsställelse kan leda till mindre frånvaro och färre frivilliga 

uppsägningar (Barrow & Mosley, 2005). Personalförmåner kan dock påverka 

arbetstillfredsställelsen negativt om medarbetarna upplever att de får stå tillbaka 

i lön på grund av att förmåner som de inte önskar erbjuds av arbetsgivaren (Artz, 

2010). Alltför bra förmåner kan även leda till att medarbetarna känner sig 

tvingade att stanna kvar i organisationen på grund av att de inte vet om andra 

arbetsgivare erbjuder lika bra förmåner. Utöver en direkt inverkan så kan 

förmånerna även indirekt påverka medarbetares arbetstillfredsställelse. 

Förmåners indirekta inverkan via fyra medierande faktorer, som bidrar till 

arbetstillfredsställelse, presenteras i avsnitten nedan. 
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2.5.1 Motivation som medierande faktor för arbetstillfredsställelse 

Motiverade medarbetare känner en högre grad av arbetstillfredsställelse jämfört 

med omotiverade personer (Kreitner, 2004). Personalförmåner kan öka 

medarbetarnas engagemang i organisationen och därmed även deras motivation 

(Hume, 1995). Förmåner förknippade med pension och service leder till att 

medarbetarna får ett starkare band till organisationen och därmed mer 

motiverade. Medarbetarnas motivation är avgörande för att en organisation ska 

kunna uppfylla sina mål och därför måste detta tas i beaktande då de utformar 

sina målstrategier (Hume, 1995). Brist på motivation kan leda till sämre 

prestationer, mindre engagemang, och i många fall även till att medarbetarna 

lämnar organisationen (Kressler, 2003). Medarbetarnas motivation är lika viktig 

för organisationers framgång som deras kompetens och att de är kvalificerade 

för yrket. Det är inte bara materiella faktorer som motiverar medarbetare utan 

även immateriella, såsom individers känsla av stolthet och respekt i en grupp 

(Tyler & Blader, 2003). Medarbetare kan enligt Hume (1995) även bli mer 

motiverade om de själva får välja förmåner. Enligt Kressler (2003) är inte 

pengar en stark motivationsfaktor, men ersättning i form av pengar kan antingen 

höja eller sänka otillfredsställelsen på olika sätt. Traditionellt sett har 

personalförmåner inte ansetts vara något som motiverar medarbetare utan något 

som den anställde får i och med anställningen och som används för att motverka 

missnöje hos medarbetaren (Tsai & Wang, 2005). Enligt Kressler (2003) har 

dock förmåner mycket liten effekt på medarbetares motivation om den 

fundamentala motivationen i arbetet brister. Vidare menar Kreitner (2004) att 

förmåner inte påverkar medarbetares motivation, då de inte är 

prestationsbaserade. Detta stöds av andra forskare som menar att 

personalförmåners inverkan på en organisations förmåga att motivera, attrahera 

och behålla medarbetare är liten (Hennessey, 1989; Tsai & Wang, 2005).  

Enligt Kressler (2003) reagerar individer olika på olika motivationsfaktorer och 

omständigheterna runt omkring påverkar i hög grad hur de reagerar på 

motivationsfaktorerna. Vidare förändras individers motivationsnivå 

kontinuerligt i och med att när ett behov är uppfyllt så tar nya vid. Människor 

motiveras av fem olika behov som kan rangordnas i form av en behovspyramid 

(Eysenck, 1998). Det centrala är att behoven på en lägre nivå måste vara 

tillfredsställda innan behov på en högre nivå blir relevanta för individer. Längst 

ner i pyramiden återfinns människors grundläggande fysiologiska behov och det 

är de viktigaste behoven som måste tillgodoses först. Därefter följer 

trygghetsbehovet, behovet av kärlek och tillhörighet, behovet av en positiv 

självbild samt behovet av självförverkligande. Det är bara behov som inte är 

fullt tillfredsställda som har en motiverande inverkan på individer (Kressler, 

2003). Behovet av en positiv självbild är en viktig drivkraft för människans 

motivation, vilket bland annat innebär att vi människor har ett behov av att få 

uppskattning och erkännande (Hume, 1995).  
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2.5.2 Erkännande och uppskattning som medierande faktor för 

arbetstillfredsställelse 

Personalförmåner som är en av många symboler för erkännande och 

uppskattning från arbetsgivarens sida, ökar medarbetarnas arbetstillfredsställelse 

(Barrow & Mosley, 2005). Behovet av att känna sig sedd och uppskattad ligger 

djupt rotat hos de flesta människor och gör att vi känner tillfredställelse i arbetet. 

Kressler (2003) menar även att uppskattning av såväl kollegor och chefer som 

personer utanför organisationen bidrar till arbetstillfredsställelse hos 

medarbetare. Finansiella belöningar är dock enbart relevanta, för känslan av 

uppskattning och erkännande bland medarbetare om de anses överträffa den 

förväntade behållningen av belöningar för ett utfört arbete. Enligt Barrow och 

Mosley (2005) vet medarbetare sitt värde på ett annat sätt idag jämfört med 

tidigare och kan därmed ställa högre krav på arbetsgivaren. I och med det 

tvingas arbetsgivare visa sina anställda stor uppskattning idag, vilket de tidigare 

endast visade sina kunder. Enligt Pfeffer (1998) beror en organisations förmåga 

att implementera en konkurrenskraftig strategi till stor del på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse, vilket medför att det är relevant att arbetsgivaren 

behandlar medarbetarna väl och visar uppskattning. En strategi som belyser 

medarbetarnas värde kan leda till konkurrensfördelar så länge företagsledarna 

inte enbart ser medarbetarna som en kostnad. Alltför stort fokus på kostnader 

kopplade till medarbetarna kan leda till att deras arbetstillfredsställelse minskar 

samt att antalet frivilliga uppsägningar ökar. Uppfattar arbetsgivarna inte 

medarbetarna som en konkurrensfördel och om de där utöver inte tillhandahåller 

ett ledarskap som skapar engagemang bland de anställda kan det leda till 

försämrade resultat for organisationen.  

2.5.3 Rättvis fördelning som medierande faktor för arbetstillfredsställelse 

Forskning visar att människor känner störst arbetstillfredsställelse när det som 

de erhåller, t.ex. personalförmåner, är rättvist fördelat (Tyler & Blader, 2003; 

Holtom et al., 2006). Medarbetares beteenden och uppfattningar om 

arbetsgivaren påverkas till stor del av hur rättvis fördelningen av förmånerna 

mellan dem upplevs vara (Kreitner, 2004; Tyler & Blader, 2003). Upplever 

medarbetarna att de blir överösta med förmåner och får mer än vad de förtjänar 

kan organisatoriskt ogynnsamma reaktioner uppstå hos dessa individer (Tyler & 

Blader, 2003). Människor är beredda att acceptera mindre förmåner, då de 

upplever att det är det mest rättvisa. Enligt Sparrow och Cooper (2003) har 

orättvisa i arbetet blivit allt vanligare idag i och med en förändrad relation 

mellan medarbetare och arbetsgivare samt en utökad individualisering på 

arbetsmarknaden. Rättvisa och tillit är två faktorer som påverkar denna relation 

på ett positivt sätt. Distributiv rättvisa innebär att medarbetarna uppfattar 

fördelningen av beröm, förmåner och arbetsuppgifter som rättvis. Det är mer 

sannolikt att positiva uppfattningar om rättvisa uppstår om det stöds av andra 

faktorer, såsom tillit mellan medarbetarna och arbetsgivaren. Enligt Armstrong 
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och Brown (2006) är rättvisa det fundamentala i belöningssystem, vilket innebär 

att förmånerna är lika för alla, oavsett var i organisationen medarbetarna 

befinner sig och de måste vara konsekventa. Systemet måste även vara 

transparant, d.v.s. att medarbetarna är införstådda i varför förmånerna i vissa fall 

skiljer sig åt och vad de måste göra för att erhålla dem. 

2.5.4 Delaktighet som medierande faktor för arbetstillfredsställelse 

Delaktighet vid utformningen av personalförmånerna kan leda till att 

medarbetarna känner större arbetstillfredsställelse, då de blir mer nöjda med det 

slutgiltiga förmånsutbudet (Hume, 1995). Precis som vid allt beslutsfattande kan 

det vara bra om medarbetarna är delaktiga och får lämna synpunkter vid 

utformningen av personalförmånerna. Delaktighet bidrar bl.a. till att motståndet 

till implementeringen av förmånspaketet blir minimal. För att förmånerna ska 

leda till arbetstillfredsställelse måste de tillgodose medarbetarnas behov, vilket 

kanske inte alltid är det först uppenbara. I och med det blir medarbetarnas 

delaktighet vid utformandet av personalförmånerna än mer relevant. 

Medarbetares arbetstillfredsställelse och de relationella banden mellan dem och 

arbetsgivaren kan påverkas negativt om medarbetarna anser att det görs 

förändringar utan deras samtycke, som de inte har någon möjlighet att påverka 

(Guzzo & Noonan, 1994). Medarbetare som får vara med och påverka sina 

arbetsförhållanden presterar bättre på arbetet (Barrow & Mosley, 2005). Enligt 

Pegg (2009) anser många medarbetare att det är viktigt att de blir tillfrågade vid 

utformningen av personalförmånerna. Arbetsgivare och fackliga representanter 

upplever dock att medarbetarna deltar i utformningen av förmånerna i större 

utsträckning än vad medarbetarna själva gör.  

2.6 Arbetstillfredsställelse och medarbetares benägenhet att 

stanna i organisationer 
Personalförmåners positiva direkta och indirekta inverkan på medarbetares 

arbetstillfredsställelse kan leda till att medarbetare blir mer lojala gentemot 

arbetsgivaren, d.v.s. mer benägna att stanna i en organisation. Otillfredsställelse 

i arbetet kan ses som den vanligaste orsaken till att medarbetare säger upp sig 

frivilligt (Holtom et al., 2006). När medarbetarna upplever att arbetsgivaren vill 

deras bästa ökar deras lojalitet gentemot denne (Capelli, 1999). Medarbetarnas 

upplevda belöning i form av förmåner är en av de viktigaste faktorerna för deras 

lojalitet och benägenhet att stanna i organisationen (Barrow & Mosley, 2005). 

Det är inte bara ekonomiska ersättningar som spelar en viktig roll i medarbetares 

beslut om att stanna i eller lämna en organisation. Forskning visar att lönenivå 

eller ekonomiska belöningar inte är de starkaste drivkrafterna för att få 

medarbetarna att känna ett starkt band till organisationen (Giancola, 2010). 

Mjuka faktorer är viktigare i detta avseende, t.ex. en organisations rykte och 

arbetsgivarens engagemang i medarbetarnas välmående. Lönen kan dock vara en 

avgörande drivkraft när det kommer till att attrahera medarbetare men att när de 
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väl är anställda så måste arbetsgivaren fokusera på de icke-finansiella 

förmånerna. Ömsesidighet är grundläggande för att det ska bli möjligt att förstå 

hur relationen till arbetsgivaren påverkar medarbetarnas lojalitet och 

engagemang (Cappelli, 1999). Ömsesidiga skyldigheter kan få medarbetarna att 

se till arbetsgivarens bästa på grund av att de vet att de kommer att bli belönade 

för utfört arbete i sinom tid. Medarbetare blir betydligt mer benägna att ge 

någonting tillbaka till arbetsgivaren om de är av den uppfattningen att det 

kommer att återgäldas. Desto längre tid det går mellan medarbetarnas insats och 

erhållandet av förmånerna, desto större roll spelar tillit och lojalitet.  

2.6.1 Lojalitet i form av relationella band 

Sparrow och Cooper (2003) menar att det finns tre olika former av relationella 

band, som kan uppstå enskilt eller parallellt, mellan medarbetare och en 

organisation. Oavsett vilken form det relationella bandet har påverkar det 

medarbetarnas benägenhet att stanna kvar inom organisationen. För det första 

kan medarbetares relation till arbetsgivaren vara en följd av deras identifiering 

med organisationen, vilket påverkar deras attityder och känslor gentemot den. 

Relationen baseras då på acceptans och tillit till organisationens mål. För det 

andra kan relationen mellan organisationen och medarbetarna grundas på att de 

sistnämnda upplever att fördelarna med att stanna kvar i organisationen 

överväger nackdelarna med att lämna den samma. Detta förhållande kan dels 

uppstå på grund av att få alternativa anställningsmöjligheter hos någon annan 

arbetsgivare finns och dels på grund av att ett byte av arbete skulle leda till stora 

ekonomiska förluster och annan skada. Den tredje formen av relationellt band 

mellan en organisation och medarbetare är normativt. Det innebär att 

medarbetaren upplever att denne har skyldigheter gentemot organisationen, 

vilket baseras på känslan av lojalitet och förpliktelse att fortsätta anställningen. 

Studier visar att nyanställda medarbetare upplever att de står i tacksamhetsskuld 

till sin arbetsgivare, men att detta förhållande blir det omvända med tiden 

(Capelli, 1999). Organisationer tenderar dock att belöna medarbetare för lång 

och trogen tjänstgöring genom att ge dem speciella förmåner.  

Medarbetare som har internaliserat ett företags normer och värderingar är mer 

benägna att stanna kvar hos arbetsgivaren, oberoende av om det är 

tillfredsställande eller ej (Sparrow & Cooper, 2003). Samtidigt är dessa individer 

mer benägna att fortsätta med ett beteende även efter det att motiverande 

faktorer för detta har avlägsnats. Medarbetare med ett starkt emotionellt band till 

organisationen är mer värdefulla för organisationen än de med ett svagt 

emotionellt band. Det har även visat sig att medarbetare som enbart stannar för 

att de inte har något annat alternativ presterar sämre, deltar i färre aktiviteter och 

utför mer dysfunktionella beteenden jämfört med de som stannar i 

organisationen på grund av någon annan anledning. Det relationella bandet 

mellan organisationen och medarbetarna kan främjas av organisationens vilja att 
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bibehålla ett gott rykte (Rousseau, 1995). Detta då de i och med det är mer 

angelägna om att hålla det de lovat.  

 

2.7 Organisationers attraktionskraft 
Medarbetares arbetstillfredsställelse påverkar hur de talar om sin organisation 

med externa aktörer och vilket rykte de sprider om den. En avsikt med intern 

employer branding och personalförmåner är att organisationen blir mer känd och 

beryktad och därmed ökar dess förmåga att attrahera samt behålla medarbetare 

(Sullivan, 2004). En organisations rykte kan ses som resultatet av samspelet och 

interaktionen mellan medarbetarnas arbetstillfredsställelse och externa aktörers 

uppfattningar om organisationen (Fombrun & Rindova, 2000; Martin et al., 

2005). Kapital i form av ett gott rykte ökar företagets konkurrenskraft på den allt 

tuffare globala marknaden. Ett gott rykte leder till att en arbetsgivare blir mer 

attraktiv för både befintliga och potentiella medarbetare (Fombrun & Rindova, 

2000; Cable & Graham, 2000). Olins (2000) menar att varumärken och 

marknadsföring har fått allt större inverkan på både kunder och medarbetare.  

2.7.1 Attraktionskraftens inverkan på befintliga medarbetare 

Medarbetare uppskattar och känner stolthet av att arbeta för en arbetsgivare med 

ett gott rykte vars varumärke är välkänt och respekterat (Barrow & Mosley, 

2005; Cairncross, 2002; Collins & Stevens, 2002). Ryktet påverkar även hur 

starka band medarbetarna har till organisationen (Cable & Turban, 2003). 

Medarbetarnas uppfattningar om deras organisations identitet påverkar deras 

motivation och engagemang (Fombrun & Rindova, 2000). Genom att skydda 

och förbättra en organisations rykte kan en arbetsgivares förmåga att förvalta 

sina medarbetare förbättras. Organisationers rykte är oskiljbart från deras 

organisationsidentitet, då företag måste ändra medarbetarnas uppfattningar om 

vilka de är för att kunna förändra hur de vill bli uppfattade av omgivningen. 

Grunden i skapandet av ett rykte är transparens, vilket innebär att den interna 

identiteten återspeglar externa aktörers förväntningar på organisationen 

samtidigt som deras uppfattningar om organisationen, återspeglar 

organisationens interna identitet på ett korrekt sätt. Med hjälp av denna 

transparens kan företag få mer stöd från lojala intressenter och bevara sitt 

rykteskapital bättre vid eventuella kriser i framtiden. 

Utomstående människor tillskriver anställda inom ett specifikt företag 

egenskaper som förknippas med just den arbetsgivarens varumärke (Ind, 2001). 

Befintliga medarbetares självkänsla påverkas av hur andra människor uppfattar 

deras arbetsgivare. Dukerich och Carter (2000) benämner medarbetares bild av 

hur utomstående uppfattar deras organisation som extern image. Denna image 

behöver dock inte vara identisk med företagets verkliga rykte bland 

utomstående. Medarbetare strävar kontinuerligt efter att deras externa image ska 

vara positiv och därmed motverkar de negativ ryktesspridning. En viktig 
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förutsättning för att en organisations goda rykte ska vidmakthållas är att 

medarbetarnas uppfattade externa image stämmer överens med företagets 

externa rykte. Är ryktet av negativ karaktär men den externa imagen positiv är 

medarbetarna inte medvetna om de utomståendes uppfattningar om 

organisationen och kan därmed inte aktivt motverka negativ ryktesspridning. 

Enligt Mosley (2007) skapar en attraktiv arbetsgivare en engagerad och nöjd 

arbetskraft, vilken i sin tur även ger en positiv extern bild av företaget.  

2.7.2 Attraktionskraftens inverkan på arbetssökande 

Det är inte fastställt vilka faktorer i ryktet som attraherar arbetssökande (Cable 

& Graham, 2000). Forskning visar dock att arbetssökande känner sig mer 

lockade av att söka sig till en organisation om denna har ett gott rykte (Cable & 

Turban, 2003). Arbetsgivarvarumärkets image förmedlar en föreställning om 

organisationen till de arbetssökande, vilket påverkar deras beslut att söka sig till 

organisationen eller inte (Cable & Turban, 2003; Collins & Stevens, 2002). I sitt 

sökande efter arbete jämför arbetssökande olika organisationer och vad de 

erbjuder sina medarbetare, t.ex. utbudet av personalförmåner. Utifrån de olika 

arbetsgivarvarumärkenas images bedömer de sedan vilken organisation som 

erbjuder det som passar bäst med deras behov (Collins & Stevens, 2002). 

Organisationer påverkas fördelaktigt om det sprids ett gott rykte om dem då 

arbetssökande söker och tar till sig information om olika arbetsgivare från sin 

omgivning. Undersökningar som har genomförts på studenter visar att de 

värderar information om en organisation högre om den kommer från en 

utomstående individ jämfört med om den kommer från någon i organisationen. 

Studenter tycks även vara mer angelägna att söka anställning i organisationer 

som de hört gott om. Det har även framkommit att individer är villiga att ha en 

lägre lön om de är anställda i en organisation med ett positivt rykte (Cable & 

Turban, 2003). Detta då det ger en god självkänsla för arbetssökande att 

associeras med ett känt och framgångsrikt varumärke.  

2.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Nedan sammanfattas vår teoretiska referensram i form av en modell (se figur 1). 

Det är inte en teoretisk modell utan en sammanfattande modell som förtydligar 

hur olika teorier och tidigare forskning i detta kapitel kan kopplas samman. 

Intern employer branding i form av personalförmåner kan som modellen visar 

både ha en direkt inverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse och en 

indirekt inverkan via de fyra medierande faktorerna: motivation, erkännande och 

uppskattning, rättvisa samt delaktighet. Vidare visar modellen att 

arbetstillfredsställelse kan bidra till medarbetares benägenhet att stanna i en 

organisation. Benägenheten att stanna kan i sin tur medföra att medarbetare i 

större utsträckning talar gott om sin arbetsgivare, vilket ökar en organisations 

attraktionskraft. Arbetstillfredsställelse kan dock även direkt påverka 

organisationers attraktionskraft i och med att nöjda medarbetare är mer benägna 
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att tala gott om arbetsgivaren. Cirkeln i modellen sluts i och med att 

organisationers rykte utgör deras attraktionskraft, vilket är centralt vid intern 

employer branding. Vidare baseras en organisations interna employer branding 

på dess attraktionskraft då denna branding syftar till att inspirera medarbetarna 

till att bete sig i enlighet med det som arbetsgivarvarumärket via ryktet utlovar.  

 

Figur 1: Sammanfattande modell över uppsatsens teoretiska referensram 

2.8.1 Alternativt teoretiskt perspektiv  

Forskning visar dock att arbetstillfredsställelse inte är det enda som påverkar 

medarbetares benägenhet att stanna i en organisation (Holtom et al., 2006). 

Medarbetarnas valmöjligheter är en annan faktor som i hög grad påverkar 

organisationers förmåga att behålla medarbetare. Medarbetare med fler 

alternativa jobbmöjligheter är mer benägna att lämna en organisation. Bedömer 

en medarbetare att ett jobbalternativ är mer fördelaktigt än dennes nuvarande 

arbete kan arbetsgivaren förvänta sig att denna person säger upp sig, och lämnar 

organisationen. Arbetstillfredsställda medarbetare attraheras dock i mindre 

utsträckning av alternativa jobb eller erbjudanden från andra arbetsgivare. 

Holtom et al. (2006) menar vidare att medarbetarnas band till organisationen är 

mer avgörande än deras arbetstillfredsställelse, i fråga om benägenhet att stanna 

i organisationen. Medarbetares alternativa jobbmöjligheter är dock inget som är 

i fokus i denna studie, då fokus ligger på intern employer branding i form av 

personalförmåner och deras inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse 

och därmed deras benägenhet att stanna i företaget.  
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3 METOD 
I detta kapitel presenterar vi denna fallstudies tre metodologiska utgångspunkter. 

Vidare redogör vi för studiens upplägg och urval, valda datainsamlingsmetoder, 

genomförandet av datainsamlingen, bearbetningen, analysen och presentationen 

av resultatet samt etiska ställningstaganden.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Den första metodologiska utgångspunkten är valet av kvalitativ fallstudie som 

metod. Enligt Yin (2006) är en fallstudie en uttömmande forskningsstrategi, då 

metoden är heltäckande och innefattar allt från designlogik och tekniker för 

datainsamling till specifika tillvägagångssätt vid analysen av data. Med en 

fallstudie kan en aktuell företeelse studeras i dess verkliga kontext. I denna 

studie är den studerade organisationen vårt fall, det vill säga den kontext i vilken 

företeelsen intern employer branding existerar. Vi samlade systematiskt in 

empiri samt bearbetat och analyserat den för att få en så god helhetsbild som 

möjligt av den studerade företeelsen. Merriam (1994) menar att i och med att 

metoden är förankrad i verkliga situationer så blir resultatet en holistisk 

redogörelse av företeelsen. Tre grundläggande egenskaper är utmärkande för 

den kvalitativt inriktade fallstudien: de är partikularistiska, deskriptiva och 

heuristiska. Fallstudiens egenskap av att vara partikularistisk innebär att dess 

fokus ligger på en specifik företeelse. Deskriptiv innebär att slutprodukten av 

den företeelse som har studerats är omfattande och innehållsrik. Med 

utgångspunkt i det har vi i denna studie haft för avsikt att få en så god bild som 

möjligt av den studerade företeelsen samt bidra till nya insikter rörande den. 

Följden av att fallstudien är heuristisk är enligt Merriam (1994) att läsarens 

förståelse rörande det som har studerats kan förbättras. På så vis kan nya 

innebörder skapas och det denne redan visste eller trodde sig veta kan bekräftas.   

Den andra metodologiska utgångspunkten är att vi använder oss av ett abduktivt 

arbetssätt som enligt Alvesson och Sköldberg (2008) lämpar sig väl för 

fallstudier. Vi har kombinerat inläsning och bearbetning av teori med insamling 

och bearbetning av empiri, vilket är grundprincipen i det abduktiva arbetssättet. 

Vid tolkning av teorier och empiri har vi urskilt mönster av likheter och 

skillnader. Teori och tidigare forskning användes vid utformandet av 

intervjuguiden, som låg till grund för insamlandet av empirin, vilket i sin tur låg 

till grund för ytterligare insamling av teori. Ett abduktivt arbetssätt har drag från 

både induktiva arbetssätt som utgår från empiri och deduktiva arbetssätt som 

utgår från teori, men bör ej ses som en enkel kombination av induktion och 

deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Ett abduktivt arbetssätt tillför istället 

moment som är nya och helt egna, t.ex. så finns det ett fokus på underliggande 

mönster vilket skiljer sig åt från såväl induktion som deduktion. Det abduktiva 

arbetssättet innebär att teorier och empiri omtolkas successivt i skenet av 
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varandra. Genom denna process utvecklas empiriska tillämpningsområden 

stegvis samtidigt som teorier justeras samt förfinas.  

Den tredje metodologiska utgångspunkten är att vi valt att använda oss av flera 

datainsamlingsmetoder s.k. triangulering (Yin, 2006). Vi använder oss av 

intervjuer, fokusgruppsintervjuer, dokument och statistik samt ett 

skattningsformulär. En kombination av flera olika datainsamlingskällor skapar 

en bred bild och belyser olika aspekter av den studerade företeelsen (Svensson, 

1996). En metods svagheter kan med hjälp av andra metoders styrkor få 

minskad negativ effekt på studien (Merriam, 1996; Yin, 2006). Fallstudier har 

även, jämfört med andra forskningsmetoder, ett större behov av flera 

datainsamlingskällor för att önskat resultat ska kunna uppnås (Yin, 2006). Syftet 

med denna studie är inte att komma fram till något rätt eller fel, utan att få en 

ökad förståelse för hur förmåner påverkar en organisations förmåga att attrahera 

och behålla medarbetare (jfr Merriam, 1996). Det handlar om att eliminera 

felaktiga slutsatser så att slutresultatet består av den bästa och mest övertygande 

tolkningen.  

3.2 Studiens upplägg och urval 
I studien ingår ett företag inom bank och försäkringsbranschen, vilket är en 

bransch där personalförmåner har blivit ett vanligt förekommande verktyg för att 

attrahera och behålla medarbetare. Personalförmånerna har dock blivit mycket 

kostsamma för företaget, då allt fler förmåner har lagts till medan i princip ingen 

förmån har tagits bort. Anledningen till att det studerade företaget ville göra en 

utredning av sina personalförmåner var att få en övergripande bild av hur 

förmånerna upplevs av medarbetarna samt hur de utnyttjas. Studiens syfte och 

upplägg har dock inte utformats enligt direktiv från företaget. Vi ville i denna 

studie spegla både ett arbetsgivar- och ett medarbetarperspektiv. I egenskap av 

arbetsgivarrepresentant valde vi att intervjua HR-chefen på företaget. Valet att 

intervjua HR-chefen grundades i att denne ingår i organisationens ledningsgrupp 

samt att HR-avdelningen har en central roll vid hanteringen av förmåner. Denne 

är därmed väl insatt i organisationens aktiva arbete rörande personalförmåner. 

För att få medarbetarperspektivet valde vi sedan, med hjälp av vår kontaktperson 

på företaget, ut 15 medarbetare att genomföra individuella intervjuer med. Detta 

urval gjordes strategiskt då vi ville få en bred bild av medarbetarnas upplevelser 

av förmånerna. Kriterierna för urvalet var att det skulle bestå av medarbetare 

med varierande kön, ålder, befattning samt anställningstid i företaget. Det 

resulterade i att vi intervjuade medarbetare som representerade samtliga 

avdelningar inom det studerade företaget. Vi intervjuade nio kvinnor och sex 

män som var 28-62 år gamla. Medarbetarna har olika familjeförhållanden och 

deras anställningstid inom organisationen varierade från 2-27 år. Ytterligare ett 

kriterium var att alla respondenter skulle ha tillgång till samma förmåner inom 

företaget. Samtliga medarbetare har det bortsett från en medarbetare som på 
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grund av sin tidigare befattning har enstaka extra förmåner. De som är 

beresningsskyldiga, i och med sin befattning, har även förmånen att få tillgång 

till en av företagets parkeringsplatser. En förändring av urvalet uppstod när en 

intervjuperson fick förhinder strax innan intervjun skulle äga rum och denne 

ordnade en ersättare från samma avdelning. Detta medförde att vi intervjuade en 

medarbetare från talangprogrammet och därför finns dennes uppfattningar både i 

en individuell intervju samt en fokusgruppsintervju.        

Åtta medarbetare valdes sedan ut för två fokusgruppsintervjuer. Urvalet till 

fokusgrupperna påverkades till stor del av vad som var praktiskt genomförbart. 

Det centrala var att finna en lösning på hur vi kunde få organisatoriskt utspridda 

medarbetare att sammanstråla och interagera på ett bra sätt. Lösningen blev att 

dra fördel av en redan existerande grupp i organisationen, d.v.s. gruppen av 

medarbetare som deltar i företagets talangprogram
1
. Det positiva med att 

använda sig av en redan existerande grupp är enligt Wibeck (2010) att 

deltagarna vågar delta i interaktionen samt att urvalet underlättas betydligt. 

Fokusgruppsintervjuerna skapade ett mervärde för studien, då ytterligare 

medarbetare fick ge sin syn på resultatet från de individuella intervjuerna och 

komma med nytt bidrag till empirin. Talanggruppen som deltog i denna studie 

består av fyra kvinnor och fyra män som är 26-48 år gamla. En ytterligare 

person deltar i vanliga fall i talangprogrammet men denne kunde inte närvara 

vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna. Fokusgrupperna i denna studie 

bestod av relativt homogena medarbetare, då de på grund av ett antal 

gemensamma nämnare ingick i talangprogrammet. I och med det ansåg vi att två 

fokusgrupper, med fyra deltagare i varje, var tillräckligt då deltagarna 

förmodades stå relativt nära varandra åsiktsmässigt och tidstillgången var 

begränsad. Wibeck (2010) menar att antalet fokusgrupper som behövs för en 

god kvalitet på studien beror dels på tidstillgången och dels på hur likasinnade 

deltagarna är åsiktsmässigt. Vi studerade dessutom ett antal dokument och 

statistik för att få viktig bakgrundsinformation om företagets uppbyggnad, dess 

personalförmåner och kostnaderna för dem samt information om relevanta lagar 

och kollektivavtal som påverkar utformningen av företagets förmåner. De totalt 

22 medarbetare som valdes ut till de individuella intervjuerna med samt 

fokusgruppsintervjuerna fick under intervjutillfället fylla i ett skattningsformulär 

där de fick skatta varje enskild förmån. Detta då vi inte fann det praktiskt 

genomförbart att diskutera varje enskild förmån under de individuella 

intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna. Anledningen till att det var 22 och 

inte 23 medarbetare som fyllde i skattningsformuläret är att en medarbetare i en 

av fokusgruppsintervjuerna redan hade fyllt i formuläret under en individuell 

intervju. 

                                         
1 I mars 2011 startades ett talangprogram för individer med hög potential inom företaget. Detta program består 

av nio personer och ämnar utveckla de medarbetare som har goda möjligheter att göra karriär internt och kan ses 

som nyckelpersoner för organisationen.  
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3.3 Datainsamlingsmetoder och datainsamling 
Flera olika datainsamlingsmetoder har använts i denna studie, vilka finns 

presenterade i tabell 1 samt i efterföljande text.  

 

Tabell 1: Studiens datainsamlingsmetoder 

 

Nedan följer en utförligare presentation av hur vi har använt oss av de olika 

datainsamlingsmetoderna i denna studie. 

3.3.1 Intervjuer  

Vi hade under studien ett explorativt förhållningssätt och på grund av det samt 

studiens syfte ansåg vi att kvalitativa intervjuer var en lämplig 

datainsamlingsmetod. Detta då denna metod med fördel används för att 

identifiera och bestämma bristfälligt kända eller icke kända företeelser (Starrin 

& Renck, 1996). Det centrala i kvalitativa intervjuer är respondenternas 

upplevelser av den studerade företeelsen. De 16 individuella intervjuer som vi 

genomförde gav en förståelse för såväl arbetsgivarens som medarbetarnas 

uppfattningar om förmånerna, som eventuellt inte skulle kunna ha erhållits i 

samma utsträckning med hjälp av andra datainsamlingsmetoder. Anledningen 

till att vi började med att intervjua en arbetsgivarrepresentant var att vi på så vis 

kunde få en inblick i hur arbetsgivaren ser på förmånernas inverkan på 

företagets förmåga att attrahera och behålla medarbetare. Denna intervju gav oss 

även mycket grundläggande bakgrundsinformation rörande personalförmånerna. 

Därefter hade vi tillsammans med de studerade dokumenten fått en fördjupad 

förståelse för förmånerna inom företaget, vilket var en viktig förutsättning när vi 

sedan skulle intervjua de 15 medarbetarna.  

3.3.2 Utformning av intervjuguider 

Två intervjuguider utformades, en till arbetsgivarrepresentanten och en till 

medarbetarna (se bilaga 1 & 3). Vid utformandet av intervjuguiderna utgick vi i 

hög grad från syftet och frågeställningarna, vilket gjorde att frågorna blev 

fokuserade på vårt problemområde. Vi utgick även till viss del från de dokument 

vi studerat samt arbetsgivarrepresentantens utsagor vid utformandet av 

intervjuguiden till medarbetarna. Enligt Starrin och Renck (1996) kräver de 

flesta former av kvalitativa intervjuer någon form av intervjuguide. De menar 

vidare att det är av stor vikt att forskaren ser över litteratur som behandlar det 

aktuella ämnet samt klargör målsättningen och karaktären på studien vid 

utformningen av intervjuguiden. Vi började i ett tidigt skede av uppsatsen att se 

Datainsamlingsmetoder Antal medarbetare/informanter/grupper 

Individuell intervju med arbetsgivarrepresentant n = 1 

Individuell intervju med medarbetare n = 15 

Fokusgruppsintervju n = 2 (4 medarbetare i varje grupp) 

Dokument och statistik -  

Skattningsformulär n = 22 
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över det teoretiska forskningsfältet rörande den studerade företeelsen. Detta för 

att få en god inblick i ämnet samt få en bild av vilka eventuella begrepp som var 

kopplade till företeelsen. Vi lät inte respondenterna ta del av tillämplig 

intervjuguide innan intervjutillfället utan skickade ett missiv via mail till 

medarbetarna, som kort beskrev intervjuns ämnesområde och syfte (se bilaga 2). 

HR-chefen fick dock inget missiv skickat till sig p.g.a. att denne redan var väl 

insatt i studiens syfte. Anledningen till att respondenterna inte fick se 

intervjuguiden innan intervjutillfället var att vi ville få så spontana svar som 

möjligt och inte på förhand leda respondenternas tankar i en viss riktning. Det 

var även anledningen till varför intervjuguiderna mestadels bestod av öppna 

frågor och respondenterna gavs stort utrymme att tala fritt. Öppna frågor är en 

förutsättning för att respondenternas svar i kvalitativa intervjuer ska bli så 

uttömmande och spontana som möjligt (Starrin & Renck, 1996).  

 

Vid en kvalitativ intervju kan intervjufrågorna vara semistrukturerade, vilket 

innebär att intervjuarna har möjlighet att ändra ordningsföljden och formen på 

frågorna om respondentens svar kräver detta (Kvale, 1997).  Vi valde att i 

intervjuguiden för medarbetarna börja med ett antal strukturerade 

bakgrundsfrågor för att få dem att komma in i intervjusammanhanget. Därefter 

var frågorna i vår guide för medarbetarna indelade i sex olika block för att vi på 

så vis skulle få en struktur i intervjuerna. Frågorna under dessa block var precis 

som i intervjuguiden för arbetsgivarrepresentanten av öppen karaktär, vilket 

medförde att respondenterna kunde komma att beröra frågor som egentligen inte 

skulle komma att ställas förrän senare i intervjun enligt intervjuguiden. I och 

med det höll vi oss inte helt bundna till intervjuguiden utan tog frågorna så som 

de passade in i samtalet. Intervjuguiden hjälpte oss dock att hålla kvar vårt fokus 

på den studerade företeelsen. Vid utformandet av intervjuguiderna gick vi 

noggrant igenom varje fråga och diskuterade kring eventuella svar och 

reaktioner. De frågor som kunde vara svåra att förstå, förtydligade vi genom att 

vi i intervjuguiden även skrev en underfråga eller kort beskrivning av frågans 

innebörd. Detta då vi i de fall då respondenten inte förstod frågan kunde ge en 

snabb förklaring och samma förklaring kunde ges till samtliga oavsett vem av 

oss två som intervjuade.  

3.3.3 Genomförande av individuella intervjuer 

Vi försökte ha ett öppet förhållningssätt under intervjuerna, även om vi hade 

studerat relevant litteratur innan de genomfördes. Detta då vi inte ville färga 

respondenternas uttalanden av vår egen förförståelse kring det studerade ämnet. 

Vi har erhållit en viss förförståelse i och med vår utbildning, men vi har inte 

arbetat inom det studerade företaget eller med personalförmåner på något annat 

sätt. Kvale (1997) menar att intervjuaren ska gå in förutsättningslöst i 

intervjusituationer. Denne menar även att det är viktigt att ta i beaktande hur 

intervjuarens kunskap och känslighet för ämnet kan komma att påverka de svar 
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som ges från respondenterna. Under den period som vi genomförde de 

individuella intervjuerna reflekterade vi över det som hade sagts och tog med 

oss den kunskapen till nästa intervju. Detta för att kunna fråga vidare kring 

intressanta aspekter som hade framkommit i föregående intervjuer. I enlighet 

med det menar Patton (2002) att den första fasen av datainsamlingen oftast är 

explorativ och i den andra fasen av datainsamlingen inriktas arbetet på att 

fördjupa förståelsen av de mönster som kan skönjas i empirin. Detta arbete 

startar då forskaren uppmärksammar och följer upp insikter som uppstår under 

datainsamlingsförfarandet. I och med den kunskapslucka som finns vad gäller 

forskning om personalförmåner så var det extra relevant att vi arbetade 

explorativt. De individuella intervjuerna genomfördes under cirka två veckors 

tid i olika sammanträdesrum i företagets lokaler och tog mellan 40-80 minuter 

att genomföra. Intervjun med arbetsgivarrepresentanten hölls dock på dennes 

kontor. Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande, vilket var fördelaktigt då 

vi kunde komplettera varandra med följdfrågor. En av oss ställde samtliga frågor 

utifrån intervjuguiden och den andre antecknade viktiga punkter under tiden.  

Vi hade redan i missivet underrättat respondenterna om att vi hade för avsikt att 

spela in intervjuerna, men för att försäkra oss frågade vi om de var införstådda 

med detta innan vi påbörjade intervjun. Detta var något som samtliga gav oss 

tillåtelse att göra. Enligt Kvale (1997) så kan intervjuaren fokusera bättre på 

ämnet och dynamiken i interaktionen om denne använder en diktafon för att 

spela in intervjun. Det gör det även möjligt för intervjuaren att i efterhand lyssna 

på intervjun om det var något som denne ansett sig missa. Vi ansåg att det var 

bra att båda kunde vara aktiva lyssnare och hjälpa till med följdfrågor i och med 

att vi spelade in intervjuerna. Vidare var det en förutsättning för att vi skulle 

kunna transkribera intervjuerna och bearbeta dem på det sätt som vi gjorde. 

Under intervjuerna ställde vi följdfrågor, dels för att få bekräftelse på att vi 

tolkat respondenternas uttalanden korrekt och dels för att närmare utforska deras 

uttalanden och därmed få en djupare förståelse för dem. Kvale (1997) belyser 

vikten av att följa upp och tolka respondenternas uttalanden samt få bekräftelse 

på dessa tolkningar under tiden som intervjun pågår som ett kvalitetskriterium. 

Vi vet av erfarenhet att det är mycket viktigt att ge respondenterna god tid på sig 

att svara på frågorna. Detta då respondenterna ofta kan komma på mer saker 

eller vilja utveckla sina svar om de ges tid till att tänka efter. I enlighet med det 

menar Kvale (1997) att det är viktigt att respondenter ges tid att få vara tysta och 

reflektera över sina svar. I och med det tillät vi mycket tystnad under 

intervjuerna. Kvale (1997) menar även att det i slutet av intervjun kan råda en 

viss spänning och att respondenterna kan ha många frågor kring intervjuns syfte 

och hur resultatet kommer att användas. Intervjuerna avslutades med att vi 

stängde av diktafonen och respondenterna gavs möjlighet att ställa ytterligare 

frågor. Vi meddelade även hur det färdiga arbetet skulle komma att utformas 

och hur de skulle komma att få ta del av det.  



 28 

 

3.3.4 Fokusgruppsintervjuer 

Vårt syfte med fokusgruppsintervjuerna var att fördjupa oss i intressanta 

aspekter av det resultat som framkommit med hjälp av den redan insamlade 

empirin. En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att diskutera ett 

specifikt ämne, valt av forskarna, under en begränsad tid (Wibeck, 2010). 

Utformningen av fokusgruppsintervjuerna baserades därmed på empiri från de 

individuella intervjuerna, dokumenten och statistiken samt skattningsformuläret. 

Enligt Wibeck (2010) kan fokusgruppsintervjuer användas som komplement till 

individuella intervjuer, då forskare med hjälp av fokusgruppsintervjuer kan följa 

upp det som har sagts i individuella intervjuer och utforska särskilt viktiga 

aspekter på djupet. Det centrala i fokusgrupper är interaktionen mellan olika 

individer. Ofta är det så att individer inte har klara åsikter rörande ett ämne utan 

att dessa kan komma att omformas och analyseras under tiden som ämnet 

diskuteras med andra. I och med detta anser vi att fokusgruppsintervjuer var ett 

bra komplement till de individuella intervjuerna om vi gjorde.  

3.3.4 Utformning och genomförande av fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuerna tog formen av en workshop på 2,5 timme som hölls i 

en konferenslokal på företagets huvudkontor. Innan den ägde rum mailade vi ett 

missiv med information om workshopen till deltagarna (se bilaga 4). Vi inledde 

workshopen med att presentera oss själva, studiens syfte och resultat från de 

individuella intervjuerna samt upplägget för workshopen. Sedan delades 

gruppen in i två mindre semistrukturerade fokusgrupper om fyra personer i 

varje, där en grupp stannade kvar i konferensrummet och den andra gruppen 

gick till ett annat mötesrum tillsammans med en av oss. Uppdelningen gjordes 

strategiskt då vi hade för avsikt att splittra de ordinarie arbetsgrupperna 

samtidigt som fördelningen av kvinnor och män skulle vara jämn i båda 

fokusgrupperna. Med semistrukturerad fokusgrupp menar vi att deltagarna inte 

fick tala fritt om personalförmåner utan att vi styrde vilka aspekter som skulle 

beröras. Detta då vi ville validera resultatet från de enskilda intervjuerna. 

Fokusgruppsintervjuerna delades upp i två olika delar och under den första delen 

fick respondenterna diskutera kring utvalda frågor rörande förmånerna som var 

tagna ur intervjuguiden för de individuella intervjuerna med medarbetarna (se 

bilaga 5). Del två bestod i att medarbetarna fick en gruppuppgift och skulle 

agera arbetsgivare och behandla de mest relevanta problemområden som vi 

funnit i empirin från de individuella intervjuerna (se bilaga 6). Det de kom fram 

till rörande detta fick de skriva ner på A3-papper och presentera muntligen för 

den andra fokusgruppen, då grupperna återförenades. Vid återsamlingen fick 

medarbetarna i helgrupp diskutera skillnader och likheter mellan gruppernas 

reflektioner och andra intressanta aspekter. Vi fungerade som samtalsledare 

under återsamlingen, vilket enligt Wibeck (2010) krävs för att en fokusgrupp 

med fler än sex deltagare ska bli fruktbar. Hela workshopen spelades in så att vi 

i efterhand kunde försäkra oss om att ingen insamlad empiri förlorades eller 
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misstolkades på grund av att vi inte kom ihåg vad medarbetarna sagt. På detta 

sätt kunde vi även lyssna på varandras fokusgruppsintervjuer.  

3.3.5 Dokument, statistik och skattningsformulär 

Informationen från de dokument och den statistik som vi studerade låg till grund 

för utformandet av intervjuguiderna, skattningsformuläret samt genomförandet 

av samtliga intervjuer. Enligt Yin (2006) är studerande av dokument relevant i 

alla former av datainsamling som hör ihop med en fallstudie p.g.a. dess 

generella värde. Dokument kan även med fördel användas för att styrka data 

som hämtats från andra källor. I första hand studerade vi dokument som gick att 

finna på det studerade företagets intranät. Detta på grund av att det var där den 

mesta informationen rörande personalförmånerna fanns att tillgå. Vidare kunde 

vi finna information om organisationens uppbyggnad på intranätet samt i 

företagets årsredovisning för 2009. Denna information ligger till grund för vår 

beskrivning av det studerade företaget. Studierna av det kollektivavtal som 

företaget är anslutet till och lagar var relevant för att vi skulle kunna avgöra om 

förmånerna erbjuds på frivillig basis av företaget eller inte samt om de ska 

förmånsbeskattas eller ej. Vi fick även ta del av statistik i form av kostnader för 

respektive personalförmån, från företagets ekonomiavdelning. På detta sätt fick 

vi en uppfattning om förmånerna ur ett arbetsgivarperspektiv, då ekonomiska 

aspekter påverkar mycket vid beslut kring förmånerna. Det medförde att vi fick 

en förståelse för inom vilka ekonomiska ramar som förmånerna utformas och 

vilka ekonomiska begränsningar och möjligheter som finns vid eventuella 

förbättringar av dem. Med hjälp av statistiken fick vi även genomsnittlig 

kostnadsinformation rörande medarbetarnas timlön och semestersättning, vilket 

var relevant för beräkningarna av förmånskostnaderna.  Dokumenten och 

statistiken medförde även att vi var bättre förberedda för de individuella 

intervjuerna, vilket bidrog till att vi på ett bättre sätt kunde ställa följdfrågor, 

förstå respondenterna samt svara på eventuella frågor från dem.  

I skattningsformuläret fick medarbetarna skatta hur värdefull varje, förmån som 

idag existerar i företaget, upplevs vara på en skala från ett till fem (se bilaga 7). 

Siffran ett stod för inte alls värdefull och siffran fem för mycket värdefull. Hade 

de däremot ingen uppfattning om hur värdefull en förmån var för dem kunde de 

välja alternativet vet ej. De personalförmåner som respondenterna fick värdera 

var de som vi fann på företagets intranät. Syftet med skattningsformuläret var att 

skapa en uppfattning om hur varje enskild förmån värderades av medarbetarna 

på ett mer generellt plan. Vi närvarade under tiden som formuläret fylldes i och 

därmed hade medarbetarna möjlighet att ställa frågor till oss vid eventuella 

oklarheter. 

3.4 Bearbetning, analys och presentation av resultatet 
Den insamlade empirin bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Vi 

ämnar här nedan ge en tydlig redogörelse för denna analys, då forskare har en 
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skyldighet att på ett utförligt och öppet sätt redogöra för hur en kvalitativ analys 

av empiri har genomförts (Patton, 2002).  

3.4.1 Individuella intervjuer samt fokusgruppsintervjuer 

Samtliga individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer transkriberades i sin 

helhet och analysarbetet bedrevs i flera faser. I första fasen transkriberades och 

lästes de individuella intervjuerna igenom och analyserades. Analysen innebar 

att vi kategoriserade de viktigaste aspekterna som framkommit ur denna empiri. 

Enligt Patton (2002) innefattar bearbetningen av empirin en åtskillnad mellan 

väsentlig och oväsentlig data samt identifiering av mönster. Det är även 

fördelaktigt om forskare vid analysarbetets start skapar sig en överblick av 

helheten i det datamaterial de har samlat in, då de kan få klarhet i om ytterligare 

kompletterande data behöver samlas in. Denna överblick av resultatet från de 

individuella intervjuerna och de mönster som framkom låg till grund för valet av 

berörda teman i fokusgruppsintervjuerna. På detta sätt bidrog 

fokusgruppsintervjuerna till att vi kunde komplettera och få ytterligare möjlighet 

att följa upp det som sagts under de individuella intervjuerna. I fas två 

transkriberade och analyserade vi fokusgruppsintervjuerna på samma sätt som 

de individuella intervjuerna, genom att identifiera, koda och kategorisera de 

mönster som framträdde i empirin (jfr Patton, 2002). I den tredje fasen jämförde 

vi resultatet från fokusgruppsintervjuerna med resultatet från de individuella 

intervjuerna. Vi bearbetade sedan den totala mängden insamlad data som helhet 

och försökte finna de viktigaste aspekterna och kategorisera dessa för att få fram 

genomgående mönster av likheter och skillnader, vilka presenteras i 

resultatkapitlet. Därefter påbörjade vi en analys i form av tolkningar av resultatet 

i relation till tidigare forskning och teorier. Detta benämns av Yin (2003) som 

inomfallsanalys d.v.s. att den insamlade empirin analyseras som helhet och 

sedan ställs i relation till den teoretiska referensramen. När forskare ska 

analysera intervjuer kan de välja mellan att analysera varje respondents svar för 

sig eller att göra en gemensam analys av samtliga svar (Patton, 2002). Genom 

att slå samman de olika intervjuerna kan centrala aspekter belysas ur olika 

perspektiv, vilket vi menar var fördelaktigt att göra i denna studie.  

 

Vi har valt att i resultatkapitlet presentera resultatet från intervjun med 

arbetsgivarrepresentanten, de övriga individuella intervjuerna samt 

fokusgruppsintervjuerna separat för att ge en klarare bild av empirin. 

Medarbetarnas upplevelser har vi även styrkt genom att citera dem. I citaten 

återfinns vissa tecken med olika innebörd. Tre punkter innebär att citatet är 

avklippt antingen i början eller i slutet av meningen. I de fall där vi har satt ihop 

två osammanhängande uttalanden från en och samma person eller fokusgrupp 

har vi markerat detta med /…/. När namn, kön eller årtal har uttalats har vi ersatt 

detta med XX eller YY, för att på så vis behålla anonymiteten för de omtalade 

och för det studerade företaget. För att ytterligare säkra konfidentialiteten har vi 
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även valt att ge respondenterna samt fokusgrupperna ett slumpmässigt valt 

nummer som presenteras då de blir citerade i uppsatsen. I citaten har vi gjort om 

vissa ord från talspråk till skriftspråk, då vi anser att de på så vis blir mer 

förståeliga. Innebörden är dock fortfarande den samma. När vi har använt oss av 

klamrar i citaten innebär det att vi har skrivit in en kort förklaring av vad den 

citerade medarbetaren menar med sitt uttalande.  

3.4.2 Dokument, statistik och skattningsformulär  

De dokument och den statistik som vi fick tillgång till under studiens gång 

bearbetades på olika sätt. Det som rörde bakgrundsinformation om företaget i 

stort, relevanta lagar samt kollektivavtal läste vi igenom för att få en förståelse 

om företeelsen och de externa faktorer som påverkar det. De dokument som 

beskrev personalförmånerna och dess utformning lästes igenom och användes 

sedan för att utforma skattningsformuläret. Statistiken i form av kostnader för de 

olika förmånerna gjorde vi beräkningar på. Av konfidentialitetsskäl presenteras 

inte dessa beräkningar i denna uppsats utan istället har vi valt att beskriva 

helhetsintrycket av det ekonomiska värdet med ord. Skattningsformuläret 

bearbetades genom att vi summerade samtliga 22 medarbetares skattningar av 

varje enskild förmån. Därefter räknade vi ut medelvärdena för skattningarna av 

varje förmån. Detta medelvärde samt antalet svarande presenteras i tabell 3 i 

resultatkapitlet. Orsaken till att antalet svarande är lägre än 22 för vissa 

förmåner i tabell 3 är att några medarbetare har valt alternativet vet ej. Med 

hjälp av denna sammanställning av skattningsformuläret kan medarbetarnas 

genomsnittliga uppfattning om hur värdefull varje förmån är för dem begrundas 

på ett lättöverskådligt sätt. Resultatet från skattningsformuläret efter de 

individuella intervjuerna inverkade till viss del på utformningen av 

fokusgruppsintervjuerna, men framförallt bidrog det till att vår studie speglar ett 

ytterligare perspektiv av personalförmånerna.     

3.5 Etiska ställningstaganden 
För att individskyddskravet vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska 

kunna uppfyllas ställer Vetenskapsrådet fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet och 

samtyckeskravet anser vi oss ha uppfyllt genom att vi först tog kontakt med 

respondenterna över telefon där vi kort beskrev vad studien skulle handla om, 

dess syfte, hur resultatet skulle komma att presenteras, att medverkan i intervjun 

var frivillig samt att allt insamlat material skulle komma att behandlas 

konfidentiellt. Efter telefonsamtalet skickade vi ett missiv till medarbetarna via 

mail där de återigen fick denna information. För att försäkra oss om att de tagit 

del av informationen i mailet och var införstådda med det som stod där berörde 

vi även de etiska aspekterna vid början av intervjun. Det studerade företaget 

befinner sig på en konkurrensutsatt marknad och viss information är endast 
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intern det vill säga ej offentlig för allmänheten. I och med det har vi valt att 

anonymisera vilket företag vi har studerat. Vi har även avidentifierat samtliga 

respondenter, då vi har citerat dem i uppsatsen. Anledningen till detta är att vi 

ville uppfylla konfidentialitetskravet och samtidigt inte påverka respondenternas 

vilja att tala öppet om företaget i intervjuerna. Vi har av samma anledning inte 

heller nämnt respondenternas befattning, kön eller ålder i citaten. Numreringen 

på respondenterna i citaten är slumpmässigt utvalda och kan därmed inte spåras 

till i vilken ordning intervjuerna genomfördes. Det inspelade materialet samt 

transkriberingarna har endast vi två som har genomfört denna studie tagit del av. 

Detta material raderades samt förstördes kort efter det att bearbetningen av 

empirin var slutförd. Nyttjandekravet anser vi oss ha uppfyllt genom att vi 

enbart har använt det insamlade datamaterialet för vårt forskningsändamål.   
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet från de individuella intervjuerna samt 

fokusgruppsintervjuerna indelat i olika kategorier. Arbetsgivarperspektivet 

presenteras i det första avsnittet i detta kapitel medan medarbetarnas perspektiv 

presenteras i samtliga avsnitt. Bortsett från det första avsnittet så återges 

resultatet från fokusgruppsintervjuerna sist i samtliga avsnitt. Detta för att 

förtydliga deras bidrag till empirin.  Resultatet inkluderar även information från 

de dokument och den statistik som vi har studerat samt resultatet från 

skattiningsformuläret.  

4.1 Företagets personalförmåner 
I tabellen nedan presenteras de personalförmåner som idag erbjuds av företaget 

samt en kort beskrivning av förmånerna. Här anges även om de respektive 

förmånerna är skattepliktiga eller ej
2
.  

Tabell 2: Sammanställning av företagets personalförmåner 

Personalförmåner Beskrivning 

Tjänstepensionsförsäkring Komplement till det lagstadgade pensionsskyddet som 

finansieras av arbetsgivaren. Omfattar sjuk-, ålders- och 

efterlevandepension. Företagets pensionspolicy grundas dels i 

lag och dels i avtal med ansluten fackförening. 

Lunchförmån Subventionerad lunch i form av lunchkuponger under 12 

månader/år. Den anställde betalar 35 % av kupongvärdet plus 

skatt och arbetsgivaren 65 % plus sociala avgifter. Denna 

förmån regleras genom kollektivavtalet. 

Semesterdagar Fem extra semesterdagar utöver de 25 lagstadgade. För 

tjänstemän som inte är berättigade till kompensation för 

övertidsarbete tillkommer även fem extra semesterdagar utöver 

detta. Dessa semesterförmåner styrs av kollektivavtalet. Från 

och med det år medarbetarna fyller 46 får de ytterligare en extra 

semesterdag. 

Arbetsfria dagar och 

jourdagar 

Arbetsfria dagar enligt kollektivavtalet är midsommarafton, 

julafton och nyårsafton. Jourdagar med arbetstid från klockan 

8-13 är trettondagsafton, skärtorsdagen, valborgsmässoafton, 

dagen efter Kristi Himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons 

dag. Detta enligt lokalt kollektivavtal. 

                                         
2
 Enligt Skatteverket (2009) är huvudregeln att alla förmåner är skattepliktiga om inget annat anges i lag. Det 

innebär att förmånen värderas till aktuellt marknadsvärde och medarbetaren får betala skatt på det beloppet. 

Betalar den anställda en del av förmånen med sin nettolön så ska förmånsvärdet minskas med det beloppet. 

Exempel på förmåner som i vissa fall är skattefria är; personalvårdsförmåner av mindre värde, personalrabatter, 

fri privat hälso- och sjukvård, fri företagshälsovård samt fri grupplivförsäkring. 
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Personallån Räntevillkoren för personallån är en förmånsbeskattad förmån. 

Företaget betalar mellanskillnadsräntan till koncernens centrala 

bank. I lånen ingår ett obligatoriskt låneskydd som vid dödsfall 

täcker den återstående skulden samt räntan före dödsdagen. 

Sjukvårdsförsäkring Kostnadsfri sjukvårdsrådgivning och tillgång till privat vård 

utan långa vårdköer. En självrisk på 500 kronor tillkommer vid 

behandling. Gruppmedlem måste vara fullt arbetsför vid 

tillfället för inträde i försäkringen. Barn samt 

make/maka/sambo kan ansluta sig till den. Barn 2-15 år har 

ingen självrisk och 16-24 år slipper onödig väntetid i vårdköer. 

Förmånsbeskattas ej. 

Kaffepauser Företaget bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe. På 

förmiddagen bjuds det även på smörgås och två frukter och på 

fredagsfikat bjuds det utöver detta även på bulle eller kaka. 

Denna förmån är ej skattepliktig.  

Företagshälsovård Företaget som sköter detta erbjuder: telefonrådgivning, 

möjlighet att uppsöka dem under tjänsteresa, individuella besök 

hos läkare och företagssköterska för arbetsrelaterade besvär, 

arbetsplatsbesök för teknisk eller ergonomisk rådgivning, 

stödsamtal och bearbetning av arbetsrelaterade kriser, 

friskprofilundersökningar med jämna mellanrum, sjukgymnast i 

undantagsfall av akut karaktär, naprapat vid akuta problem i 

rörelseapparaten samt tillgång till beteendevetare och 

psykologer. Detta är ej en skattepliktig förmån. 

Hälsa Subventionerade besök hos massör, kiropraktor, naprapat samt 

rök- och snusavvänjningskurser. Företaget ersätter 

nikotinläkemedel med 50 % av kostnaden, dock max 300 

kronor/ person. 

Friskvårdsbidrag Anställda har rätt till friskvårdsbidrag på 1500 kronor/ person 

och år, som de kan använda till valfri träningsaktivitet. Gäller ej 

för sporter som förmånsbeskattas t.ex. golf och ridning. 

Föräldraledighet Den föräldraledige erhåller 90 % av lönen, varav arbetsgivaren 

enligt kollektivavtal  betalar 10 % och försäkringskassan 80 %. 

Permission Ledig dag utan löneavdrag vid: byte av bostad, bröllop, 50- 

eller 60-årsdag som infaller på en arbetsdag, nära anhörigs 

dödsfall och begravning. Ledighet del av dag utan löneavdrag 

för: besök hos läkare, tandläkare, tandhygienist, sjukgymnast, 

naprapat, barnmorska, blodgivningscentral och massör. 

Lägenhet i Stockholm Vid privat bruk betalas skatt på förmånsvärdet: 500 kronor/natt. 

Fritidshus i fjällen Avsedd för avkoppling och rekreation. Medarbetarna betalar 

skatt på förmånsvärdet (3300 kronor/natt eller 1300 kronor/natt 

beroende på vecka). 
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Kamratförening Anordnar olika aktiviteter för att främja den sociala samvaron 

och stimulera intresset för motion. Pengar för verksamheten 

erhålls från företaget efter budget och godkännande av HR-

chef. 

Medarbetarförening för de 

under 35 år 

Anordnar aktiviteter för yngre anställda. Företaget ger 

ekonomiskt bidrag. 

Rabatter på försäkringar Rådgivning rörande livförsäkringar samt ingen ordinarie 

investeringsavgift på 3 % vid löpande premie eller 

engångsbetald premie för livförsäkring. Lägre årlig avgift på 

försäkrad pension redan från start. För hem, villa, fritidshus, 

motor och båt lämnas 25 % rabatt. För försäkringar av djur för 

privat bruk lämnas 25 % rabatt. Under tjänsteutövning är 

olyckor samt vagnskadegarantier självriskfria oavsett 

skadekostnad om försäkringen är tecknad i företaget. Vid 

trafikolyckor med vållande sker ingen bonussänkning och 

trafiksjälvrisk debiteras ej. Rabatten är ej skattepliktig. 

Övriga subventionerade 

banktjänster 

MasterCard, Visa-kort och betalkort utan kostnad. Gratis 

Internetbank och privatgiro. Ej skattepliktigt. 

Förmånlig ränta Medarbetarna erhåller 0,5 % högre ränta än övriga kunder på 

sina privat-, spar- och bankkonton. Det förmånliga 

personalsparandet är skattefritt. 

Fri parkering Beresningsskyldiga har rätt till parkeringsplats i anslutning till 

arbetsplatsen. Förmånsbeskattas om inte den anställde använder 

bilen under minst 160 dagar och kör 300 mil/ år i tjänsten. 

Löneväxling Medarbetarna kan omvandla en del av lönen till 

pensionssparande. Arbetsgivaren bidrar med en 

premieuppräkning som motsvarar cirka 7 %, vilket gör att du 

får en högre pensionspremie än om de själva sparar i en privat 

pensionsförsäkring. Detta p.g.a. att löneskatten på 

pensionskostnader är lägre än arbetsgivaravgifter på lön och 

mellanskillnaden kommer medarbetarna till godo. De betalar 

ingen inkomstskatt på sparbeloppet förrän de tar ut sin pension. 

Grupplivförsäkring Medarbetarna har möjlighet att forma ett försäkringspaket för 

sig själv och sin familj. I försäkringen ingår en premiebefrielse 

som betalar premierna om medarbetaren skulle bli långvarigt 

sjuk. Styrs av kollektivavtalet och förmånsbeskattas ej. 

Rådgivning Anställda har möjlighet att få privatekonomisk rådgivning. 

Bostadskö Anställda har förtur till företagets hyreslägenheter. 

Flexibel arbetstid Flexibel arbetstid och lunchtid. Reglerat i kollektivavtal. 
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I tabellen ovan är personalförmånerna rangordnade efter hur mycket de kostar 

företaget per år, vilket rör sig om mångmiljonbelopp. Det är dock relativt stora 

kostnadsskillnader mellan förmånerna, då det rör sig från ett par tusen kronor till 

flera miljoner per år och förmån. Den förmån som i särklass kostar företaget 

mest pengar är tjänstepensionsförsäkringen. Därefter följer lunchkupongerna, 

personallånen, semesterdagarna, de arbetsfria dagarna och jourdagarna samt 

sjukvårdsförsäkringen. Vissa förmåner fick vi dock inga kostnadsuppgifter på, 

då det inte finns att tillgå. Dessa är: rabatt på försäkringar, subventionerade 

banktjänster, förmånlig ränta samt fri parkering. En del av personalförmånerna 

är även kostnadsneutrala, vilket innebär att det inte kostar företaget något extra 

att erbjuda dessa förmåner till medarbetarna. Dessa är: löneväxling, 

grupplivförsäkring, rådgivning, bostadskö och flexibel arbetstid.  

Utöver förmånerna i tabell 2 så framkom det ytterligare existerande förmåner 

under tiden vi samlade empiri. En medarbetare informerade oss om att det fanns 

en släpkärra som medarbetarna fick låna gratis. Företaget har även en loge i en 

arena där bland annat ishockey och konserter av olika slag spelas. Till denna 

loge lottas det ibland ut biljetter och medarbetarna får då sitta på de dyraste 

platserna i arenan till priset av de billigaste. På liknande sätt lottas det ibland ut 

teaterbiljetter. Den interna konstföreningen utgör ytterligare en förmån. 

Medlemskap i föreningen innebär att medarbetarna är med i ett lotteri där de har 

chans att vinna tavlor. Medarbetarna betalar medlemskapet och arbetsgivaren 

bidrar ekonomiskt till den summa som vinsterna i form av tavlor kan köpas in 

för. Rabatter i olika butiker runtom i trakten är ytterligare en förmån som 

medarbetarna nämner. De nämnde vidare att företaget äger ett par solarier som 

medarbetarna får nyttja till en ringa kostnad.  

Möjlighet att arbeta hemifrån upplevs vidare som en förmån. Sedan finns det 

vissa medarbetare som har fått en kortare utbildning inom hälsa och friskvård. 

De benämns som hälsoinspiratörer och deras uppgift är att inspirera 

medarbetarna till en mer hälsosam livsstil, vilket också kan betraktas som en 

förmån. Ytterligare en förmån är företagets beslut att sluta nyttja 

stämplingsklockor och istället lita på sina medarbetare och utnyttja 

förtroendearbetstid. Arbetstiden i sig, 38,75 timmar per vecka, uppfattas som en 

förmån av både arbetsgivaren och medarbetarna. Det framkom även att företaget 

anordnar förmånliga sociala aktiviteter såsom personalfester och olika resor. 

Resorna anordnas i samband med att interna mål har uppnåtts eller att någon 

tävling inom koncernen har vunnits. Vid närmare granskning av företagets 

dokument framkom det att två olika pensionsavtal kunde betraktas som 

förmåner. Det var dels ett generöst pensionserbjudande vid 62 års ålder och dels 

ett avtal där den anställda kunde gå ner i tid efter 62 års ålder men ha kvar en 

stor del av lönen fram till 65 års ålder. Det framkom även enligt 
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ekonomiavdelningen att medarbetarna får betala depåavgift vid aktiehandel, 

vilket motsäger den information som finns att tillgå på företagets intranät.  

4.1.1 Personalförmånerna utifrån ett arbetsgivarperspektiv 

HR-chefen menar att arbetsgivaren vill bromsa förmånernas kontinuerligt 

stigande kostnad och istället optimera de förmåner som erbjuds samt om möjligt 

minska kostnaderna för dessa. Enligt denne är företagets syfte med att erbjuda 

förmåner till medarbetarna att skapa trivsel samt förbättra deras hälsa och 

prestationer. Arbetsgivarrepresentanten uppfattar även förmånerna som ett 

tillvägagångssätt för att bli en attraktiv arbetsgivare och på så sätt kunna 

attrahera de bästa medarbetarna samt behålla befintlig personal. Medarbetare 

som är tillsvidareanställda eller visstidsanställda i minst sex månader har rätt att 

erhålla företagets personalförmåner
3
. HR-chefen uppger att företagets förmåner 

kan utformas på en rad olika sätt. Det kan styras av bestämmelser i 

kollektivavtalet och lokala förhandlingar med facket, ensidigt av 

företagsledningen eller enbart på initiativ av HR-chefen. Vissa förmåner har 

växt fram på grund av ett uttalat intresse från medarbetarna. Andra förmåner har 

tillkommit på grund av att någon inom företaget har haft kontakt med externa 

aktörer, t.ex. en massör och därmed haft möjlighet att införa denna förmån i 

företaget. En annan pådrivande faktor är företagets hälsoprofil, som har fått dem 

att exempelvis ge två frukter vid förmiddagsfikat till medarbetarna. HR-chefen 

menar att förmånerna inte har utformats strategiskt för att de ska tilltala olika 

individers behov eller för att de ska gå hand i hand med företagets värderingar, 

även om kopplingar till detta ändå finns.  

Företaget har i viss mån jämfört sina bankförmåner med andra banker genom så 

kallad benchmarking, för att få en bild av hur de förhåller sig i 

konkurrenshänseende. Under en period hade företaget svårt att rekrytera 

medarbetare från andra banker, då deras förmåner inte var lika fördelaktiga som 

de konkurrerande bankernas var. För att förändra detta gjorde företaget bland 

annat en förändring av personallånen år 2007. Tidigare hade personalen kunnat 

låna 275 000 kronor till en låg ränta, men efter förändringen kan de nu låna upp 

till en miljon kronor, dock till en något högre ränta än tidigare. Denna 

personalförmån är mycket kostsam för företaget då de tar detta lån från en annan 

bank och den ränta som de får betala blir då högre än den ränta som de får in av 

medarbetarna. Ytterligare en förmån som blivit mycket kostsam det senaste året 

är sjukvårdsförsäkringen. Anledningen till detta är att den blivit mycket populär, 

vilket har lett till att premierna inte täcker skadekostnaderna. Det har i sin tur 

medfört att premien tvingats höjas markant under de senaste tre åren. 

                                         
3 Enligt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning (Sveriges riksdag, 2002) är det förbjudet att ge mindre förmånliga löne- och 

anställningsvillkor till dessa grupper i förhållande till de som är heltids- eller tillsvidareanställda. 
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HR-chefen menar att bortsett från ett fåtal undantag så har i princip samtliga 

förmånsberättigade medarbetare samma förmåner. Beroende på 

sysselsättningsgrad och anställningsform kan dock medarbetarnas erhållna 

förmåner skilja sig åt. Gränsdragningen kring vem som har rätt till en förmån 

och vem som inte har det kan i och med detta bli problematisk. Beslut kring en 

lagändring, kollektivavtal och lokala avtal medför även att företaget emellanåt 

ofrivilligt måste förändra sina förmåner. Det framkommer även att många av de 

förmåner som finns inte ses som förmåner av medarbetarna utan som 

självklarheter som bara ska finnas. Detta medför att förmånerna inte uppskattas 

på det sätt som de borde och även att det skapas en bortskämdhet samt ökade 

krav bland medarbetarna.  

Arbetsgivaren använder sig av olika kanaler för att informera sina medarbetare 

om förmånerna och eventuella förändringar av dem. En stor del av denna 

information ges redan under introduktionen av nyanställda, men även i efterhand 

genom att någon från exempelvis HR-avdelningen åker ut till de olika kontoren 

och ger information vid förändringar av förmånerna. Befintliga förmåner finns 

alltid att tillgå på intranätet och det är även där som förändringarna publiceras, 

för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. Företaget hade 

år 2008 funderingar på att köpa in en tjänst från ett företag som erbjuder ett 

individanpassat flexibelt förmånspaket där medarbetarna kan välja förmåner till 

ett begränsat värde, likt en meny på en internetbaserad portal. Detta lades dock 

på is då finanskrisen kom och tjänsten skulle komma att bli relativt kostsam för 

företaget. Mer exakt skulle enbart tillgången till denna portal kosta företaget 300 

kronor per medarbetare och år och utöver detta skulle sedan kostnaderna för alla 

nyttjade personalförmåner tillkomma. Ytterligare en faktor som minskade 

arbetsgivarens intresse för denna tjänst var att medarbetare i andra företag 

endast hade utnyttjat tjänsten i liten grad. Tanken på att erbjuda medarbetarna ett 

flexibelt förmånspaket är dock inte helt avvecklad utan kan komma att bli 

aktuell för diskussion igen. 

4.2 Medarbetarnas upplevelser av personalförmånerna 
Samtliga medarbetare ser positivt på de förmåner som företaget erbjuder idag. 

Det framkommer bl.a. att de tycker att personalförmånerna är generösa, 

genomtänkta samt att utbudet tillgodoser olika individers intressen. Flera av 

medarbetarna jämför företagets förmåner med de som erhålls inom offentlig 

verksamhet. De har bekanta som arbetar där och upplever att de har mycket mer 

förmåner än dem. Vissa menar även att förmånerna är bättre än de förmåner som 

andra företag inom koncernen och flera andra privata företag erbjuder.   

Jag har en bror som jobbar inom kommun /…/ De får ju betala för kaffe och fralla  /…/ det är 

fantastiskt mycket man får… (IP 10) 

Jag tycker de är bra /…/ det är generösa förmåner som också för de flesta är rätt så 

lättanvända /…/ finns lite för alla… (IP 4) 
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I motsats till detta finns det dock vissa medarbetare som menar att företagets 

personalförmåner inte skiljer sig från andra privata bolags förmåner och att det 

finns de som har det bättre. De menar att företagets förmåner har stått sig bättre, 

men att det på senare tid har försämrats. I några fall finns en tveksamhet till om 

vissa förmåner verkligen är förmåner, då de även erbjuds till förmånskunder. 

Rabatten på försäkringar anses av somliga inte heller skilja sig så mycket åt från 

övriga kunders premier och en medarbetare nämner att denne får bättre 

lånevillkor i en annan bank.  

Ja de har ju börjat att nagga lite i kanten /…/ det har varit lite bättre på vissa håll. (IP 14) 

Gratis ekonomisk rådgivning är en förmån vars användbarhet det råder delade 

meningar om. Somliga tycker att det är en mycket bra personalförmån medan 

andra är mer tveksamma till den. Tveksamheten beror på att det anses mycket 

privat med ekonomi och att det därav känns obehagligt att en kollega ska ha 

insyn i den. En av medarbetarna som kommer bli involverad i denna rådgivning 

inom kort menar att det kan komma att känns lite obekvämt att sätta sig in i sina 

kollegors ekonomiska situation. Ytterligare en medarbetare anser att historien 

och kulturen på försäkringssidan har medfört en bristande respekt för 

sekretesskravet medan medarbetare på banken är inskolade i en annan syn på 

detta och tar sekretessen på större allvar. Detta skulle därmed enligt denne ha 

medfört att vissa av de anställda har valt att vara kunder i en annan bank istället.  

Jag jobbar ju inte med banken själv så därför känner jag inte att jag är illojal om jag väljer 

en annan bank /…/ ekonomi är så privat, jag tycker det känns lite obehagligt att nån av mina 

kollegor ska sitta och granska mig och min privatekonomi, jag gillar liksom inte det… (IP 8) 

… vi är inte så jättebra i XX på sekretess i alla lägen /…/ vi [på försäkringssidan] har inte 

respekten för sekretessen på det sättet… (IP 7)   

Flera av medarbetarna menar att det skulle vara tråkigt och att de skulle bli 

besvikna om någon förmån försvann, då varje del ses som viktig för helheten. 

En medarbetare menar att det inte går att ta bort personalförmåner utan att 

ersätta dem med någonting annat. Detta då förtroendet till företaget kan bli 

sargat och det är inte så lätt att bygga upp igen genom att t.ex. återinföra de 

bortplockade förmånerna. Medarbetarna påpekar även aspekter som kan komma 

att påverkas negativt om förmåner börjar tas bort. Här nämns hälsoaspekten, 

privatekonomin samt de sociala fördelar det ger att sitta ner och fika eller gå på 

lunch tillsammans med kollegor. Uppfattningen om de skulle vara lojala kunder 

till företaget om förmåner togs bort skiljer sig åt. Vissa medarbetare menar att 

det vore tråkigt, men att de skulle vara kunder ändå, medan andra kan tänka sig 

att byta bolag.  

… plockar man ut enskilda delar i hela den här förmånspaketet så är det ju inte jättestora 

värden i varje enskild del men tillsammans så blir det ju ett väldigt stor värde… (IP 5) 
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Vad kommer istället? /…/ Personalförmånerna är ju inte oviktigt och tar man bort nånting så 

måste man ju komma med nånting annat istället så är det ju. (IP 13) 

 … jag tror att man skulle urholka den här känslan [ förtroende] och när den är borta då är 

det inte bara att lägga fram det här pappret och säga att nu återinför vi det här /…/ för det 

tar minst lika lång tid eller gissningsvis ännu längre tid att få tillbaka det här… (IP 7) 

4.2.1 Medarbetarnas värdering av respektive personalförmån 

I tabell 3 nedan presenteras en sammanställning av resultatet från 

skattningsformuläret, det vill säga medelvärdet för de 22 medarbetarnas 

värderingar av respektive förmån samt antalet svaranden.  

Tabell 3: Sammanställning av skattningsformuläret rörande förmånerna 

Förmån Medelvärde Antal svarande 

Flexibel arbetstid 4,77 22 

Lunchkuponger 4,73 22 

Sjukvårdsförsäkring 4,68 22 

Förmånliga personallån 4,63 22 

Fem extra semesterdagar  4,59 22 

Ledighet på midsommarafton, julafton och 

nyårsafton  

4,45 22 

Friskvårdsbidrag 4,32 22 

För- och eftermiddags fika 4,32 22 

Tjänstepensionsförsäkring, inbetald tjänstepension 4,23 21 

Ledighet halva dagen på trettondagsafton, 

skärtorsdagen, valborgsmässoafton, dagen före Kristi 

himmelfärdsdag samt dagen före Alla helgons dag 

4,18 22 

Rabatter på försäkringar 4,09 22 

Permission del av dag för besök hos läkare, 

barnmorska, massör, naprapat, blodgivningscentralen 

och tandläkare på arbetstid 

4,09 22 

Subventionerade banktjänster så som gratis 

internetbank, bankkort etc. 

4,09 22 

Permission hel dag på medarbetarens 50- eller 60- 

årsdag samt vid nära anhörigs bortgång eller 

begravning 

3,50 21 

Grupplivförsäkring 3,50 20 
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Förmånlig ränta på sparat kapital i banken 3,32 20 

Privatekonomisk rådgivning 3,27 22 

Möjlighet att ta hjälp av företagshälsovården 3,18 20 

Lägenhet i Stockholm 3,14 20 

10 procent av lönen vid föräldraledighet utöver de 

80% som försäkringskassan betalar ut 

3,05 19 

Företrädesrätt i bostadskön till företagets hyresrätter 2,87 18 

Tillgång till massör 2,82 20 

Kamratförening för medarbetarna 2,77 20 

Fritidshus i fjällen 2,68 19 

Löneväxling av lön till pension 2,64 17 

Tillgång till naprapat 1,95 13 

Tillgång till kiropraktor 1,82 13 

Medarbetareförening för de under 35 år 1,54 14 

Fri parkering 1,45 10 

Tillgång till subventionerade nikotinläkemedel vid 

behov av att sluta röka eller snusa 

1,05 14 

 

Av tabell 3 framgår det att förmånerna generellt sett värderas högt av 

medarbetarna. De förmåner som värderas högst är de som är kopplade till tid, 

t.ex. den flexibla arbetstiden, de extra semesterdagarna samt ledigheten på 

midsommarafton, julafton, nyårsafton och halva dagen före helgdagar. Friskvård 

och hälsa värderas även det högt, då i form av friskvårdsbidraget och 

sjukvårdsförsäkringen som förvisso inte så många medarbetare har nyttjat ännu. 

Lunchkupongerna samt för- och eftermiddagsfikat är förmåner som 

medarbetarna kopplar till det sociala välbefinnandet på arbetsplatsen och 

värderas därmed högt. Utöver dessa förmåner är personallånen och rabatter på 

försäkringar något som upplevs vara värdefullt. I intervjuerna uppger 

medarbetarna att deras värderingar av förmånerna i de flesta fall är kopplade till 

deras livssituation och personliga intressen.   

4.2.2 Kommunikation av personalförmånerna  

Medarbetarna har fått information om förmånerna genom olika 

kommunikationskanaler efter anställningens början. Den kanal som samtliga 

nämner är introduktionen som alla nyanställda genomgår. Denna introduktion 
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hölls främst av medarbetare från HR-avdelningen som ansvarar för den, men 

viss information gavs även av medarbetare från olika delar av verksamheten, 

hälsoinspiratörer och fackliga representanter. En medarbetare upplever att 

introduktionen gav bristfällig information rörande personalförmånerna. De som 

anställdes för relativt lång tid sedan minns hur de fick en personalhandbok under 

introduktionen som innehöll en beskrivning av företagets personalförmåner. 

Medarbetarna nämner att förmånerna idag finns beskrivna på företagets intranät 

och att det även är där samt via mail som information om eventuella 

förändringar av dem förmedlas. Eventuella förändringar förmedlas också 

muntligen via HR- och VD– information. En medarbetare anser sig få god 

information från sin närmaste chef efter att denne varit på ledningsgruppsmöten, 

vilket upplevs som positivt. Klubbordförande från den fackliga organisationen 

nämns som en ytterligare informationskälla, då denne varit delaktig både under 

introduktionen och vid eventuella förändringar av förmånerna senare under 

anställningen. I början av intervjuerna upplevde nästan samtliga medarbetare att 

de var mycket väl insatta i vilka förmåner som finns idag, vilket senare under 

intervjuerna då vi t.ex. gav dem skattningsformuläret, visade sig inte riktigt 

stämma.  

Jag sa jag hade bra koll på alla men här är vissa som jag inte har tänkt på. (IP 10) 

Medarbetarna uppger att de huvudsakligen är insatta i de förmåner som de 

använder själva. Flera blir förvånade över att det är så många förmåner som de 

har och de bekänner att de säkerligen blivit något hemmablinda och tar vissa 

förmåner för givet. De menar även att de möjligtvis blivit något bortskämda av 

att ha tillgång till alla företagets förmåner. Några av medarbetarna har av olika 

anledningar insyn i vilken kostnad förmånerna är för företaget, vilket de menar 

gör att de har en förståelse för om någon eller några förmåner skulle behövas tas 

bort. Flera av medarbetarna menar dock att personalförmånerna inte ska tas för 

givna utan att det måste ses som en bonus som arbetsgivaren ger till sina 

anställda.  

Jag tror man blir hemmablind. Man uppskattar dem inte egentligen förrän man hör hur andra 

har det, som inte har några förmåner alls och jobbar inom landsting, kommun och tycker att 

man är väldigt gnällig ibland. (IP 15) 

… allt som organisationen har tycker jag är extremt värdefullt och jag tycker att det finns 

många som kanske inte inser hur bra vi faktiskt har det här utan att det är väldigt väldigt lätt 

att klaga att man inte ser vad det är man egentligen får… (IP 2) 

… för den enskilde så kostar det ju inte så mycket tycker man alltså det dras ju inte så mycket 

på lön tycker man /…/ men man ser ju ändå hur mycket pengar det här företaget lägger ut för 

olika saker /…/ så det påverkar väl mig på så sätt att man uppskattar det ännu mer… (IP 1) 

Det framkommer av intervjuerna att medarbetarna inte ser vissa förmåner som 

just förmåner. Medarbetarna tycks ha något bristfällig kunskap om 
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personalförmånerna, inte bara vilka som finns utan även vilka som inte finns. 

Det framkommer bl.a. att en medarbetare har förstått det som att 

friskvårdstimme finns, då denne blivit tillfrågad av kollegor att delta i träning 

under arbetstid. En annan tror att flexramarna har tagits bort och en tredje att 

bankkortet nu mera kostar pengar för dem att inneha. De förmåner som 

medarbetarna inte kände till och som uppmärksammades då vi gav dem 

skattningsformuläret var; kiropraktor, möjligheten att gå till läkare på arbetstid, 

subventionerade nikotinläkemedel, naprapat, företrädesrätt i bostadskö samt att 

de får vara lediga en hel dag då de fyller 50 och 60 år. 

… subventionerade nikotinläkemedel vid behov av att sluta röka eller snusa har vi det? Har 

jag aldrig fått veta för jag slutade faktiskt röka /…/ och köper mina nikotinläkemedel själv 

hela tiden… (IP 8) 

Medarbetarna framhåller att det finns ett behov av att få en muntlig uppdatering 

över vilka förmåner som finns i företaget idag och hur dessa kan användas. 

Detta då de inte anser sig ha möjligheten att ta sig tid att uppdatera sig själva. En 

medarbetare nämner även att denne var föräldraledig vid förändringen av 

personallånevillkoren, vilket medförde att denne inte blev informerad om det 

utökade personallånet. Det blev en bidragande orsak till att denne idag har lån i 

en annan bank. Vidare nämns det att informationen mellan huvudkontoret och 

de övriga mindre kontoren kan skilja sig åt och att de som sitter på 

huvudkontoret har en fördel, då det kommer till möjligheten att införskaffa sig 

information.  

… just nu känner jag mig väldigt dåligt insatt /…/ känns väl kanske som att man det skulle väl 

inte vara fel att få nån mer genomgång av det vid nåt tillfälle alltså kanske någon gång per år 

att man har nån informationsträff /…/ man hinner inte med och har inte tid själv att hålla 

stenkoll och komma ihåg att gå in och titta och läsa… (IP 8) 

… villalånen till exempel då var ju jag faktiskt föräldraledig och precis i samma veva så sålde 

vi vårt hus och köpte ett nytt hus och då vet jag faktiskt var rätt besviken för då hade vi 

kontakt här och fick inte informationen om det här med att förmånen hade ändrats… (IP 3) 

4.2.3 Fokusgruppernas upplevelser av personalförmånerna 

Uppfattningarna om personalförmånerna som helhet varierar i större grad bland 

deltagarna i fokusgruppsintervjuerna jämfört med de individuellt intervjuade 

medarbetarnas uppfattningar. Hälften av deltagarna i workshopen har en positiv 

inställning till förmånerna, då de benämner dem som mycket bra. Den andra 

hälften menar dock att de personalförmåner som är kopplade till banken är 

dåliga i jämförelse med andra bankers förmåner.  

… jag tycker det är fantastiskt jag tycker det är jättebra /…/ Vi har så jädra mycket förmåner 

så att är vi liksom inte bäst på allting må så vara. (FG 2) 

… man är så förbaskat trött att höra hur bra vi har det på XX jämt /…/ men så förskräckligt 

bra är det inte jämfört med övriga näringsliv, inte kommunalt då. (FG 1) 
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Medarbetarna menar att den mest relevanta förmånen är personallånet och att 

det är där som företaget brister. De ställer sig frågande till hur företaget ska 

klara av att attrahera nya medarbetare till banken i och med det jämförelsevis 

låga förmånliga lånebeloppet.  

Jag tror att det blir viktigare och viktigare för kommande arbetskraft att man måste vässa sig 

/…/ Helheten räcker inte till och det kommer dom [företaget] att bli varse. (FG 1) 

Ytterligare en förmån som får kritik är kamratföreningen som inte anses anordna 

tilltalande aktiviteter och många medarbetare vet knappt att den finns. 

Medarbetarna upplever att deras uppfattning om företagets förmåner är starkt 

beroende av deras erfarenheter hos andra arbetsgivare och tidigare erhållna 

förmåner. Återigen speglas skillnaderna mellan medarbetare som har arbetat 

kommunalt och de som har arbetat inom privat sektor tidigare. De medarbetare 

som har erfarenhet av den kommunala sektorn uppskattar förmånerna mer.  

Jag kommer ju från den kommunala världen och där är det ju inte så kan jag säga där finns 

det ju knappt några personalförmåner… (FG 1) 

Företagets bristande sekretess på försäkringssidan tas även upp av deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna. Medarbetarna menar att företaget har misslyckats med 

att införa sekretessen i företaget på ett bra sätt och att medarbetares misstro till 

denna sekretess är ett ofördelaktigt omdöme av arbetsgivaren. I och med detta 

krävs det att arbetsgivaren på nytt informerar samtliga medarbetare om vad 

sekretess innebär. Vidare anser en medarbetare att fördelarna, i form av 

ekonomisk vinning, med att vara kund i företagets bank ska överväga 

nackdelarna med en eventuellt bristande sekretess.  

Det är ett underbetyg till arbetsgivaren att man inte har förklarat för dom [medarbetarna] så 

ordentligt vad som gäller, det är bara att se ut dom som har hand om personal så alla vet det 

och sen är det bara att förklara för alla att det är total sekretess. (FG 1) 

När man har förankrat banken i organisationen har man kanske misslyckats lite där, man inte 

går ut och berättar vilken sekretess det faktiskt är att arbeta med bank. Det spelar ingen roll 

om man arbetar med en kollega eller en annan kund man pratar inte. (FG 2)  

Samtliga medarbetare i workshopen upplever att företagets förmåner har stor 

variation och att de passar en bred målgrupp. De extra semesterdagarna menar 

en medarbetare är uppskattade, men att nackdelen med dessa är att arbetsgivaren 

upplevs använda dem som en hållhake på medarbetarna vid förhandlingar om 

ytterligare förmåner. Det upplevs som att medarbetarna ska vara tacksamma för 

dessa extra semesterdagar och inte kräva mer för då kan denna förmån komma 

att försvinna.  

… man känner att dom har det som hållhake det går liksom inte att förhandla om nåt mera för 

då kan vi ta dom där extra semesterdagarna, dom nästan använder det emot en. (FG 1) 



 45 

 

Medarbetarna upplever även att arbetsgivaren anser att personalförmånerna är 

bra. Detta ifrågasätts av medarbetarna då arbetsgivaren inte anses ha tillräcklig 

kännedom om andra företags personalförmåner, vilket medför att denne inte har 

något att jämföra med. På samma sätt upplever vissa medarbetare att de som är 

mycket nöjda med företagets förmåner har bristfällig kunskap om hur 

förmånerna ser ut i andra företag. Vissa medarbetare menar att det kan råda en 

skillnad mellan medarbetare på olika avdelningar, vad gäller deras uppfattning 

om förmånerna samt i vilken mån de utnyttjar dem. De menar vidare att flera av 

förmånerna kräver ett aktivt engagemang och planering från medarbetarnas sida, 

vilket kan vara en orsak till att de inte nyttjas fullt ut. Det nämns t.ex. att 

fjällstugan stått tom många veckor.  

Jag tror man är olika bra i olika delar av organisationen att nyttja de förmåner och rabatter 

som vi har många som tycker att vi inte har det så bra är kanske också dåliga på att nyttja de 

förmåner som vi faktiskt har till exempel fjällstugan och lägenhet i Stockholm det är ju 

faktiskt ett aktivt val från en själv också att man är med i utlottningar… (FG 2) 

Medarbetarna upplever att syftet med förmånerna är gott men att vissa inte kan 

nyttjas på grund av tidsbrist, t.ex. upplevs massagen och andra aktiviteter som 

inkluderas i permissionen samt fikat som svårt att avsätta tid för. I motsats till 

detta menar dock vissa andra medarbetare att fikat är någonting som de alltid tar 

sig tid till och att det ingår i företagets kultur att ta den pausen.  

Det jag känner med många av förmånerna är att det tar för mycket tid från arbetstiden alltså 

jag har en förmån att gå till massören en halvtimme men då blir ju mitt jobb lidande /…/ det 

är en förmån som hämmar mitt arbete och då väljer jag att inte ta den förmånen… (FG 1)  

… företaget verkligen uppmanar en att gå och fika /…/ här är det liksom inget snack, vadå 

inte hinna fika för här går vi och fikar, och alla kommer ifrån och tar den här pausen på 

morgonen och det tycker jag är en jättestyrka från företagets sida. (FG 2) 

Medarbetarna i workshopen känner sig generellt sett väl insatta i vilka förmåner 

som arbetsgivaren erbjuder, framförallt i de mer centrala personalförmånerna. 

Det nämns dock att det skulle vara bra med en uppdatering av dem och hur de 

kan användas. Vissa av medarbetarna menar att det idag kan vara något 

krångligt att gå in på intranätet och söka sig fram till förmånerna och att det 

skulle uppskattas om detta på något sätt förenklades genom en tydligare 

överblick.  

… dom stora kan man ju rätt så bra men det skulle vara intressant att veta liksom lägga alla 

kort på bordet att det här det här har vi /…/ en bättre översikt för som det är idag så måste vi 

gå in och aktivt klicka oss in på varenda förmån att man liksom har det samlat… (FG 2) 

Det framkommer att företaget har rabatter i olika butiker, vilket inte upplevs 

vara öppet kommunicerat till samtliga medarbetare. Detta sägs kunna bero på att 

vissa av dessa rabatter inte är skrivna avtal utan enbart muntliga 

överenskommelser, då företaget har mycket med den butiken att göra. Några 
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medarbetare upplever inte att förmånerna påverkar dem i det dagliga arbetet, 

men att det skulle få negativa konsekvenser om de togs bort. Deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna menar liksom medarbetarna i de individuella 

intervjuerna att de blivit vana vid att ha alla förmåner och att de ses som en 

rättighet och arbetsgivaren upplevs ha en skyldighet att tillhandahålla dem.  

4.3 Personalförmånernas inverkan på arbetstillfredsställelsen 
Medarbetarna säger spontant att personalförmånerna inte påverkar deras 

arbetstillfredsställelse, men vid närmare eftertanke tycks förmånerna trots allt 

inverka på arbetstillfredsställelsen både direkt och indirekt. Medarbetarna 

upplever dock inte att förmånerna på något vis är avgörande för deras känsla av 

arbetstillfredsställelse. Däremot menar de att förmånerna indirekt påverkar 

arbetstillfredsställelsen genom att bidra till en positiv stämning, gemenskap samt 

trivsel bland medarbetarna.  

Det [personalförmånerna] bidrar till den positiva stämningen /…/ jag tror att hade vi dom 

inte så skulle det vara sämre så till vida att då skulle det inte vara något positivt utöver /…/ 

för då är det bara jobb nu har man lite mer gemensamt i lite mer positiva saker. (IP 4)  

Förmiddagsfikat upplevs av medarbetarna bidra till det sociala samspelet på ett 

positivt sätt medan andra förmåner skapar en stor trygghet, vilket påverkar deras 

arbetstillfredsställelse. Medarbetarna menar att personalförmånerna stöttar dem i 

olika aspekter rörande deras hälsa, vilket i sin tur medför att de mår bättre och 

kan prestera bättre i arbetet. En medarbetare påpekar att förmånerna har en stor 

betydelse för hur denne mår på arbetet i och med att de även påverkar 

privatlivet, så som t.ex. det förmånliga huslånet. 

Det är väl om fikat skulle försvinna då. Det livsviktiga. Det blir ju liksom en social stund varje 

dag som man har så det betyder ju rätt mycket så. (IP 12) 

Dom har jättestor betydelse /…/ att dom ändå gör mycket bra för en, även privat då /…/ För 

att trivs man på arbetet så får det jättestor betydelse. (IP 11) 

En respondent upplever att personalförmånerna kan påverka 

arbetstillfredsställelsen direkt, då de gör denne stolt över att arbeta för en bra 

arbetsgivare som tillhandahåller dessa förmåner. Det framkommer även att vissa 

medarbetare prioriterar förmåner i form av bra arbetstider och lång lunch 

framför hög lön. Lönenivån inom företaget upplevs av flera medarbetare som 

relativt låg idag i jämförelse med andra företag inom samma bransch. Flertalet 

medarbetare menar att arbetet stundtals är stressigt och att arbetsbelastningen är 

hög, vilket medför att personalförmånerna blir ännu viktigare. De upplever att 

förmånerna kan bidra till större tolerans för den pressen och lindra de negativa 

konsekvenserna av detta. Det upplevs inte vara en enskild förmån som påverkar 

den totala trivselkänslan utan alla förmånerna tillsammans.   
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… självklart påverkar förmåner och sånt här det ökar ju på tillfredsställelsen. Den saken är 

ju klar. (IP 5) 

Nu är det hela tiden man får ligga på och då är det ju också väldigt viktigt, att man tänker på 

förmåner och sånt, för att det andra ska funka /…/ att man bryr sig om sin personal är ju 

jätteviktigt då för att man ska orka just det här att ge lite extra hela tiden. (IP 11)   

4.3.1 Personalförmånernas inverkan på motivationen 

De flesta medarbetarna upplever inte att personalförmånerna har någon inverkan 

på deras grad av motivation i arbetet. Det framkommer dock olika exempel på 

hur förmånerna kan påverka medarbetarnas motivation. En medarbetare menar 

att förmånerna skulle kunna påverka dennes motivation om de tar formen av 

rena pengar i handen, såsom friskvårdsbidraget och de förmånliga lånen. En 

annan medarbetare känner sig mer motiverad när denne får andra saker av sin 

arbetsgivare, såsom förmåner och inte enbart lön. Ytterligare en medarbetare 

utnyttjar möjligheten att flexa för att träna på lunchen. Det medför att denne kan 

smälta sitt arbete, tänka på något annat för en stund och på så vis bli mer 

motiverad.  

… att man helt enkelt fysiskt mår bra så påverkar det arbetsprestationen positivt det är jag 

helt övertygad om… (IP 2) 

Möjligheten att som småbarnsförälder kunna äta lunch på restaurang, tack vare 

lunchkupongerna, upplevs av en medarbetare som lyxig och bidrar till en ökad 

motivation. Den utökade semestern upplevs av en medarbetare bidra till att 

denne känner sig utvilad och därav mer motiverad. Ytterligare en medarbetare 

ser det som positivt att tänka på förmånerna när denne är trött, för att på så vis 

bli medveten om hur bra dennes arbetssituation är och därigenom bli motiverad.   

… om man skulle ha en såg t.ex. och såga genom en trädstam om man aldrig liksom vilar den 

där sågen och slipar till dom där kanterna så den sågar vassare så skulle den bara bli slöare 

och slöare och tröttare och tröttare och då skulle det gå sämre totalt sett än om man får fixa 

till den där så att den blir skarpare så tror jag att den skulle såga snabbare… (IP 6) 

alla dom här tillsammans /…/ när man blir lite trött sådär att det är jobbigt så kan man tänka 

amen gud vad bra jag har det egentligen alltså helheten. (IP 1)    

4.3.2 Personalförmånernas inverkan på känslan av erkännande och 

uppskattning 

Fler medarbetare upplever att personalförmånerna är ett sätt för arbetsgivaren att 

visa uppskattning, jämfört med antalet medarbetare som upplever att de 

påverkar deras motivation. Förmånerna uppfattas av medarbetarna som en form 

av beröm och ett sätt för arbetsgivaren att visa att denne är mån om dem. 

Medarbetarna upplever även att det bidrar till att de känner sig värdefulla samt 

att det är ett sätt för företaget att visa att det vill vara en attraktiv arbetsgivare.  

… eftersom det finns så är dom ju på nått sätt måna om att folk ska tycka det är kul att vara 

här /…/ det går ju att se det som att det är nån typ av beröm… (IP 4)  
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… det visar ju att dom bryr sig om sina medarbetare och dom vill vara en attraktiv 

arbetsgivare och vill att vi ska må bra. (IP 10) 

Förmånerna upplevs av flera medarbetare som en form av uppskattning, då de är 

något extra utöver lönen och inte prestationsbaserade. En medarbetare upplever 

förmånerna som en väldigt stor gåva från arbetsgivaren, som leder till att denne 

känner sig uppskattad och välkommen. Andra menar att de påverkar känslan av 

uppskattning, men att det inte är något som de tänker på i sitt dagliga arbete. 

Vissa upplever dock att förmånerna inte är en form av personlig uppskattning i 

och med att alla medarbetare får samma förmåner. Flertalet medarbetare nämner 

att förmånerna ses som självklarheter och tas för givet, vilket medför att de ej 

upplevs som ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning.  

… det är ändå tycker jag en stor gåva från arbetsgivaren som gör att man ska känna sig 

välkommen och uppskattad och att dom satsar på en för att man ska må bra… (IP 2) 

Alltså man ser ju, det är ju väldigt många förmåner som man inte tänker på /…/ Det bara 

finns där, man tar förgivet. (IP 9) 

4.3.3 Personalförmånernas inverkan på känslan av rättvisa 

Samtliga medarbetare upplever att förmånerna i det stora hela är rättvist 

fördelade mellan kvinnor och män samt olika åldersgrupper. Det finns dock 

vissa skillnader mellan olika befattningar. Dessa skillnader upplevs vara öppet 

kommunicerade inom företaget och därmed uppfattas de ej som orättvisa. Ett 

undantag är dock förmånen att vara ledig en hel dag vid sin 50- eller 60-årsdag 

som ifrågasätts av en medarbetare. Detta på grund av att det kan ses som 

orättvist att medarbetarna inte får vara lediga på varken sin 30- eller 40-årsdag. 

En annan medarbetare upplever personallånet som orättvist, då alla inte kan 

utnyttja denna mycket fördelaktiga förmån. De som inte bor i villa eller 

bostadsrätt går miste om denna stora ekonomiska fördel och de får inte någon 

annan extra förmån som kompensation.  

… vi som inte har hus, vi kan inte nyttja den biten och vad jag förstår så är det en väldigt bra 

förmån vad gäller ränta /…/ Det är lite synd. (IP 9) 

Vidare upplevde en medarbetare att företrädesrätten till bostadskön enbart 

gynnar medarbetare som arbetar på huvudkontoret, då det enbart är i denna stad 

som företaget äger hyresfastigheter. En annan upplevd orättvisa är kopplad till 

friskvårdsbidraget. Detta på grund av att vissa sporter förmånsbeskattas, vilket 

innebär att de medarbetare som utövar dessa sporter inte kan erhålla något 

friskvårdsbidrag. Ytterligare förmåner som uppfattas som orättvisa i viss mån av 

enstaka medarbetare är medarbetarföreningen för de under 35 år samt 

fjällstugan. Detta då det inte finns en motsvarande förening för de över 35 år och 

alla inte är intresserade av vintersport. Samtliga medarbetare upplever det som 

rättvist att beresningsskyldiga medarbetare har förmånen att få en 

parkeringsplats på företagets gård och visar full förståelse för det. En 



 49 

 

beresningsskyldig medarbetare ifrågasätter dock om denna fria parkering 

verkligen är en förmån, i och med att denne tvingas att ta bilen till arbetet varje 

dag och inte kan välja bort parkeringsplatsen som enligt svensk lag måste 

förmånsbeskattas.  

Det är väl i såna fall [på tal om orättvisa] det här med att en del har parkering och tjänstebil 

men det är ju också kopplat till den tjänst du har här, alltså du är beresningsskyldig… (IP 3) 

4.3.4 Personalförmånernas inverkan på känslan av delaktighet 

De flesta medarbetarna känner inget behov av att vara delaktiga vid utformandet 

av förmånerna. En anledning till detta är att de känner en tillit till medarbetarna 

på HR-avdelningen och upplever att de vill deras bästa. Andra orsaker till 

oviljan att vara delaktig är bristande fantasi, tid och kunskap rörande förmånerna 

samt nöjdhet över de förmåner som finns.  

… jag tycker dom är bra och känner ett förtroende att dom som har möjligheten att påverka 

förmåner, liksom jag känner en tillit till att dom gör det bästa. (IP 11)    

De flesta har inte haft några synpunkter att lämna rörande förmånerna, men 

känner att de har goda möjligheter att ge sina synpunkter till de ansvariga inom 

företaget. Detta då klimatet uppfattas vara öppet och synpunkter kan förmedlas 

både personligen och via mail. Vissa nämner dock att det kan vara svårt att få 

gehör för sina åsikter och att som enskild påverka beslut. En medarbetare 

föreslår att det borde hållas en omröstning bland alla medarbetare när beslut 

rörande förmånerna ska fattas. 

4.3.5 Fokusgruppernas upplevelser av personalförmånernas inverkan på 

arbetstillfredsställelsen 

Det råder delade meningar om och i vilken grad personalförmånerna påverkar 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse även bland deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna. I enlighet med de individuella intervjuerna upplever 

deltagarna i workshopen att de förmåner som är kopplade till sociala aktiviteter, 

så som fikat, personalmiddagen och kick-offerna påverkar deras motivation i det 

dagliga arbetet och känsla av uppskattning. Dessa aktiviteter upplevs även stärka 

sammanhållningen mellan medarbetarna, leda till bättre arbetsprestationer och 

en stunds avkoppling. Tidigare fick medarbetarna delta i turneringar i golf och 

fotboll mot andra företag på arbetstid, vilket var mycket uppskattat. Detta är 

dock något som tagits bort vilket upplevs som tråkigt. Den flexibla arbetstiden 

och de extra semesterdagarna menar några medarbetare även leder till 

arbetstillfredsställelse i form av trivsel på arbetsplatsen.  

… den största förmånen som vi har dagligen det är ju förmiddagsfika och den gör ju mycket 

för känslan av uppskattning och motivation /…/ jag tycker det gör mycket till att man faktiskt 

gör en bättre arbetsinsats. (FG 2) 
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Det nämns även att personalförmånerna inte direkt påverkar motivationen, men 

att den trivsel som de skapar i sin tur gör det. Några av medarbetarna menar 

även att personalförmånerna bidrar till känslan av att arbeta för en trygg 

arbetsgivare och sjukvårdsförsäkringen ses som en trygghet som i sin tur leder 

till arbetstillfredsställelse.  

Inte motivationen kanske men det påverkar trivseln och trivs man på jobbet då blir man ju 

mer motiverad det hänger ju ihop /…/ jag har hört mycket positivt från dom som har utnyttjat 

den[sjukvårdsförsäkringen] så den känns som en trygghet absolut. (FG 1) 

Generellt sett så upplever även deltagarna i fokusgruppsintervjuerna förmånerna 

som rättvisa då de flesta kan ta del av dem. En medarbetare upplever dock att 

personalförmånen i form av kläder med företagets logotyp på, fördelas orättvist 

mellan olika avdelningar. Det uppfattas av flera medarbetare som positivt för 

arbetsgivaren att erbjuda kläder med företagets logotyp på, då medarbetarna är 

levande reklampelare på fritiden och ser professionella ut vid t.ex. olika mässor.  

Vi är ju reklampelare för XX [företaget] vi får inte ens en jacka alltså det är ju helt sjukt jag 

vill ju att det ska synas när jag är ute hos mina kunder /…/ istället för champagneglas eller 

nånting i julklapp så skulle jag hellre vilja ha en jacka med en logga på. (FG 1) 

Precis som medarbetarna uppger i de individuella intervjuerna så känner sig inte 

deltagarna i fokusgruppsintervjuerna sig delaktiga vid utformandet av 

förmånerna. Dessa medarbetare är mer villiga att vara delaktiga vid utformandet 

av förmånerna än de som deltog i de individuella intervjuerna.  

… jag vet inte om att dom [företagsledningen] har gått ut och frågat vad vill ni ha för 

personalförmåner utan det har ju lagts till eller dragits ifrån och så har vi fått acceptera 

läget. (FG 1) 

4.4 Personalförmånernas inverkan på medarbetarnas benägenhet 

att stanna i företaget  
Flera medarbetare menar att förmånerna inte påverkar deras benägenhet att 

stanna i företaget, utan att det är andra faktorer som är mer avgörande. Vissa av 

dem nämner dock att personalförmånerna påverkar deras vilja att vara lojala 

gentemot företaget. Detta då de upplever att de får någonting extra från 

arbetsgivaren och därmed vill ge någonting tillbaka, det blir en relation präglad 

av givande och tagande. En medarbetare nämner exempelvis hur denne ibland 

kan arbeta extra hemma, utan att rapportera det, efter att ha utnyttjat flextiden 

och slutat tidigare någon dag. Ytterligare medarbetare menar dock att lojaliteten 

handlar mer om arbetsmoral och att företagets värderingar går hand i hand med 

deras egna, än om vilka förmåner som erbjuds. 

… om jag tycker att företaget ställer upp bra för mig och har schyssta förmåner så självklart 

vill ju jag bjuda tillbaka genom att göra ett bra jobb… (IP 6) 
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Flera av medarbetarna upplever att det finns en positiv anda såväl i koncernen 

som i företaget, som gör att de har blivit goda ambassadörer och därmed lojala 

gentemot företaget. Någon nämner att förmånerna i sig inte påverkar lojaliteten, 

men att de skapar en trivsel som i sin tur bidrar till den, genom att denne känner 

sig välkommen och som en del av varumärket. Det framkom under intervjuerna 

att företagets sätt att måna om sin personal och att skapa en trivsam miljö gör att 

det upplevs som en förmån bara att arbeta inom verksamheten. Somliga 

medarbetare menar att förmånerna har och har haft en inverkan på deras 

benägenhet att stanna i företaget. De menar att förmånerna bidrar till att skapa 

en trivsel och samhörighet i företaget, vilket gör att när det är perioder då det är 

mycket att göra så är det lättare att komma ur dessa svackor utan att de börjar se 

sig om efter något annat arbete.  

… det bidrar till trivseln och en form av samhörighet och stolthet när man funderar på ska 

jag eller ska jag inte [lämna företaget] så finns det är det inte bara vad jag får i lön… (IP 7) 

Medarbetarna upplever att de olika personalförmånerna påverkar olika delar av 

livet och att det rent privatekonomiskt skulle bli en stor skillnad om de slutade 

och inte längre fick ta del av de förmånliga personallånen eller rabatterna på 

försäkringarna. De som fortfarande har möjlighet till pensionsförmånen att få gå 

vid 62 års ålder menar även att så länge den finns kvar så stannar de i företaget, 

eftersom de tänkt utnyttja den. Förmånerna ses även som en stor del av den 

trygghet som medarbetarna känner och som gör att det tar emot att testa nya 

utmaningar, särskilt i de fall då de har familj där semestern nämns som mycket 

värdefull. En medarbetare påpekar att förmånerna kan medföra att de känner sig 

så pass nöjda och därmed inte ens anstränger sig för att ta sig därifrån. 

… de gör att jag kan ju gå till jobbet varje dag och känna mig glad och nöjd över att jag ändå 

har en väldigt stor trygghet som gör att jag kan fokusera till 100 procent på 

arbetsuppgifterna… (IP 2) 

Förmånerna binder upp den anställde litegrann /…/ Det är anledningen till att man kanske 

inte tittar sig om efter annat heller för att det är väldigt bra förmåner. (IP 11) 

Flera medarbetare menar att de skulle jämföra förmånerna med andra 

arbetsgivares personalförmåner om de stod i valet och kvalet att byta 

arbetsgivare. Detta då de inte vill byta till ett företag med sämre arbetsvillkor. 

Därmed har förmånerna en viss inverkan på deras benägenhet att stanna i 

företaget och det blir lättare för medarbetarna att söka annat arbete om 

förmånerna är dåliga eller blir sämre i företaget. Några menar att om de skulle få 

ett erbjudande om nytt arbete som de skulle vara väldigt intresserade av så 

skulle inte förmånerna få dem att stanna kvar i företaget. I de fall där 

förmånerna anses bidra till lojalitet gentemot arbetsgivaren framhävs det att 

denna lojalitet bidrar till att de är beredda att arbeta hårdare. Det nämns även att 

denna lojalitet kan påverka kundbemötandet positivt.  
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… tar man bort som jag sa rabatten på försäkringarna så tror jag att lojaliteten att vara kund 

här minskar /…/ då känner du ju inte för din arbetsgivare och den känslan avspeglar sig ju i 

din dialog både internt med arbetskamrater och kunder är jag övertygad om… (IP 7) 

4.4.1 Fokusgruppernas upplevelser av personalförmånernas inverkan på 

deras benägenhet att stanna i företaget 

I likhet med de individuellt intervjuade medarbetarna upplever även några av 

medarbetarna i fokusgruppsintervjuerna att personalförmånerna som finns idag 

inte skulle påverka deras benägenhet att stanna inom företaget. Detta då de flesta 

andra företag inom samma bransch har liknande förmåner och att det är andra 

delar som t.ex. personlig utveckling som påverkar denna benägenhet mer än 

förmånerna.  

För min del inte så mycket egentligen [inverkan] för dom flesta har ju mer eller mindre 

personalförmåner i nån form ganska mycket som är likt det vi har … (FG 2) 

Precis som i de individuella intervjuerna menar vissa medarbetare i workshopen 

att förmånerna rent ekonomiskt kan ha en inverkan på deras benägenhet att 

stanna. De nämner att de skulle ta dem i beräkning om de skulle söka sig till 

något annat företag och se till att de fick mer i lön om inte förmånerna höll 

samma standard. En medarbetare menar att personallånen och rabatterna på 

försäkringar kan göra att medarbetarna kan bli något bundna till företaget.  

… det är ingenting som får mig att stanna kvar för att jag har bra förmåner men däremot så 

skulle jag värdera det i en peng och se till att jag fick mer i lön där [ny arbetsgivare]. (FG 1) 

Flera av medarbetarna menar att personalförmånerna i sig inte gör dem mer 

lojala mot företaget utan att det är arbetsförhållandena som helhet som gör det. 

Det råder en kultur inom företaget som skapar trivsel och förmånerna ses som en 

del som bidrar till det. Arbetsgivaren upplevs som mycket stöttande och 

medarbetarna menar att om de trivs och mår bra så blir de mer lojala gentemot 

sin arbetsgivare.  

…trivs man och mår bra och det är kul och allt det här sen finns det ju personalförmåner som 

gör det ytterligare lite positivt då är man ju lojal för att det är bra. (FG 2) 

Samtliga medarbetare är överens om att det är viktigt att de själva är kunder i 

företaget, även om företagets erbjudanden skulle vara något dyrare än vissa 

konkurrenters. Detta kopplar de till lojaliteten gentemot arbetsgivaren och det 

anses även vara viktigt för att de ska kunna vara trovärdiga säljare av företagets 

olika tjänster och produkter.  

4.5 Företagets attraktionskraft 
Samtliga medarbetare från de individuella intervjuerna hade hört talas om 

företaget innan de blev anställda. Detta anses bero på att företaget har en stark 

lokal förankring och de flesta av medarbetarna var själva kunder till företaget 

eller hade bekanta som var det. Andra hade kommit i kontakt med företaget 
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genom sitt tidigare arbete. Utöver detta beskriver flera medarbetare att de hade 

vänner som arbetade inom företaget och att de därmed fått information om 

företaget via dem. En medarbetare nämner att det var en bra känsla, som en 

anställd vän förmedlade, som medförde att denne sökte anställning inom 

företaget. De upplever dock att de inte hade en tydlig bild av hur det skulle bli 

att arbeta för denna arbetsgivare. 

Jag hade några kompisar som jobbade här med och liksom hörde ju då på lite omvägar att 

det var en bra arbetsgivare, det var en trygg arbetsgivare… (IP 3) 

… det var mer känslan sådär att hon trivdes och det lät bra och då kände man igen det /…/ 

annars så kanske jag inte hade reflekterat över annonsen… (IP 1) 

En annan menar att denne trivdes under sin praktik inom företaget, vilket bidrog 

till en vilja att söka fast anställning där. Företaget sponsrar även lokala 

idrottsföreningar och en medarbetare uppger att det bidrog till en ökad 

medvetenhet om företagets existens.  

… har alltid tyckt att det har varit ett väldigt starkt varumärke som har synts i många 

sammanhang, bland annat inom idrotten. (IP 2) 

Medarbetarnas uppfattningar om företaget innan anställning var i de flesta fall 

positiva och i enstaka fall neutrala, men så gott som aldrig negativa. Ryktet om 

företaget som medarbetarna hade hört innan anställning förmedlade en bild av 

att företaget var kundvänligt, lokalt, hade bra personalpolitik samt tog hand om 

sina medarbetare och satsade på dem. Några medarbetare hade tidigare arbetat 

för en annan arbetsgivare inom samma koncern. I och med det hade en 

medarbetare fått uppfattningen om att det studerade företaget alltid hade legat i 

spetsen inom koncernen, vad gäller att måna om medarbetarna.  

… när jag kom utifrån så har dom alltid legat lite i spets här på XX när det gäller dom här 

bitarna, att måna om personalen /…/ att dom har bra personalförmåner… (IP 13) 

Några medarbetare hade fått information om personalförmånerna, innan 

anställning, via bekanta som var anställda inom företaget. Några av de förmåner 

som medarbetarna hade kännedom om innan anställning var arbetstiderna, 

personalrabatterna på försäkringar, rikskupongerna, de förmånliga räntorna på 

banklån samt friskvårdsbidraget. I vissa fall fick medarbetarna mer eller mindre 

information rörande förmånerna under anställningsintervjun, medan andra inte 

fick vetskap om dem förrän under introduktionen. Ett par medarbetare nämner 

att förmånerna påverkade deras beslut att tacka ja till arbetserbjudandet. Överlag 

hade dock förmånerna en liten inverkan på medarbetarnas val att söka 

anställning inom det studerade företaget. Det var främst andra aspekter än 

förmånerna som attraherade dem.  
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… HR-tjejen som var med och rekryterade mig så pratade hon mycket omkring det här just 

med lånebiten /…/ för oss och vår privatekonomi så gör det här en stor skillnad /…/ om jag 

skulle jämföra motsvarande jobb i annat bolag. (IP 2) 

… det viktigaste var ju att få ett jobb där man kan trivas och utvecklas /…/ förmånerna 

lyssnade man knappt på, på intervjun så. (IP 10) 

Medarbetarna upplever att det i hög grad påverkar dem vad andra människor 

utanför företaget tycker om det, då de vill att personer utanför företaget ska 

tycka att det är ett bra företag och att vetskapen om en positiv syn på företaget 

skapar harmoni och trygghet i deras vardag. Medarbetarna upplever att det 

medför en viss känsla av stolthet att andra upplever företaget som positivt och 

en åtråvärd arbetsgivare. Några av medarbetarna framhäver att företagets rykte 

kan påverka hur andra ser på dem som personer, vilket gör ryktets karaktär än 

mer relevant. 

… det är nått som stärker att man jobbar på ett bolag som har gott anseende /…/ skulle man 

jobba på ett företag som har jättedåligt rykte och är inblandade i tveksamma affärer /…/ 

kanske skulle påverka hur någon ser på mig som person… (IP 6) 

4.5.1 Medarbetarnas benägenhet att tala om arbetsgivaren 

De flesta av medarbetarna menar att det inte är så vanligt att de talar om sin 

arbetsgivare på fritiden, men däremot att det är vanligt att de talar om sina 

arbetsuppgifter eller kollegor. Vissa menar att det var mer vanligt att de nämnde 

företaget i samtal med andra då de var nyanställda, för att de då var glada att de 

fått arbetet eller för att de arbetade som säljare och därmed ville sälja in 

företagets produkter. Någon nämner även att denne talade mer om företaget 

innan denne hade familj och barn, då fokus numera är riktat på privatlivet.  

När man ska sälja /…/ pensionsförsäkringar på alla runtomkring. Då har man väl ett par 

gånger tagit upp det, sen de senaste åren nej nu har jag frågat alla och alla har sagt nej så nu 

tänker jag inte fråga mer. (IP 15)  

Medarbetarna nämner att de flesta i deras omgivning vet om att de arbetar inom 

företaget och att de därmed har mycket frågor kring dess produkter eller olika 

försäkringsärenden. Några av medarbetarna menar att de blir stolta över att höra 

positiva uttalanden om företaget och att detta bidrar till att de inte drar sig för att 

prata om det. En medarbetare menar att denne personifierar företaget även på 

fritiden både genom att tala väl om det och genom att personer i dennes 

omgivning uppfattar denne som en representant för företaget.   

Man är ju sin arbetsgivare på fritiden också /…/ jag är ju XX [företaget] /…/ alla vet jämte 

på gatan vet ju att jag jobbar där så det är klart att jag får frågor. (IP 13)  

Flera medarbetare menar att de på fritiden inte vill prata om arbetet utan att de 

har andra ämnen de hellre diskuterar, men att om de talar om det så är det 

mestadels i positiva ordalag. De menar dock att det med tiden blir mer vanligt 
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att de pratar om företaget när det är något de vill gnälla över rörande arbetet. 

Vidare upplever de flesta medarbetarna att deras arbetstillfredsställelse i hög 

grad påverkar deras sätt att tala om företaget. Hur medarbetarna väljer att tala 

om företaget skiljer sig åt beroende på vem de talar med. I de fall då de talar 

med personer som inte står dem nära menar de att deras lojalitet medför att de 

försöker att måla upp en bra bild av företaget. De undviker att tala om negativa 

aspekter rörande arbetsgivaren och upplever att de vill försvara denne om någon 

talar illa om företaget.  

Har man haft en dålig dag eller man har råkat ut för något som gör att man blir väldigt 

irriterad/…/klart att man ventilerar när man kommer hem/…/Så att det klart det påverkar hur 

jobbet har varit. (IP 15) 

… det är lite olika alltså ska man, pratar man med sina närmaste så är det väl klart man kan 

säga negativa saker ibland om man skulle vara missnöjd med någonting som har skett eller så 

men om man ska se utåt mer brett så är det ju positivt för att det är ju väldigt känsligt om man 

skulle prata illa… (IP 15) 

Samtliga medarbetare skulle rekommendera eller har redan rekommenderat en 

vän att börja arbeta inom företaget. De menar att anledningen till detta är att 

företaget är en väldigt bra arbetsgivare, som är trygg, seriös och 

omhändertagande. Flera av dem nämner även att förmånerna ofta kommer på tal 

då de talar om och rekommenderar företaget.  

4.5.2 Fokusgruppernas upplevelse av företagets attraktionskraft 

Precis som i de individuella intervjuerna blev flertalet av medarbetarna i 

fokusgruppsintervjuerna i viss mån informerade om personalförmånerna under 

anställningsintervjun. Dessa medarbetare upplever att de fick information om de 

mest centrala förmånerna och att de övriga utelämnades vid denna intervju. En 

medarbetare hade via en tidigare kollega fått reda på samtliga förmåner innan 

anställningsintervjun. En medarbetare hade av eget intresse frågat vilka 

förmåner som fanns vid anställningsintervjun och var därav väl införstådd i flera 

av dem innan denne tackade ja till arbetserbjudandet. Medarbetarna upplever att 

personalförmånerna inte aktivt marknadsfördes under anställningsintervjun. 

Information om vissa förmåner som t.ex. de extra semesterdagarna upplevs dock 

gladeligen ha blivit förmedlad då arbetsgivaren uppfattas vara stolt över denna 

fördelaktiga personalförmån.   

En del av dom är dom ju så stolta över så dom får man ju reda på för att dom berättar om 

dom det här 30 dagar ledigt. (FG 1) 

Workshopdeltagarnas upplevelser om hur och i vilken omfattning de talar om 

företaget är liknande den som finns hos medarbetarna i de individuella 

intervjuerna. De upplever att de talar om företaget ganska ofta på fritiden och att 

det i princip alltid är i positiva ordalag. De pratar dock inte om företaget 

spontant så ofta längre, till skillnad från när de var nyanställda och mer lyriska 
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och glada över att ha fått anställning inom företaget. Idag upplever de istället att 

de pratar om företaget när de får frågor från människor i deras omgivning. En 

medarbetare menar att denne i vissa sammanhang undviker att tala om företaget, 

då denne inte uppskattar att prata om sitt arbete eller svara på frågor om det på 

sin fritid.  

Jag pratar också ganska ofta och väldigt positivt  /…/ det är ju sällan negativt men man orkar 

inte prata jobb hela tiden /…/ i början pratade man ju mer om det själv men nu är det mer att 

folk börjar prata om det och man svarar. (FG 2) 

Medarbetarna framhåller att när de talar om företaget så handlar konversationen 

oftast om företaget som helhet och inte om personalförmånerna specifikt. Det 

nämns att de är försiktiga med att tala om hur bra förmåner de har då det kan 

kännas skamset att de har det så bra. Vidare är företaget kundägt och i och med 

det så upplevs det av medarbetarna som än mer viktigt att de inte talar vitt och 

brett om förmånerna. Detta då det kan skapa tveksamheter hos kunderna vad 

deras pengar egentligen går till. Några medarbetare menar dock att de talar om 

personalförmånerna och att deras arbetstillfredsställelse i hög grad påverkar hur 

de väljer att tala om dem och om företaget i stort.  

… vi har ju en annan bolagsstruktur vi är ju inget aktiebolag, här är vi kundägda och sen 

börjar vi att spruta in en massa förmåner så ja XX [företaget] ja fy fan dom har det så bra 

med våra pengar, man får vara väldigt försiktig. (FG 2) 

4.6 Personalförmånernas förbättringsmöjligheter 
Några medarbetare har svårt att påminna sig om att några förbättringar har gjorts 

under deras tid inom företaget. Dessa har dock i de flesta fall inte varit anställda 

under så många år. Förmåner som har tillkommit under årens lopp upplevs dock 

av vissa medarbetare som förbättringar, vilka är: sjukvårdsförsäkringen, 

löneväxlingen, kiropraktorn, de fem extra semesterdagarna, borttagningen av 

stämplingsklockan samt bankförmånerna. Friskvårdsbidragets storlek har även 

ökat och personallånet har höjts från 275 000 kronor till 1 miljon. Vidare 

startades medarbetarföreningen för de under 35 år för bara några år sedan, vilket 

ses som en förbättring.  

Jag vet faktiskt inte jag har ju inte sådär jättelång historik /…/ de sista två åren så tror jag 

inte att det har skett någon förändring… (IP 6) 

Flertalet medarbetare upplever inte heller att förmånerna har försämrats under 

deras tid inom företaget, vilket även det upplevs bero främst på att deras 

anställningstid är relativt kort. De förändringar som dock upplevs som 

försämringar enligt vissa medarbetare är den tillkomna självrisken på 500 kronor 

på sjukvårdsförsäkringen, borttagandet av sommartiden samt förkortningen av 

lunchen, från 60 till 45 minuter. Sommartiden innebar att medarbetarna fick 

sluta 45 minuter tidigare under månaderna maj, juni, juli och augusti.  
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Jag tyckte det var jättetråkigt att dom drog ner lunchen till 45 minuter för det skapade mer 

stress /…/ En timmes lunch hade jag hellre tagit än, jag tror man fick ett lönepålägg. (IP 9) 

Tidigare kunde innesäljarna arbeta jour fyra kvällar för att sedan erhålla en extra 

dags semester som kompensation. Denna ersättning är helt borttagen, vilket 

upplevs vara en ytterligare försämring. Idag benämns jouren istället som 

förskjuten arbetstid, vilket innebär att medarbetare som arbetar längre än 

kontorstid börjar senare på morgonen. Vidare behövde inte medarbetarna 

tidigare betala några självrisker vid skador som var försäkringsärenden. Detta 

har nu ändrats och idag får medarbetarna endast en självriskreducering per år. 

Ytterligare en upplevd försämring är att företaget har tagit bort möjligheten att 

kunna gå i pension vid 62 års ålder för de som är födda efter 1955.  

… att man fick gå i pension vid 62 eller man hade möjlighet att göra det. Det tycker jag, det 

är ju en riktigt bra förmån för att få en att stanna kvar på ett ställe och jobba vidare. (IP 10)  

4.6.1 Förbättringsförslag 

Medarbetarna har svårt att komma på några önskvärda förbättringar av 

personalförmånerna, då de uppfattas vara mycket bra och generösa som de är 

utformade idag. Vissa upplever även en risk att uppfattas som giriga och 

otacksamma när de ger förslag på förbättringar av något som redan är jättebra. 

Någon form av förbättringsförslag hade dock de flesta. En medarbetare 

framförde en önskan om att erhålla tandvårdsbidrag på t.ex. 1000 kronor per år. 

Detta då denna medarbetare hade haft denna förmån hos sin tidigare 

arbetsgivare och upplevt det som mycket fördelaktigt.  

Jag är väl nöjd med dom förmånerna vi har alltså jag kan tycka att det, man får ju inte bli för 

bortskämd heller på nått vis. (IP 9) 

Med risk för att låta girig så alltså det skulle vara, det skulle vara fint om man fick låna 

mer… (IP 10) 

En medarbetare skulle vilja att den kontinuerliga hälsokontrollen hos 

företagshälsovården blev mer grundligt gjord. Ytterligare några medarbetare 

skulle uppskatta förmånen att ha en friskvårdstimme på betald arbetstid. De 

menar att det skulle förbättra deras hälsa, då de lättare skulle få tid till att träna. 

En annan positiv effekt av detta skulle kunna vara att fler personer på 

arbetsplatsen tränar, då medarbetarna kan slå följe och motivera varandra. Vissa 

utnyttjar idag möjligheten att flexa och tränar på lunchen men de upplever att en 

friskvårdstimme skulle medföra att det blev mindre stressigt. Andra förbättringar 

som medarbetarna vill se är större friskvårdsbidrag, mer rabatt på 

försäkringarna, större lånebelopp, ännu bättre räntor på lånen, rådgivning om 

pensionssparande samt mer semester.  

Att man får träna en timme på arbetstid. Jag tror att det skulle göra att många, mig själv, att 

man då verkligen tränar. (IP 15) 
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Flera medarbetare önskar att sommartid infördes igen och en medarbetare menar 

att denne skulle kunna gå ner i lön eller arbeta längre under de övriga månaderna 

bara för att få tillbaka sommartiden. Ytterligare en önskan vad gäller 

arbetstiderna är att fyra kvällars jourarbete återigen ska ersätts med en extra 

semesterdag för innesäljarna. Återinförandet av en timmes lunch tar flertalet upp 

som en önskvärd förbättring.  

… kanske jobba en kvart längre på vintern /…/ eller avdrag på lön det skulle det [sommartid] 

vara värt för mig… (IP 1) 

En medarbetare som åker kommunalt till arbetet önskar att arbetstiderna skulle 

kunna anpassas till buss- och tågtider. Hushållsnära tjänster, fler lägenheter t.ex. 

i Spanien och Göteborg, obegränsat antal självriskbefrielser, en fri parkering, 

större bidrag till nikotinläkemedel samt en sluta röka-grupp framkom även som 

förbättringsförslag. En medarbetare prioriterar de långsiktiga förmånerna och 

upplever att det vore positivt att satsa mer på förmåner som har med 

försäkringar och trygghet att göra. Detta skulle kunna ske på bekostnad av andra 

mer ekonomiska förmåner, såsom gratis bankkort exempelvis. De rabatter som 

medarbetarna har i olika butiker upplevs som inofficiella och önskas 

kommuniceras ut på ett tydligare sätt.  

Det ryktas ju om att vi har vissa rabatter i vissa affärer /…/ det är väl inga som är direkt 

officiella så men... (IP 14) 

4.6.2 Förbättringars inverkan på arbetstillfredsställelsen 

Hälften av medarbetarna tror inte att realiserandet av önskvärda förbättringar 

rörande personalförmånerna skulle påverka deras arbetstillfredsställelse. En 

medarbetare menar att det inte skulle påverka arbetstillfredsställelsen men att det 

skulle kunna göra arbetsgivaren mer attraktiv. En annan medarbetare som inte 

anser att det skulle ha någon effekt på dennes arbetstillfredsställelse menar att 

det kan bero på att denne inte förstår hur värdefulla förmånerna är förrän de är 

borta. Av den anledningen kan förbättringarna påverka arbetstillfredsställelsen 

utan att denne idag är medveten om det. Den andra hälften av intervjupersonerna 

upplever dock att de önskade förbättringarna skulle bidra till en ökad 

arbetstillfredsställelse. De menar att det kan leda till mindre stress, bättre hälsa, 

större trygghet, ökad trivsel, mer nöjdhet samt påverka helheten i livet och 

medföra en bättre livskvalitet.  

Att man tar det så himla mycket för givet och faktiskt kanske inte uppskattar det att det är så 

pass bra så att man kanske inte skulle sakna det förrns det försvann. (IP 12) 

… skulle kunna göra att jag kanske tyckte det var ännu roligare och jobbar ännu bättre ja det 

tror jag faktiskt /…/ det finns en dold faktor av tillfredsställelse här. (IP 7) 
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4.6.3 Individanpassade flexibla förmånspaket 

De flesta medarbetarna finner valfriheten i ett individanpassat flexibelt 

förmånspaket intressant och positiv. En positiv aspekt som nämns är att med 

hjälp av en sådan meny så kan förmånerna anpassas bättre till varje enskild 

medarbetares livssituation. Ytterligare en positiv effekt av menyn upplevs vara 

att permissionen blir mer styrd, som idag upplevs som relativt okontrollerad. En 

annan positiv konsekvens av en meny är att kostnaderna för varje enskild 

förmån skulle kunna klargöras för medarbetarna på ett tydligare sätt. En meny 

upplevs även kunna underlätta för medarbetarna att få en överblick över vilka 

förmåner de egentligen har och hur de kan användas.  

  
… det skulle ju vara suveränt /…/ i och med att dom flesta nyttjar ju inte jag /…/ det skulle 

vara jättebra så det är väl ett drömscenario. (IP 3) 

 

… man skulle förtydliga litegrann vad trots allt vad dom är värda också /…/ vi är ju 

bortskämda i organisationen /…/ är dom prissatta så kanske man kan värdera mera hur dom 

är uppskattade i ett sånt läge. (IP 7) 

 

Några medarbetare uppfattar dock möjligheten att med en begränsad budget 

själva utforma sitt förmånspaket som något problematisk. De ser problemen 

tydligare än möjligheterna och är skeptiska till företagets syfte med en sådan 

meny. Dagens förmånspaket uppfattas fungera som en sådan meny, förutom att 

det inte finns någon begränsning för i vilken utsträckning de får utnyttja 

förmånerna. Det framkommer att en framtida meny måste innehålla mycket för 

att överträffa dagens utbud av förmåner. De anser att det skulle vara svårt att 

välja bort något och att det är skönt att slippa tänka på förmånerna själva. 

Medarbetarna upplever att det finns en risk att förmånspaketet blir sämre och 

mindre omfattande än idag om en sådan meny införs. 
 

… skulle det komma nått sånt så skulle väl det vara okej men det är ju sämre mot det vi har i 

så fall tror jag. (IP 1) 

 

Medarbetarna förmedlar även en oro över att valen rörande förmånerna inte blir 

flexibla med en sådan meny och att de därav inte ska kunna ångra sina val av 

dem i framtiden. Det uppfattas av en medarbetare som viktigt att ha uppföljning 

på valet av förmåner för att medarbetarna inte ska behålla förmåner som de inte 

har någon nytta av. En oro finns att medarbetarna inte skulle välja förmåner som 

är mer långsiktigt fördelaktiga, t.ex. befaras yngre medarbetare inte prioritera 

försäkringar och pension. Flera tar upp problemet att de inte har tillräckligt med 

kunskap om pensioner för att själva kunna styra över den förmånen.  
 

… om man gör det helt frivilligt att det skulle vara ganska många som inte inser hur viktigt 

det här är [trygghet inför pensionen och försäkringar] /…/ det är mer heltäckande och mer 

värt i sin helhet om man har det här kvar [förmånerna som de är idag]… (IP 5)  
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4.6.4 Fokusgruppernas förbättringsförslag 

Medarbetarna som deltog i workshopen fick utifrån problemområden som 

identifierats i de individuella intervjuerna komma med förbättringsförslag. 

Dessa områden var: hur kommunikationen av förmånerna kan förbättras, hur 

förmånerna i stort kan förbättras samt hur det individanpassade flexibla 

förmånspaketet skulle kunna vara utformat. Medarbetarna menar att för att 

kommunicera ut förmånerna på ett bättre sätt så skulle de som är ansvariga för 

dem kunna publicera notiser på intranätet. Dessa personalförmåner skulle 

förslagsvis kunna vara antingen de som passar säsongen eller tvärtom de som 

inte är helt aktuella, för att påminna medarbetarna om dem. Intranätet upplevs 

även kunna användas för att ge information om hur förmånerna fungerar och för 

att visa bilder av medarbetare som nyttjar en personalförmån. Ett tydliggörande 

av förmånerna anser medarbetarna kan leda till att förmånerna uppskattas mer. 

Ytterligare ett förslag som nämns är att företaget kan anordna någon form av 

mässa för medarbetarna i t.ex. fikarummet där representanter från olika 

avdelningar kan stå i olika stånd och informera om de förmåner som är kopplade 

till just dennes avdelning. Ett annat förslag är att information om 

personalförmånerna ska följa med det som idag redan skickas ut till 

medarbetarna, t.ex. försäkringsbrev och låneavier. Det upplevs dock som viktigt 

av flera medarbetare att arbetsgivaren inte fokuserar alltför mycket på hur stor 

kostnad förmånerna är för denne, då det kan få negativa effekter på 

medarbetarna och upplevas som nedtryckande. 

… om arbetsgivaren säger vi sätter av 10 000 i pension till dig lille Kalle då kan ju det 

uppfattas som att ja just det då äger dom mig, var glad och nöjd med livet som det är så man 

får vara försiktig med hur man träder fram med det här. (FG 2) 

Några medarbetare föreslår att det borde finnas någon form av räknesnurra på 

intranätet där medarbetarna kan räkna ut förmånernas värde. Det framkommer 

att VD:n på företaget har mycket att tala om på sina informationsmöten, vilket 

medför att det skulle behövas ett extra möte för att tala om förmånerna. Ett annat 

alternativ är att HR-avdelningen informerar om personalförmånerna under 

respektive avdelnings gruppchefsmöte en gång per år istället. HR-avdelningen 

upplevs komma ut för sällan och det skulle vara uppskattat om de informerade 

om förmånerna oftare. Under dessa informationsmöten kunde det även 

kommuniceras ut hur mycket medarbetarna tjänar på att utnyttja förmånerna, för 

att på så vis ge medarbetarna ett värde på förmånerna.  

Man ska sätta pengar på förmånerna för att få folk informerade alltså så fort man får ett 

monetärt värde och kan se vad man tjänar och eventuellt förlorar på att inte utnyttja 

någonting det gör att man får upp ögonen för att det finns. (FG 1) 

Medarbetarna menar att de förmåner som företaget bör satsa på och förfina är de 

som är kopplade till företagets kärnverksamhet. Det blir förmånligt för 

arbetsgivaren då det inte kostar denne lika mycket att erbjuda förmåner i form 
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av företagets egna tjänster samtidigt som det är ett sätt att få medarbetarna att 

vara kunder i företaget. Det framkommer även ett förslag att en grupp av 

medarbetare ska få i uppgift att på årlig basis se över företagets förmåner och 

hur de står sig i förhållande till andra företags personalförmåner.  

Jag tycker det är viktigt det här att man tittar på de lite större förmånerna att man förfinar 

dom det som är vår kärnverksamhet sak, bank, liv det är väl där våra förmåner ska ligga om 

man tittar på rent ekonomiska förmåner. (FG 2) 

Flera av medarbetarna tar upp personallånet som företagets svaghet som måste 

förbättras. För att företaget ska kunna stå sig i konkurrensen om bankpersonal så 

måste denna förmån förbättras annars finns det en risk att de måste höja lönen. 

Det uppfattas då som ett bättre alternativ för företaget att höja personallånen, då 

dessa pengar förblir bundna till företaget till skillnad från lönen.  

… ett problem om man ska locka över nån /…/ man kan inte erbjuda nån förmån [högre 

personallån] då väljer man att lägga en mycket högre lön på den personen för man vill 

verkligen ha över den personen och då blir det sned lönepolitik inom företaget /…/ frågan är 

då vad som blir bäst för personallånet är ju ändå pengar som vi får tillbaka. (FG 2) 

En medarbetare menar dock att företagets bankverksamhet är mycket ung och 

att de jämfört med de stora bankerna är små, vilket förklarar varför förmånerna 

kopplade till banken inte är bättre. Företaget får inte stirra sig blint på enbart 

dessa förmåner utan måste även se till de andra förmånerna som också är 

mycket bra och sälja in dessa till befintliga och potentiella medarbetare.  

Det får man inte glömma bort att bankverksamheten är sen XX [årtal] det är alltså YY år och 

det är klart att börja bracka på med massa saker som kostar det har lite med ungdomen att 

göra om man säger så det är klart att det ska förbättras men det kan nog komma att ta lite tid 

man får ha tålamod. (FG 2) 

I samband med diskussionen rörande personallånet framkommer även 

synpunkter på att företaget aldrig ska tjäna på sina anställda och därmed är det 

bra att denna förmån är en kostnad för företaget idag. Personallånet ska snarare 

ses som något som kan attrahera samt behålla medarbetare och då blir kostnaden 

för detta ointressant. Ytterligare ett förbättringsförslag rörande bankförmånerna 

är att det skulle vara samma räntesats på fasträntekontot som på det vanliga 

bankkontot. Flera medarbetare påpekar att vid förändringar av förmånerna så 

gäller det att se till så att det inte plockas bort förmåner som nyttjas av de som 

inte kan nyttja vissa andra. De syftar till att om personallånet höjs så kanske 

andra förmåner måste tas bort, vilka de som inte kan nyttja personallånet har 

nytta av. Några medarbetare nämner även att de inte har möjlighet att utnyttja 

friskvårdsbidraget till sina idrotter vilket gör det väsentligt för dem att kunna ha 

andra förmåner att nyttja istället. Fler förslag på förbättringar enligt 

medarbetarna är att ta bort de solarier som finns i källaren. Detta då det inte är 

hälsosamt att sola och därmed borde inte arbetsgivaren underlätta för 
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medarbetarna att göra det. Det är även motsägelsefullt att tillhandahålla solarier 

samtidigt som en sjukvårdsförsäkring erbjuds, då det förstnämnda kan leda till 

ohälsa medan det sistnämnda ska motverka ohälsa.  

Plocka bort solariet vad ska vi med det till /…/ Man kan faktiskt få cancer tänk vad 

sjukvårdsförsäkringen får jobba om man får malignt melanom och betala ut… (FG 2) 

Ytterligare ett förslag är att det till skillnad från idag skulle finnas en möjlighet 

att välja massör själv, då det är individuellt hur man vill bli masserad. Det 

upplevs även vara svårt att få en tid hos massören som finns idag inom företaget. 

Ett förslag är att företaget skulle tillhandahålla massagestolar istället för en 

massör, då detta medför att medarbetarna kan få massage när det passar dem 

bäst. Ett annat förslag är att de som förhandlar om förmåner åt företaget skulle 

kunna göra det på ett bättre sätt, vilket skulle medföra fler och bättre förmåner. 

Problemet är ju att få en tid [hos massören] /…/ sitter man inte där precis när tiderna läggs 

ut och hugger en då är det ju kört då får man ju vänta liksom. (FG 1) 

Samtliga medarbetare i fokusgruppsintervjuerna var positivt inställda till någon 

form av individanpassade flexibla förmånspaket. Förslaget som framkommer är 

att det ska finnas ett fast baspaket som alla medarbetare har där förmåner 

kopplade till pensionen och annan trygghet ingår. Detta då många medarbetare 

kanske är dåligt insatta och därmed inte skulle välja dem om allt var valbart. Det 

kan även vara relevant för arbetsgivaren att medarbetarna har vissa förmåner, så 

som t.ex. sjukvårdsförsäkringen. Medarbetarna anser vidare att som komplement 

till detta baspaket kan det sedan finnas ett stort utbud av valbara förmåner som 

de får välja fritt efter eget tycke.  

Man måste ju inte ha allt individanpassat heller jag tänker på dom här pensionsdelarna och 

sånt och jag tänker direkt på mig själv jag har ingen koll ingen lust att ha koll är inte 

intresserad men jag är ju naturligtvis intresserad av att få dom /…/ en bas att stå på och sen 

vissa som är valbara /…/ då kan vi ju ha flera val inte bara dom val som vi har idag utan 

bredda. (FG 2) 

Fördelen med detta förmånspaket upplevs av medarbetarna vara att de kan nyttja 

de förmåner som passar dem bäst samt att varje förmåns ekonomiska värde blir 

tydligare. Vissa menar även att förmånerna som de kan välja mellan kan vara 

grupperade och att de får göra olika många val från varje grupp så det ändå blir 

förmåner som tjänar olika syften i förmånspaketet. Samtliga medarbetare är 

eniga om att de bör kunna ändra sina val av förmåner en gång per år. Ett 

flexibelt förmånspaket upplevs även vara en bra möjlighet för arbetsgivaren att 

göra medarbetarna mer delaktiga i beslutsfattande rörande förmånerna. 

Det behöver inte vara 17 val man får göra utan bara man får göra ett val så känner man sig 

delaktig /…/ för mig skulle det kännas skönt /…/ Om det är viktigt för arbetsgivaren att 

medarbetarna ska känna sig delaktiga då är det här ett ypperligt sätt att få medarbetarna 

delaktiga. (FG 1) 
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Det som nämns som negativt med det flexibla individanpassade förmånspaketet 

är att vissa medarbetare kommer uppfatta det som en belastning att behöva välja 

förmåner själva. Detta menar en medarbetare skulle kunna motverkas genom att 

de får träffa någon från HR-avdelningen och gemensamt med denne diskutera 

vilka val som är lämpliga. Det nämns även att kostnaderna för förmånerna kan 

öka om ett flexibelt förmånspaket införs om medarbetare i och med detta börjar 

utnyttja mer förmåner. Det upplevs även vara svårt att sätta ett pris på vissa 

förmåner, t.ex. självriskbefrielsen, då denna förmåns värde är helt beroende av 

hur många skador medarbetaren råkar ut för. Medarbetarna upplever dock att 

dessa negativa aspekter kan motverkas genom att kommunikationen av 

förmånspaketet är tydlig, att de positiva aspekterna framhålls och att 

förmånernas värde klargörs. En medarbetare menar att de kunde få välja mellan 

att antingen ha det som det är idag eller att det finns ett baspaket som kan 

kompletteras med valbara förmåner från en meny med fler förmåner än idag. 

4.6.5 Sammanställning av medarbetarnas förbättringsförslag 

Tabell 4 nedan är en sammanställning av de förbättringsförslag rörande 

förmåner som medarbetarna önskar erhålla. Huvudsakligen ämnar de leda till att 

medarbetarna får bättre hälsa, tidstillgång eller ekonomi och de förmåner som 

inte har något av dessa syften är placerade i kategorin övrigt. 

Tabell 4: Önskade personalförmåner av medarbetarna 

Hälsa  Tid  Ekonomi Övrigt 

Kompensation för 

förmånsbeskattade 

idrotter 

Semesterdag som 

ersättning vid fyra 

kvällars jourarbete 

Obegränsat med 

självriskbefrielser 

Fler lägenheter, t.ex. 

i Spanien eller 

Göteborg 

Utökat 

friskvårdsbidrag 

Arbetstiden anpassad 

till kollektivtrafiken 

Större rabatt på 

försäkringar 

Kläder med 

företagets logotyp på 

Friskvårdstimme Sommartid Större lånebelopp  

Utförligare 

hälsokontroll 

Mer semester Större rabatter i 

butiker 

 

Större bidrag till 

nikotinläkemedel 

En timmes lunch Bättre räntor  

Sluta röka-grupp Hushållsnära tjänster Fri parkering  

Borttagning av 

solarierna 

Massagestolar Rådgivning om 

pensionssparande 

 

Själv få välja massör    

Tandvårdsbidrag    
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel kopplar vi samman vår empiri med relevanta teorier och tidigare 

forskning som presenteras i studiens teoretiska referensram. Denna del innefattar 

vår egen analys av resultatet med stöd av den teoretiska referensramen. 

Diskussionen följer resultatkapitlets struktur skillnaden är dock att resultatet från 

de individuella intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna inte diskuteras 

separerat. Vi diskuterar istället resultatet som helhet. 

5.1 Företagets personalförmåner 
Det studerade företaget erbjuder sina anställda många olika förmåner som ett led 

i att bland annat attrahera potentiella och behålla befintliga medarbetare. 

Attraktiva personalförmåner kan underlätta rekryteringsprocessen samtidigt som 

medarbetarnas benägenhet att stanna i företaget ökar (jfr Baughman et al., 2003; 

Lievens, 2007; Tsai & Wang, 2005). HR-chefen menar att personalförmånerna 

bl.a. erbjuds för att förbättra medarbetarnas hälsa och därmed deras 

arbetsprestationer (jfr Pegg, 2009; Tsai & Wang, 2005). Personalförmånerna har 

dock blivit allt fler och mer kostsamma för företaget och denna utveckling vill 

de nu stanna upp. En negativ följd av ett alltför omfattande förmånsutbud är att 

företaget nu har svårt att behålla alla förmåner av ekonomiska skäl (jfr Pegg, 

2009). I och med det kan det vara relevant för företaget att öka förtjänsterna av 

förmånerna (jfr Rousseau, 1995). Det innebär att det är viktigt att se vilka 

personalförmåner som verkligen genererar något tillbaka till företaget. 

Företagets existerande förmåner har inte utvärderats, vilket är ett vanligt 

förekommande problem generellt sett i organisationer (jfr Armstrong et al., 

2011). Svårigheten att mäta förmånernas återbäring till företaget är sannolikt 

anledningen till att det sällan görs (jfr Pfeffer, 1998). Det skulle dock kunnat 

vara bra om det studerade företaget hade genomfört en utvärdering innan 

kostnaden för förmånerna nått den nivå den är på idag. På så sätt skulle företaget 

ha kunnat se vilka förmåner som är mest kostnadseffektiva och därmed mest 

fördelaktiga att behålla (jfr Hume, 1995; Kreitner, 2004). Kontinuerliga 

utvärderingar av personalförmånernas inverkan på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse skulle kunna göras för att på så vis mäta förmånernas 

återbäring, inte i form av pengar, utan i form av företagets förmåga att attrahera 

och behålla medarbetare.  

HR-chefen menar att företagsledningen inte har tänkt strategiskt vid utformandet 

av förmånspaketet utan att olika faktorer snarare slumpmässigt har lett fram till 

det utbud som finns idag. För att utbudet av förmåner ska bli optimalt krävs 

dock att företaget vid utformning av sina förmåner gör en noggrann analys av 

olika aspekter i omgivningen (jfr Hume, 1995; Pegg, 2009). Detta för att 

förmånspaketet ska bli hållbart och inte för dyrt i längden. Vidare är det 

fördelaktigt om organisationen upprättar belöningsstrategier för att förmånerna 

ska kunna bidra till att företagets mål nås och på så vis tillfredsställa såväl 
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interna som externa intressenter (jfr Armstrong & Brown, 2006). Avsaknaden av 

strategiskt utformade förmåner kan ha föranlett behovet av att strama åt 

kostnaderna för förmånerna idag. Företagets förmånsutbud påverkas av 

konkurrerande företags förmåner och företaget har av den anledningen utfört 

benchmarking i viss mån. Benchmarking är ett bra sätt för företaget att följa med 

i rådande trender och stå sig i konkurrensen om medarbetare gentemot andra 

företag inom samma bransch (jfr DiMaggio & Powell, 1983; Hume, 1995; 

Tocher et al., 2006). Medarbetare kan idag ställa allt högre krav på arbetsgivaren 

och det är viktigt att företaget följer med i trenderna och visar tillräckligt med 

uppskattning och erkännande för att de ska kunna behålla och attrahera 

medarbetare (jfr Barrow & Mosley, 2005). I och med att många arbetsgivare 

utformar sina förmåner utifrån konkurrerande företag och lagstadgade krav, 

finns det en risk att de inte tar hänsyn till hur meningsfulla förmånerna är för 

medarbetarna (jfr Collins & Stevens, 2002; Wilson, 2003). Denna problematik 

är i viss mån aktuell i det studerade företaget, då majoriteten av förmånerna har 

uppkommit på detta vis. Medarbetarnas behov kan lättare tas i beaktande med 

hjälp av strategiskt utformade förmåner, som har ett uttalat syfte att attrahera 

och behålla medarbetare.  

5.2 Medarbetarnas upplevelser av personalförmånerna 
Samtliga medarbetare är positivt inställda till de förmåner som företaget 

erbjuder idag då de uppfattas som både generösa och mångsidiga. Ett 

konkurrenskraftigt förmånspaket kan hjälpa företaget att attrahera och behålla 

kompetenta medarbetare (jfr Hume, 1995). Medarbetare har olika behov som de 

vill ha tillgodosedda och därmed är det angeläget att utbudet av förmåner är 

brett för att så många som möjligt ska uppskatta det (jfr Armstrong & Brown, 

2006; Artz, 2010; Wilson, 2003). Det är positivt att företaget tillhandahåller ett 

stort antal varierande förmåner som tillsammans skapar en helhet då företagets 

förmåga att tillgodose alla medarbetares individuella behov ökar i och med detta 

(jfr Wilson, 2003). Det råder delade meningar bland medarbetarna och 

arbetsgivarrepresentanten om hur företagets förmåner står sig i förhållande till 

andra företag. Det tycks finnas en vilja i företaget att ligga i framkant vad gäller 

förmånerna, men att företagets resurser inte möjliggjort det fullt ut. 

Personalförmåner är ett sätt för organisationer att särskilja sig från andra företag 

på arbetsmarknaden (jfr Wilson, 2003). Det studerade företaget kan dock 

försöka utmärka sig mer med hjälp av förmånerna för att kunna behålla och 

attrahera medarbetare i större utsträckning. Flertalet medarbetare upplever att 

företagets personallån är för lågt för att arbetsgivaren med hjälp av det ska 

kunna attrahera kompetenta medarbetare från samma bransch. Flera poängterar 

att vissa förmåner även erbjuds till förmånskunder, vilket gör att de inte upplevs 

som personalförmåner. Detta är också något som företaget kan ta i beaktande, då 

en förmån kan komma att uppskattas mer om medarbetarna känner att det är ett 

privilegium som enbart är förunnat de anställda i företaget.  
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Medarbetarna upplever att en av de största förmånerna är förmiddagsfikat och 

att det ingår i företagets kultur att ta denna paus i det dagliga arbetet. 

Förmiddagsfikat kan ses som ett exempel på hur förmånerna kan bidra till 

skapandet av den kultur som företaget vill ska råda (jfr Armstrong & Brown, 

2006; Wilson, 2003). Detta försök att skapa en god kultur hämmas dock av att 

vissa förmåner inte upplevs kunna nyttjas. Några medarbetare menar att det är 

svårt att få tid till att utnyttja förmåner som kräver tid från arbetet, då det inte är 

förenligt med deras höga arbetsbelastning. Vidare upplevs arbetsgivaren 

använda de extra semesterdagarna som en hållhake på medarbetarna, vilket inte 

heller är något som ligger till god grund för skapandet av en god kultur och en 

framgångsrik intern employer branding (jfr Barrow & Mosley, 2005). 

5.2.1 Medarbetarnas värdering av personalförmånerna 

Det framkommer tydligt att medarbetarna värderar personalförmånerna, som 

företaget erbjuder idag, mycket högt. Resultatet från denna studie visar inga 

skillnader i hur personalförmånerna värderades mellan olika generationer. Detta 

stämmer överens med Giancolas (2010) resonemang och går samtidigt emot 

Sparrow och Cooper (2003) som menar att värderingar av arbetet skiljer sig åt 

mellan generationer. Medarbetarna påpekar istället att de eventuella skillnader 

som finns i deras sätt att värdera förmånerna är kopplade till deras livssituation 

och personliga intressen (jfr Artz, 2010). I och med det kan det bli viktigt för 

företaget att även fortsättningsvis ha ett brett utbud som alla oavsett ålder, 

generation, kön och befattning kan ta del av. Forskning visar att både män och 

kvinnor prioriterar förmåner som är kopplade till arbetstid, men att kvinnor gör 

det i högre grad än män (jfr Barrow & Mosley, 2005; Kreitner, 2004). Detta är 

något som ej har kunnat styrkas i denna studie då det inte har framkommit några 

skillnader i kvinnor och mäns sätt att värdera förmånerna. Det menar vi styrker 

resonemanget att samtliga medarbetare ska ha tillgång till samma förmåner.  

Utifrån de förmåner som värderas högst kan vi dock styrka det som framkommit 

i forskning, nämligen att det har blivit allt viktigare för människor med balans 

mellan arbets- och privatliv och att det har blivit svårare för dem att uppnå det 

(jfr Cohen, 1996; Sparrow & Cooper, 2003). Detta har medfört att företag satsar 

mer på förmåner som stödjer familjelivet, vilket även återspeglas i det studerade 

företaget. Denna form av förmåner kan medföra många positiva effekter i och 

med att medarbetarna mår bättre, sjukfrånvaron minskar, antalet uppsägningar 

minskar, löneanspråken blir lägre och produktiviteten ökar (jfr Baughman et al., 

2003; Sparrow & Cooper, 2003). Detta kan vara viktigt för det studerade 

företaget att ta i beaktande, då det råder en hård konkurrens om medarbetare 

inom denna bransch och högre lön kan vara svårt för arbetsgivaren att erbjuda.  

5.2.2 Kommunikation av personalförmånerna  

Medarbetarna har bristfällig kunskap om vilka förmåner som finns. Detta tyder 

på att de informationskanaler som företaget har valt som sina främsta kanaler, 
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d.v.s. introduktionen och intranätet, inte är de mest effektiva för detta företag. 

Introduktionen ses ofta som en bra kanal av arbetsgivarna men är mindre 

omtyckt av medarbetarna, vilket företaget med fördel kan ta i beaktande så de 

inte förlitar sig för mycket på att introduktionen ger fullvärdig information som 

medarbetarna behöver (jfr Pegg, 2009). Medarbetarna upplever att det finns 

nackdelar med att använda introduktionen och intranätet som 

kommunikationskanaler för förmånerna. I och med det kan företaget vara i 

behov av att använda sig av ytterligare kanaler för att informera medarbetarna 

om förmånerna, även om grundläggande information om förmånerna 

fortsättningsvis ges under introduktionen. Kanaler som syftar till att nå så många 

som möjligt, såsom intranät, har inte visat sig öka medarbetarnas kännedom och 

förståelse för förmånerna (jfr Pegg, 2009). Detta kan i sin tur leda till att den 

arbetstillfredsställelse som arbetsgivaren har för avsikt att skapa med hjälp av 

förmånerna inte uppkommer. I och med att arbetstillfredsställelsen påverkar 

medarbetarnas lojalitet och benägenhet att stanna i företaget samt tala gott om 

det så kan företagets bristande kommunikation av förmånerna medföra att dessa 

positiva effekter uppstår i mindre utsträckning. 

Medarbetarna skulle kunna bli bättre insatta i förmånerna om HR-avdelningen 

tydligare kommunicerade till medarbetarna vad syftet med varje förmån är samt 

hur de kan nyttjas (jfr Pegg, 2009). Några medarbetare upplever att de som sitter 

på huvudkontoret får tillgång till mer muntlig information från HR-avdelningen 

och att vissa avdelningar är bättre införstådda med vissa förmåner. Detta stödjer 

antagandet att de kommunikationskanaler som företaget använder idag inte är 

tillräckliga för att personalförmånerna ska kunna påverka deras interna employer 

branding på ett optimalt sätt (jfr Pegg, 2009). De som arbetar med förmånerna i 

organisationen måste vara underrättade om hur insatta medarbetarna är i 

förmånerna (jfr Danehower & Lust, 1996). HR-chefen nämner dock inte 

problematiken kring medarbetarnas bristande kännedom om förmåner, vilket 

tyder på att denne inte är tillräckligt underrättad om detta. Både medarbetarna 

själva och arbetsgivarrepresentanten upplever att medarbetarna är bortskämda i 

viss mån då de tar vissa förmåner för givet. Detta skulle kunna undvikas genom 

bättre kommunikation av förmånerna och dess värde (jfr Pegg, 2009). Det kan i 

sin tur leda till att medarbetarna uppskattar sin arbetsgivare mer och känner 

större arbetstillfredsställelse. 

5.3 Personalförmånernas inverkan på arbetstillfredsställelsen 
Medarbetarna upplever att personalförmånerna påverkar arbetstillfredsställelsen 

indirekt genom deras positiva inverkan på trivseln, det sociala samspelet, 

känslan av trygghet samt hälsan. Dessa konsekvenser av förmånerna påverkar 

medarbetarnas subjektiva värdering av arbetet positivt, vilket är det samma som 

att arbetstillfredsställelsen blir högre (jfr Donohue & Heywood, 2004). Med 

utgångspunkt i detta är det dock inte sannolikt att personalförmånerna skulle 
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vara avgörande för medarbetarnas arbetstillfredsställelse, då den subjektiva 

utvärderingen grundas på arbetets alla olika aspekter och förmånerna utgör 

endast en aspekt av många. Detta stämmer väl överens med medarbetarnas egna 

uppfattningar om förmånernas inverkan på deras arbetstillfredsställelse.   

Medarbetarna upplever även att deras ekonomi påverkas på ett positivt sätt av 

monetära förmåner, vilket i sin tur kan öka arbetstillfredsställelsen (jfr Artz, 

2010). Enligt några medarbetare påverkar dock även fikat och semestern 

arbetstillfredsställelsen och det framkommer att somliga vill ha en timmes lunch 

eller kortare arbetstid hellre än ett påslag på lönen. Detta tyder på att förmåner 

kan fungera som substitut för lön och att även icke-monetära förmåner kan 

skapa arbetstillfredsställelse om de anses vara tillräckligt värdefulla eller 

minskar medarbetarnas inkomstskatt (jfr Artz, 2010). Flertalet medarbetare 

upplever att utbudet av förmåner är generöst samtidigt som några anser att 

lönenivån är relativt låg. Detta kan tolkas som att företaget tvingas hålla nere 

lönenivåerna på grund av det stora utbudet av förmåner. Det finns dock en risk 

att förmånerna inte fungerar som substitut för lön för samtliga individer då deras 

behov varierar. I och med det är det inte säkert att förmånerna utgör något 

önskvärt för alla och därmed ökar inte heller deras arbetstillfredsställelse (jfr 

Artz, 2010). Överlag visar resultatet att personalförmånerna påverkar 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse i viss utsträckning, vilket kan vara en 

bidragande faktor till företagets låga sjukfrånvaro och personalomsättning (jfr 

Artz, 2010; Holtom et al., 2006).  

5.3.1 Personalförmånernas inverkan på motivationen 

Flertalet medarbetare upplever att förmånerna inte påverkar deras motivation i 

arbetet. Detta visar återigen att personalförmånerna inte är avgörande för 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse, som påverkas av individers motivation (jfr 

Kreitner, 2004). Ett par medarbetare nämner att prestationsbaserade belöningar 

däremot påverkar deras motivation och förmånernas ringa inverkan på 

motivationen kan ha förorsakats av att medarbetarna inte behöver anstränga sig 

och arbeta extra hårt för att erhålla förmånerna utan det räcker med att vara 

anställd (jfr Kreitner, 2004). Några medarbetare upplever dock att olika 

förmåner kan påverka deras motivation och därigenom deras 

arbetstillfredsställelse. Vissa menar att förmåner som generar pengar ökar deras 

motivation. Detta stödjer tidigare forskning som visar att pengar är en stark 

motivationsfaktor, men det går emot Kressler (2003) som menar att pengar inte 

motiverar utan enbart höjer eller sänker otillfredsställelsen. Andra medarbetare 

upplever att de sociala aktiviteterna såsom fikat och personalmiddagarna 

motiverar dem. Dessa förmåner kan ha påverkat de relationella banden mellan 

medarbetarna och arbetsgivaren på ett positivt sätt, vilket kan ha medfört att 

medarbetarna är mer engagerade samt motiverade och vill sträva efter att uppnå 

företagets mål (jfr Hume, 1995).    
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Några medarbetare upplever att förmånerna skapar en trygghet, som i sin tur 

motiverar dem. Trygghet som en följd av erhållna förmåner kan motivera 

människor då trygghetsbehovet är ett av människans mest grundläggande behov 

(jfr Eysenck, 1998). Detta behov motiverar dock enbart människor så länge det 

inte är fullt tillfredsställt. Det medför att förmånerna inte ökar medarbetarnas 

motivation, då trygghetsbehovet redan upplevs vara tillgodosett enligt somliga. 

Några medarbetare upplever dock att fler försämringar än förbättringar har 

gjorts rörande förmånerna de senaste åren och vissa ställer sig även frågande till 

vad arbetsgivarens syfte med denna studie är. Detta kan tolkas som att vissa 

medarbetare är oroliga för att vissa förmåner ska försvinna och därmed är deras 

trygghetsbehov eventuellt inte helt tillgodosett. Den bristande trygghetskänslan 

kan motivera dessa medarbetare till att arbeta hårt för att tillgodose 

trygghetsbehovet och erhålla högre arbetstillfredsställelse (jfr Kreitner, 2004; 

Kressler, 2003). Deras strävan efter trygghet kan resultera i större engagemang 

och delaktighet i utformningen av förmånerna eller att deras benägenhet att 

stanna i företaget minskar. Oavsett om trygghetsbehovet är tillgodosett eller ej 

så har människor även ett behov av en positiv självbild, vilket kan motivera dem 

om det inte är tillgodosett (jfr Kressler, 2003). Beröm i form av 

personalförmåner kan därmed utgöra en motivationsfaktor då medarbetarnas 

självbild kan påverkas positivt av dem (jfr Hume, 1995). 

Personalförmånernas ringa inverkan på motivationen innebär även att deras 

inverkan på medarbetarnas engagemang och benägenhet att stanna i 

organisationen är begränsad (jfr Kressler, 2003). Medarbetares motivation är 

mycket relevant för företags framgång och arbetsgivaren kan med fördel ta det i 

beaktande vid utformningen av personalförmånerna (jfr Hume, 1995; Kressler, 

2003). Företagets utbud av förmåner kan dock uppfattas som bra med avseende 

på blandningen av både immateriella och materiella förmåner, då båda dessa 

former av förmåner påverkar motivationen (jfr Kressler, 2003). I och med att 

alla människor är olika och motiveras av olika saker så är det positivt att 

förmånsutbudet uppfattas som väldigt brett av medarbetarna idag (jfr Kressler, 

2003). Vidare är det viktigt att arbetsgivaren kontinuerligt ser över förmånerna 

då människors motivationsfaktorer ständigt förändras (jfr Kressler, 2003). Detta 

belyser ytterligare vikten av att det studerade företaget kontinuerligt utvärderar 

hur förmånerna upplevs av medarbetarna. 

5.3.2 Personalförmånernas inverkan på känslan av erkännande och 

uppskattning 

Flertalet medarbetare upplever att arbetsgivaren visar omtanke och uppskattning 

genom att tillhandahålla personalförmåner. Detta visar att förmånerna påverkar 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse (jfr Barrow & Mosley, 2005). 

Förmånernas inverkan på arbetstillfredsställelsen beror dock på vad 

medarbetarna förväntar sig att erhålla för utfört arbete. Detta kan relateras till 
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respondenternas varierande upplevelser av förmånerna beroende på om de har 

arbetat inom den offentliga eller privata sektorn innan de började arbeta på det 

studerade företaget. Medarbetare som kommer från den offentliga sektorn har 

lägre förväntningar på förmånerna jämfört med de som har arbetat inom den 

privata sektorn tidigare.  Med utgångspunkt i detta resonemang kan medarbetare 

med lägre förväntningar förväntas uppleva uppskattning lättare och därmed 

påverkar personalförmånerna deras arbetstillfredsställelse i högre grad.  

Arbetsgivarrepresentanten upplever att minskade kostnader för förmånerna är 

eftersträvansvärt. Det är dock relevant att arbetsgivaren är beredd att investera i 

personalförmåner då dessa kan påverka medarbetarnas känsla av erkännande 

och uppskattning, vilket i sin tur bidrar till konkurrensfördelar i och med en 

lyckad intern employer branding (jfr Pfeffer, 1998). Personallånet är en förmån 

som kostar företaget mycket pengar, men det är också enligt medarbetarna den 

förmån som är avgörande för företagets förmåga att attrahera medarbetare från 

andra banker. För att tilltala potentiella medarbetare inom branschen och visa 

dem uppskattning är pressen stor på arbetsgivaren att höja personallånet och 

istället för att beräkna kostnaderna idag se till vinsterna i framtiden. Det var 

relativt nyligen som företaget höjde personallånet, men trots det ligger de långt 

efter konkurrerande företag. En fördel med uppskattning och erkännande i form 

av tilltalande förmåner är att medarbetarna känner starkare tillhörighet till 

företaget och att de därmed kan bemöta kunderna på ett bättre sätt, vilket är en 

form av återbäring av förmånerna (jfr Barrow & Mosley, 2005).  

5.3.3 Personalförmånernas inverkan på känslan av rättvisa 

Bortsett från ett fåtal undantag så upplever samtliga medarbetare att 

fördelningen av förmånerna är distributivt rättvis, vilket är det fundamentala i 

belöningssystem (jfr Armstrong & Brown, 2006; Sparrow & Cooper, 2003). 

Detta kan ha bidragit till medarbetarnas generellt sett positiva inställning till 

både arbetsgivaren och personalförmånerna i stort (jfr Tyler & Blader, 2003). 

Det är vidare en bidragande faktor till medarbetarnas grad av 

arbetstillfredsställelse (jfr Tyler & Blader, 2003; Holtom et al., 2006). Trots att 

utbudet av förmåner uppfattas som mycket generöst av flertalet medarbetare så 

anser många även att arbetskraven på dem är höga. Det vill säga att de har gjort 

sig förtjänta av de förmåner som de faktiskt erhåller och fördelningen anses 

därav vara rättvis (jfr Tyler & Blader, 2003). Medarbetarna känner även tillit till 

HR-avdelningen och andra som ansvarar för förmånerna, vilket bidrar positivt 

till deras uppfattning att förmånerna fördelas rättvist (jfr Sparrow & Cooper, 

2003).  

En ytterligare faktor kopplad till rättvisa och som bidrar till 

arbetstillfredsställelse är den transparens och öppenhet som råder i företaget (jfr 

Armstrong & Brown, 2006). Vissa förmåner har bara en del medarbetare 

tillgång till, t.ex. parkeringsplats. Detta är dock öppet kommunicerat, vilket 
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medför att fördelningen ändå kan upplevas som rättvis då det finns sakliga 

belägg för dessa skillnader. De medarbetare som upplever att vissa förmåner är 

orättvist fördelade bör känna lägre arbetstillfredsställelse jämfört med om de 

skulle uppfatta fördelningen som rättvis (jfr Tyler & Blader, 2003). De 

orättvisor som upplevs vara av större vikt är att vissa medarbetare inte har 

möjlighet att utnyttja personallånet, friskvårdsbidraget eller arbetskläder. I och 

med personallånets stora ekonomiska värde kan arbetsgivaren med fördel se 

över om de som inte utnyttjar detta kan erhålla någon annan form av förmån. 

Det kan även vara aktuellt att föra en diskussion med de som utövar 

förmånsbeskattade sporter för att dels informera dem om skatterättsliga lagar 

och dels för att komma överens om någon annan form av passande förmån. 

Vidare kan det vara fördelaktigt för arbetsgivaren att medarbetarna har tillgång 

till bra kläder med företagets logotyp på. Det kan ses som en enkel och billig, 

men ack så viktig, form av marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. Detta då 

den interna employer brandingen kan påverkas positivt om medarbetarna i och 

med erhållandet av arbetskläder identifierar sig med företaget i större 

utsträckning.         

5.3.4 Personalförmånernas inverkan på känslan av delaktighet 

Samtliga medarbetare upplever att de inte har varit delaktiga vid utformandet av 

personalförmånerna. Denna brist på delaktighet kan orsaka större motstånd 

bland medarbetarna vid förändringar av förmånerna (jfr Hume, 1995). Det kan 

vara anledningen till varför medarbetarna är relativt negativa till de förändringar 

som har genomförts. Arbetsgivarrepresentantens uppfattning är dock, i motsats 

till detta, att företaget kontinuerligt har förbättrat utbudet av förmåner. I och med 

att arbetsgivarrepresentanten har en annan uppfattning än medarbetarna är det 

viktigt att företaget vid en eventuell förändring av förmånsutbudet för en dialog 

med medarbetarna så att de inte tar bort förmåner som medarbetarna anser är 

relevanta för deras välbefinnande. Generellt sett visar resultatet att samtliga 

respondenter är nöjda med förmånerna, men vid delaktighet skulle deras 

uppskattning av förmånerna kunna bli ännu större (jfr Hume, 1995). Deltagarna 

i fokusgruppsintervjuerna vill vara delaktiga i utformandet av förmånerna, vilket 

är en vanlig önskan bland medarbetare (jfr Pegg, 2009). De lägger större vikt vid 

delaktighet och de är inte lika benägna som de andra medarbetarna att uppleva 

förmånerna som fullt tillräckliga. Medarbetarna som deltog i de individuella 

intervjuerna upplever överlag, av olika anledningar, inget behov av att vara 

delaktiga. Denna skiftande inställning till delaktighet kan bero på att 

medarbetarna i fokusgruppsintervjuerna ingår i företagets talangprogram. De har 

därmed fått bekräftelse på att deras kompetens är av vikt för företaget, vilket kan 

ha gett dem ett ökat självförtroende och mod att säga det de tycker till 

arbetsgivaren. I och med att talanggruppen värderar delaktighet högre än de 

andra medarbetarna löper deras arbetstillfredsställelse större risk att påverkas 

negativt av den bristande delaktigheten (jfr Hume, 1995).  
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Arbetsgivarrepresentanten är medveten om att medarbetarna inte är delaktiga i 

alla beslut rörande förmånerna men menar att vissa förändringar har skett som 

en följd av deras synpunkter. Flertalet medarbetare anser att det är lätt att delge 

sina synpunkter rörande förmånerna till HR-avdelningen, men däremot så anses 

deras åsikter inte ha påverkat några beslut. Det är dock vanligt förekommande 

att arbetsgivaren upplever medarbetarnas delaktighet större än vad medarbetarna 

själva gör (jfr Pegg, 2009). I och med att medarbetarna upplever att deras 

möjlighet att påverka beslut är begränsad kan delaktigheten vara än mer relevant 

att utöka för att deras arbetstillfredsställelse ska kunna påverkas positivt. 

Medarbetarna kan med hjälp av delaktighet få en större förståelse för 

genomförda förändringar av förmånerna och de relationella banden mellan dem 

och arbetsgivaren kan förbättras (jfr Guzzo & Noonan, 1994). En god relation 

mellan medarbetarna och arbetsgivaren tillsammans med förmåner som 

tillgodoser medarbetarnas behov kan leda till högre arbetstillfredsställelse. Detta 

skulle i sin tur påverka företagets interna employer branding och företagets 

förmåga att attrahera och behålla medarbetare på ett positivt sätt.  

5.4 Personalförmånernas inverkan på medarbetarnas benägenhet 

att stanna i företaget 
En negativ följd av alltför generösa förmåner är att medarbetarna kan känna sig 

inlåsta (jfr Artz, 2010). Medarbetarna upplever dock inte att personalförmånerna 

är avgörande för deras benägenhet att stanna i företaget och därmed skapar de ej 

heller en känsla av inlåsning. Flera nämner dock att vid byte av arbete så skulle 

de jämföra nuvarande förmåner med den nya arbetsgivarens förmåner (jfr 

Collins & Stevens, 2002). I och med det kan förmånerna trots allt anses inverka 

på medarbetarnas vilja att byta arbete då de värderar förmånerna i pengar. De är 

i regel inte beredda att börja arbeta på en arbetsplats där ersättningen i form av 

lönens och förmånernas sammanlagda värde, är lägre än idag. Medarbetarna 

nämner dock att företag inom samma bransch har likvärdiga förmåner och att 

det därmed inte är sannolikt att förmånerna inverkar på benägenheten att stanna i 

företaget, om de planerar att börja arbeta hos en annan arbetsgivare inom samma 

bransch. Medarbetarna upplever att förmånerna kan påverka deras lojalitet 

gentemot arbetsgivaren och en förklaring till det kan vara att förmånerna ses 

som en form av uppskattning och erkännande (jfr Barrow & Mosleys, 2005). Ett 

brett förmånsutbud kan även leda till att medarbetarna lättare identifierar sig 

med organisationen och blir lojala gentemot den (jfr Armstrong & Brown, 

2006). Lojaliteten är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till att 

medarbetarna stannar i företaget och väljer att benämna det i positiva ordalag. 

Flera medarbetare upplever att arbetsgivaren vill deras bästa och är generös 

vilket är goda förutsättningar för att medarbetarna ska bli lojala (jfr Capelli, 

1999). Medarbetarna upplever att de vill ge någonting tillbaka till arbetsgivaren i 

och med att de får så mycket förmåner, vilket kan yttra sig i lojalitet. En 
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förklaring till det kan vara att ömsesidighet är en förutsättning för att lojalitet 

ska kunna uppstå (jfr Capelli, 1999). Vidare känner medarbetarna tillit till 

arbetsgivaren, vilket är en god förutsättning för att medarbetarna ska vara lojala 

och uppskatta även långsiktigt fördelaktiga förmåner. Detta då tillit mellan 

medarbetarna och arbetsgivaren medför att personalförmånerna inte måste 

erhållas omedelbart efter genomförd arbetsinsats (jfr Capelli, 1999). Trots 

förändrade villkor på arbetsmarknaden, som resulterat i mindre lojala 

medarbetare, så finns det mycket som arbetsgivaren kan göra för att främja 

lojaliteten och att tillhandahålla förmåner är ett alternativ (jfr Sparrow & 

Cooper, 2003). Medarbetarna upplever att förmånerna kan lindra negativa 

effekter av stress i arbetet, vilket medför att deras lojalitet bibehålls och att deras 

benägenhet att stanna i företaget består. Detta belyser vikten av 

personalförmånerna, som en del av företagets interna employer branding, då de 

inverkar på arbetstillfredsställelsen.   

Medarbetarna har tre former av relationella band till arbetsgivaren, som 

påverkas av förmånerna och inverkar på deras benägenhet att stanna i företaget 

(jfr Sparrow & Cooper, 2003). Många identifierar sig starkt med företaget och 

upplever att förmånerna skapar en trivsel som medför att de känner sig som en 

del av varumärket, vilket i sin tur skapar en relation präglad av lojalitet. Denna 

form av relationellt band är det mest förekommande vilket är positivt (jfr 

Sparrow & Cooper, 2003). Vidare upplever några att det inte finns några andra 

bättre arbetsgivare eller att fördelarna med fortsatt anställning överväger 

nackdelarna med att säga upp sig. För vissa medarbetare kan ekonomiska 

förmåner påverka deras benägenhet att stanna i företaget medan andra inte alls 

upplever att förmånerna inverkar på det sättet. Det är dock inte ekonomiska 

förmåner som är det mest avgörande för att relationella band ska uppstå. I och 

med det är det positivt att arbetsgivaren även tillhandahåller en rad andra former 

av förmåner som skapar välmående och ett gott rykte (jfr Giancola, 2010). Det 

är förmåner som enligt respondenterna uppskattas på grund av att de skapar 

trivsel, samhörighet, trygghet och stolthet. Det kan vara trygghetsbehovet som 

får många medarbetare att stanna i företaget, då det upplevs vara en stor risk att 

lämna det trygga för det okända hos en ny arbetsgivare (jfr Eysenck, 1998). 

I och med att medarbetarna upplever att de får väldigt mycket av arbetsgivaren 

och att de därmed vill ge något tillbaka till denne är medarbetarnas relationer till 

arbetsgivaren även normativa (jfr Sparrow & Cooper, 2003). Detta då 

medarbetarna känner en skyldighet gentemot arbetsgivaren. Skyldigheter som 

baseras på lojalitet, som har skapats med hjälp av förmånerna. Nyanställda 

tenderar dock att känna en större tacksamhetsskuld till sin arbetsgivare jämfört 

med de som har varit anställda längre (jfr Capelli, 1999). Det som arbetsgivaren 

kan tänka på är att det därmed kan krävas en större ansträngning av dem för att 

de som har varit anställda länge ska vara lojala. Det är positivt att många 
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respondenter tycks ha starka emotionella band till företaget och identifiera sig 

med det, vilket ökar sannolikheten för att de fortsätter att vara lojala även om 

förmånerna skulle försämras (jfr Sparrow & Cooper, 2003). Flera medarbetare 

upplever att deras lojalitet bidrar till ett bättre kundbemötande och att de själva 

är kunder i företaget, vilket i sin tur medför att externa kunder uppfattar 

företagets erbjudanden som mer trovärdiga (jfr Lönn & Löhman, 2000). Den 

externa bilden av arbetsgivaren är beroende av medarbetarnas grad av 

arbetstillfredsställelse samt lojalitet (jfr Barrow & Mosley, 2005). Detta inverkar 

på företagets attraktionskraft, då kunderna kan vara potentiella medarbetare eller 

påverka ryktet om företagets arbetsgivarvarumärke (jfr Barrow & Mosley, 2005; 

Foster et al., 2010; Pfeffer, 1998). Vidare upplever medarbetarna att det råder en 

positiv anda och kultur i företaget som bidrar till att de vill vara goda 

företagsambassadörer och lojala. Några menar att förmånerna är en bidragande 

faktor till den positiva kultur som råder. Detta tyder på att arbetsgivaren har 

använt sig av förmånerna för att skapa en organisationskultur som denne anser 

är åtråvärd (jfr Wilson, 2003). Denne är mån om att leva upp till medarbetarnas 

förväntningar för att bibehålla sitt goda rykte och därav är det inte aktuellt att 

förmånerna skulle försämras i någon stor bemärkelse (jfr Rousseau, 1995).   

5.5 Företagets attraktionskraft 
Medarbetarna upplever att företaget har ett mycket gott rykte, vilket leder till att 

arbetsgivaren blir mer attraktiv för både befintliga och potentiella medarbetare 

(jfr Fombrun & Rindova, 2000; Hatch & Schultz, 2000). I och med det kan 

företaget skaffa sig konkurrensfördelar, vilket är fördelaktigt då det verkar i en 

bransch där konkurrensen om kompetenta medarbetare är hård. Företagets rykte 

kan motivera somliga medarbetare mer än vad en bra lön gör (jfr Cable & 

Turban, 2003; Giancola, 2010). Det faktum kan företaget ta fasta på och utnyttja 

mer, då det är mer ekonomiskt fördelaktigt att erbjuda bra förmåner än höga 

löner. Företags varumärke, image samt marknadsföring har fått en allt större 

inverkan på potentiella och befintliga medarbetare idag, vilket gör det än mer 

positivt att företaget har skapat sig ett gott rykte (jfr Lievens, 2007; Olins, 2000). 

Det påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse och självkänsla positivt att 

arbeta för ett företag som har ett gott rykte och som externa aktörer har en 

positiv uppfattning om (jfr Collins & Stevens, 2002; Hatch & Schultz, 2000; 

Ind, 2001). Detta medför att medarbetarna känner ett starkare band till 

organisationen vilket i sin tur skapar motivation och engagemang (jfr Cable & 

Turban, 2003; Fombrun & Rindova, 2000). Samtliga respondenter hade av olika 

anledningar kännedom om företaget innan de började arbeta där, vilket tyder på 

att företaget har ett starkt varumärke (jfr Bergstrom et al., 2002). Företaget har 

lyckats förmedla en positiv företagsidentitet genom sitt varumärke, som i sin tur 

kan påverka företagets förmåga att attrahera och behålla medarbetare (jfr 

Backhaus & Tikoo, 2004). Företaget har ett arbetsgivarvarumärke som tilltalar 

medarbetarna, vilket bidrog till att de sökte sig till företaget (jfr Kaivanipour, 
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2008). Vissa medarbetare menar även att de innan anställning fått höra mycket 

gott om företaget från bekanta som arbetar inom organisationen, vilket innebär 

att företaget har en fungerande intern employer branding (jfr Foster et al., 2010). 

I och med företagets goda rykte har det många fördelar när det kommer till dess 

förmåga att attrahera och behålla medarbetare, ett rykte de borde vara angelägna 

om att upprätthålla.   

Det är endast några respondenter som kände till företagets personalförmåner 

innan de blev anställda, vilket kan vara orsaken till varför de även upplever att 

förmånerna hade en liten inverkan på deras val att söka sig till företaget. Det 

tyder på att företaget i sin employer branding inte har lagt fokus på att 

kommunicera ut sina förmåner och att det i sin tur har bidragit till att de inte 

kunnat attrahera nya medarbetare i den utsträckning som skulle kunnat vara 

möjlig. De flesta fick liten kännedom om ett fåtal förmåner under 

anställningsintervjun, vilket vi menar med fördel kan ske tidigare i 

rekryteringsprocessen, då dessa individer redan har attraherats av att söka sig till 

organisationen. Marknadsförs förmånerna tidigare i t.ex. platsannonsen eller på 

hemsidan ökar sannolikheten för att fler kandidater kommer att söka vakanta 

tjänster. Några respondenter menar att det var informationen om förmånerna 

under rekryteringsprocessen som fick dem att tacka ja till arbetserbjudandet. 

Detta tyder på att förmånerna inverkar på medarbetarnas attraktion till företaget 

och därmed blir det än mer viktigt att företaget satsar mer på att marknadsföra 

dem i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen (jmf Lievens, 2007). Detta 

antagande kan dock ifrågasättas då forskning visar att information som ges 

under anställningsintervjuer är bristfällig och inte leder till en ökad benägenhet 

hos de sökande att tacka ja till tjänsten (jfr Pegg, 2009; Tocher et al., 2006). En 

aktiv marknadsföring av förmånerna under rekryteringsprocessen kan dock 

medföra att företaget i alltför stor utsträckning attraherar medarbetare som 

främst tilltalas av förmåner istället för arbetsuppgifterna och den personliga 

utvecklingen.   

5.5.1 Medarbetarnas benägenhet att tala om arbetsgivaren 

Medarbetarna känner en viss stolthet över att arbeta i företaget och har av den 

anledningen inga problem att prata gott om det (jfr Cairncross, 2002). Några 

medarbetare vill dock inte prata om företaget med externa aktörer p.g.a. att de 

inte vill prata om arbetet på sin fritid. Arbetssökande påverkas emellertid mer av 

information som förmedlas av någon utomstående person som inte arbetar i 

företaget (jfr Collins & Stevens, 2002). Det är därmed viktigt att företagets 

kunder behandlas väl av medarbetarna för att de i sin tur ska sprida ett gott rykte 

om företaget. I och med det är det relevant att företaget arbetar effektivt med sin 

interna employer branding, som leder till att medarbetarna förmedlar en positiv 

bild av arbetsgivaren till individer utanför företaget (jfr Foster et al., 2010). 

Samtliga medarbetare upplever att de trivs så pass bra i företaget att de skulle 
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rekommendera en vän att börja arbeta där. Det är ett gott betyg för arbetsgivaren 

och visar på att den interna employer brandingen har fungerat väl.  

Medarbetarna upplever att de oftast talar om företaget i positiva ordalag, vilket 

är det centrala syftet med intern employer branding och en förutsättning för 

spridning av en positiv organisationsidentitet (jfr Backhaus & Tikoo, 2004; 

Hatch & Schultz, 2000). De menar att deras arbetstillfredsställelse påverkar hur 

de väljer att tala om företaget. I och med det blir det angeläget för företaget att 

skapa en god arbetssituation för medarbetarna, då det leder till att de sprider ett 

positivt rykte (jfr Mosley, 2007). Medarbetarna upplever att de av lojalitetsskäl 

medvetet förmedlar en god bild av företaget och om någon talar negativt om 

företaget så försöker de förklara och försvara det. En förklaring till detta är 

medarbetarnas vilja att motverka negativ ryktesspridning om sitt företag och 

skydda dess externa image (jfr Dukerich & Carter, 2000). Ett företags rykte 

skapas i interaktionen mellan representanter från företaget och dess omgivning 

och därmed är det positivt för företaget att medarbetarna ofta väljer att försvara 

företaget mot de som kommer med negativ kritik (jfr Fombrun & Rindova, 

2000; Martin et al., 2005). På så sätt kan ett positivt rykte upprätthållas och 

därmed fortsätta att attrahera potentiella medarbetare. Flera medarbetare nämner 

att de inte berättar om alla personalförmåner när de talar med andra utanför 

företaget då företaget är kundägt, vilket belyser medarbetarnas lojalitet gentemot 

arbetsgivaren.  

5.6 Personalförmånernas förbättringsmöjligheter 
I tabell 4 i resultatkapitlet återfinns de förmåner som medarbetarna önskar 

erhålla, vilket innebär att sannolikheten att de tillgodoser deras behov och ökar 

arbetstillfredsställelsen är stor. Deras motivation kan t.ex. öka om dessa 

förbättringsförslag blir verklighet, vilket i sin tur leder till högre 

arbetstillfredsställelse (jfr Kreitner, 2004; Kressler, 2003). Många arbetsgivare 

bortser från medarbetarnas verkliga behov vid utformandet av förmånsutbudet 

(jfr Wilson, 2003). Med hjälp av medarbetarnas förbättringsförslag kan 

arbetsgivaren få en uppfattning om vilken form av förmåner som kan inverka på 

företagets förmåga att attrahera och behålla medarbetare (jfr Cairncross, 2002; 

Rousseau, 1995). De önskade förmånerna tjänar olika syften, vilket kan bero på 

att medarbetarnas behov varierar då de befinner sig i olika livssituationer (jfr 

Armstrong & Brown, 2006). Det som flest medarbetare önskar är att 

personallånet ska höjas. Några medarbetare menar att bankverksamhetens ringa 

ålder är orsaken till varför personallånet utgör ett relativt lågt belopp. Analysen 

för framtiden ser dock god ut, då bankverksamheten är i en expansionsfas, vilket 

bådar gott för att företaget ska kunna höja personallånet så småningom (jfr 

Hume, 1995). Genomförd benchmarking i företagets geografiska närhet visar att 

högre personallån kan vara fördelaktigt för företagets förmåga att attrahera 

medarbetare från andra banker (jfr Hume, 1995). De önskvärda förmånerna 
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syftar till att förbättra medarbetarnas välmående, vilket är avgörande för deras 

benägenhet att stanna i företaget (jfr Capelli, 1999; Giancola, 2010; Pegg, 2009). 

I och med arbetsgivarens behov av att både attrahera och behålla medarbetare är 

det ett strategiskt klokt beslut att tillhandahålla en bra blandning av både 

materiella och symboliska förmåner, då förmånernas inverkan på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse därmed kan maximeras (jfr Armstrong & Brown, 2006; 

Lievens, 2007). 

Medarbetarnas behov av förmåner skiljer sig åt beroende på om de har barn eller 

inte. Föräldrar utgör en grupp av individer som värdesätter förmånerna högre än 

andra (jfr Artz, 2010). De förmåner som syftar till att spara tid är mer frekvent 

önskade bland medarbetare med hemmavarande barn (jfr Barrow & Mosley, 

2005; Baughman et al., 2003). Det kan bero på att autonomi underlättar för 

föräldrar att balansera mellan arbets- och privatlivet, vilket kan erhållas med 

hjälp av tidssparande förmåner (jfr Cohen, 1996; Sparrow & Cooper, 2003). Det 

studerade företaget går dock snarare i riktning mot att förlänga medarbetarnas 

arbetsdagar än att förkorta dem, vilket kännetecknar dagens arbetsmarknad i 

stort och försvårar för föräldrar att uppnå balans i livet (jfr Sparrow & Cooper, 

2003). Tillgodoser inte arbetsgivaren medarbetarnas behov av balans i livet så är 

risken stor att den interna employer brandingen får sämre effekt i och med att de 

anställdas arbetstillfredsställelse minskar (jfr Barrow & Mosley, 2005; Sparrow 

& Cooper, 2003). Vid eventuella förändringar av förmånerna bör arbetsgivaren 

reflektera kring vilken organisationskultur denne vill frambringa med hjälp av 

förmånerna (jfr Pegg, 2009; Wilson, 2003). Enligt medarbetarna är det centralt 

att arbetsgivaren satsar på att erbjuda förmåner som är kopplade till företagets 

kärnverksamhet. Med hjälp av sådana förmåner kan arbetsgivaren skapa en 

kultur som präglas av lojalitet och en genuin känsla av att företaget erbjuder 

branschens bästa produkter och tjänster. Detta kan i sin tur medföra att 

kundbemötandet förbättras och därmed även företagets resultat (jfr Barrow & 

Mosley, 2005). Det kan även vara positivt då förmåner som är kopplade till den 

egna verksamheten kostar mindre för arbetsgivaren att införskaffa jämfört med 

andra förmåner på marknaden. Denna form av förmåner kan även vara 

fördelaktig för medarbetarna att tillhandahålla då vissa personalrabatter inte 

förmånsbeskattas (jfr Artz, 2010).    

En förmån som medarbetarna upplever är mindre fördelaktig är den ekonomiska 

rådgivningen, då det anses vara känsligt att låta kollegor se deras ekonomiska 

tillgångar samtidigt som sekretessen upplevs vara bristande i företaget. Denna 

bristande tillit till kollegor och arbetsgivare kan grunda sig i att medarbetarna 

inte identifierar sig tillräckligt mycket med företaget och därmed tvivlar på om 

deras värderingar stämmer överens med företagets och övriga medarbetares 

värderingar (jfr Barrow & Mosley, 2005; Sparrow & Cooper, 2003). Detta kan 

påverka organisationsidentiteten negativt, vilket i sin tur även påverkar 



 78 

 

företagsidentiteten negativt (jfr Hatch & Schultz, 2000) Vidare riskerar företaget 

att medarbetarna upplever en större orättvisa vid fördelningen av förmånerna om 

tilliten är bristande, vilket påverkar arbetstillfredsställelsen negativt (jfr Sparrow 

& Cooper, 2003; Tyler & Blader, 2003). Den bristande tilliten kan hindra 

medarbetarna ifrån att knyta starka band till organisationen och därmed kan 

deras arbetstillfredsställelse och benägenhet att stanna i organisationen inte 

heller öka (jfr Pegg, 2009). En ytterligare konsekvens av detta kan vara att 

medarbetarna inte blir lika lojala kunder och kan därmed välja att vara kund hos 

ett konkurrerande företag, vilket somliga redan har gjort. I och med vikten av 

tillit är det viktigt för det studerade företaget att öka den genom att tydligare 

informera medarbetarna om sekretessen.  

5.6.1 Individanpassade flexibla förmånspaket 

Det råder delade meningar bland medarbetarna huruvida ett individanpassat 

flexibelt förmånspaket skulle kunna leda till en förbättring av företagets 

personalförmåner eller ej. Medarbetarna är dock generellt sett positivt inställda 

till införandet av en meny och menar att det skulle kunna bidra till att de får en 

tydligare överblick över vilka förmåner som finns och hur de kan användas. 

Kännedom om förmånerna är en förutsättning för att de ska kunna få en positiv 

effekt på medarbetarna (jfr Pegg, 2009).  De ser även fördelarna med att själva 

få välja ut de förmåner som passar deras egen livssituation. Valfrihet har visat 

sig motivera medarbetare, vilket leder till arbetstillfredsställelse och ökar deras 

benägenhet att stanna i företaget (jfr Hume, 1995). Individanpassade flexibla 

förmånspaket kan även leda till att företaget blir mer attraktivt för potentiella 

medarbetare (jfr Hillebrink et al., 2008). Förmånerna i sig kan även få en mer 

positiv inverkan på medarbetarna om de får väljas fritt, då individer motiveras 

av olika saker (jfr Armstrong & Brown, 2006; Hume, 1995; Kreitner, 2004). Ett 

flexibelt förmånspaket underlättar även för medarbetarna att uppnå balans 

mellan arbets- och privatliv, vilket har blivit allt viktigare för människor idag 

(jfr Hillebrink et al., 2008; Sparrow & Cooper, 2003). En avsaknad av denna 

balans kan få negativa konsekvenser på medarbetenas hälsa och ekonomi, vilket 

gör det än mer viktigt att reflektera över vad som kan bidra till att medarbetarna 

hittar sin balans (jfr Sparrow och Cooper, 2003).  

Medarbetarna menar även att deras bortskämdhet kan minska med hjälp av en 

meny, då kostnaderna för förmånerna tydligare kan förmedlas via den. Några 

menar att en sådan meny skulle kunna öka företagets kostnader vad gäller 

förmånerna, då de kan komma att nyttjas i större utsträckning. Företagets syfte 

med att erbjuda förmåner till sina medarbetare är att de ska må bra och att det i 

sin tur ska generera fördelar tillbaka till företaget då de lättare kan behålla och 

attrahera medarbetare (jfr Cairncross, 2002). Det krävs dock att medarbetarna 

nyttjar förmånerna om denna effekt ska uppstå, därmed måste arbetsgivaren vara 

beredd på kostnaderna. HR-chefen menar att ett individanpassat flexibelt 
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förmånspaket är dyrt att tillhandahålla och att andra företag som har infört det 

inte haft så stor behållning av det. En långsiktig ekonomisk vinning kan dock bli 

aktuell, då medarbetarna i och med menyns valfrihet känner större 

arbetstillfredsställelse och får bättre hälsa (jfr Kreitner, 2004). En meny ger även 

företaget bättre kontroll över vad förmånerna egentligen kostar dem, vilket 

skulle vara positivt i detta fall (jfr Hillebrink et al., 2008).   

De som är negativt inställda till ett flexibelt förmånspaket ifrågasätter bl.a. 

arbetsgivarens intentioner med en sådan meny. Det tyder återigen på 

medarbetarnas bristande tillit, denna gång till företagsledningen när det kommer 

till förändringar. Ömsesidighet och förlitan att den andra parten vill väl är 

grundläggande för att en god relation ska kunna uppstå mellan medarbetarna och 

arbetsgivaren, vilket är relevant vid ett eventuellt införande av en förmånsmeny 

(jfr Giancola, 2010). Några av medarbetarna nämner att det skulle vara svårt att 

välja vilka förmåner de vill ha och att det är bra att någon annan gör valet åt 

dem, vilket tyder på att det ändå finns en tillit till företagsledningen. Det 

framkommer även att det finns en stark tillit från företagsledningens sida till 

medarbetarna, vilket bland annat yttrar sig i den flexibla arbetstiden. Detta bådar 

gott för införandet av en meny i företaget då organisationer som redan ger sina 

medarbetare mycket kontroll är mindre främmande för att införa ett sådant 

system (jfr Hillebrink et al, 2008).  

Några medarbetare är oroliga för att de skulle välja fel förmåner i menyn, t.ex. 

att de inte skulle välja långsiktigt fördelaktiga förmåner som skapar trygghet.  

Trygghet är en grundförutsättning för att människor ska bli motiverade, vilket 

företagsledningen tillhandahåller idag då de bestämmer vilka förmåner 

medarbetarna ska få ta del av (jfr Kressler, 2003). Det blir därmed viktigt för 

arbetsgivaren att bibehålla denna trygghetskänsla då motivation är en 

medierande faktor för skapandet av arbetstillfredsställelse som ökar 

medarbetarnas benägenhet att stanna i företaget (jfr Kreitner, 2004). Ett sätt att 

vidmakthålla denna trygghetskänsla enligt medarbetarna är att företaget erbjuder 

ett baspaket som samtliga medarbetare erhåller och att de får välja individuella 

förmåner från menyn utöver detta. De menar vidare att det ska finnas en 

möjlighet att ändra sina val med jämna mellanrum. Dessa förslag skulle kunna 

eliminera den oro som finns hos vissa medarbetare rörande menyn. Vidare 

menar även medarbetarna att de negativa aspekterna som framkommit med 

menyn kan lindras genom god kommunikation mellan medarbetarna och 

företagsledningen. En meny kräver noggrann administration för att fungera 

optimalt och eventuellt att HR-avdelningen konsulterar medarbetarna vid deras 

val av förmåner (jfr Hume, 1995). Denna form av kommunikation kan bidra till 

att HR-avdelningen får en bättre kännedom om hur medarbetarna uppfattar 

förmånerna, vilket är centralt för förmånernas inverkan på den interna employer 

brandingens resultat (jfr Danehower & Lust, 1996; Pegg, 2009).  
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5.6.2 Förbättrad kommunikation av förmånerna 

Generellt sett tyder studiens resultat på att kommunikationen av förmånerna är 

bristfällig och att medarbetarna i viss mån tar förmånerna för givet. Några av 

medarbetarnas förbättringsförslag gällande förmånerna utgörs av redan 

existerande förmåner, vilket styrker att företagets kommunikation av förmånerna 

är bristfällig. I och med detta blir det relevant för det studerade företaget att inte 

bara fokusera på att förändra förmånerna utan även våga prova olika 

kommunikationskanaler för att på så vis kunna avgöra vilken kanal som passar 

dem bäst (jfr Pegg, 2009). Vid eventuella förändringar av förmånerna menar 

medarbetarna att kommunikationen kan förbättras genom att de får delge sina 

åsikter med hjälp av omröstningar. Vidare föreslår de att en grupp skapas med 

uppgiften att på årlig basis se över förmånerna och utföra benchmarking, vilket 

ökar delaktigheten och kommunikationen mellan dem och arbetsgivaren. En 

delaktighet som i sin tur kan öka arbetstillfredsställelsen (jfr Hume, 1995). Det 

har vidare framkommit att förmånernas ekonomiska värde inte kommuniceras ut 

på ett bra sätt. Det är dock viktigt att företaget kommunicerar ut både 

förmånernas finansiella och icke-finansiella värde (jfr Pegg, 2009). Utöver 

kostnadsinformation i det flexibla förmånspaketet föreslår medarbetarna att 

kostnaderna för varje enskild medarbetares förmåner kan kommuniceras ut via 

lönespecifikationerna eller att det finnas en räknesnurra på företagets intranät. 

Kostnaderna kan därmed tydliggöras utan att medarbetarna uppfattar det som att 

arbetsgivaren vill belysa att denne uppfattar medarbetarna som en stor utgift. 

Medarbetarna efterfrågar även mer kontinuerliga uppdateringar om vilka 

förmåner som finns samt mer information om eventuella förändringar och 

nyheter rörande dem. Detta är viktigt för att öka medarbetarnas kännedom om 

förmånerna och eliminera risken för att de glöms bort (jfr Pegg, 2009). Det 

föreslås att det regelbundet kan läggas ut notiser på företagets intranät rörande 

förmånerna och att förmånsmässor kan hållas i fikarummet. Ytterligare förslag 

är att Vd:n håller ett möte där denne enbart går igenom förmånerna och att HR-

avdelningen årligen under ett gruppchefsmöte muntligen informerar om 

förmånerna. Den närmaste chefen spelar en viktig roll vid kommunicerandet av 

förmånerna och därmed kan det vara bra att denne även får en uppdatering som 

sedan kan förmedlas till övriga medarbetare (jfr Pegg, 2009). En förbättrad 

kommunikation av personalförmånerna kan användas i förbyggande syfte och 

leda till att medarbetarna blir mer motiverade och benägna att stanna i företaget, 

vilket ingår i företagets syfte med att erbjuda förmånerna (jfr Pegg, 2009).   
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6 KRITISK REFLEKTION ÖVER STUDIEN 
En fallstudies kvalitet kan bedömas utifrån tre kriterier: begreppsvaliditet, 

reliabilitet samt extern validitet (Yin, 2006). Nedan diskuteras dessa kriterier 

samt vårt förhållningssätt och våra etiska ställningstaganden. 

6.1 Begreppsvaliditet och reliabilitet  
Valet att använda datatriangulering som en av våra metodologiska 

utgångspunkter medförde att vi kunde belysa den studerade företeelsen ur olika 

perspektiv. Enligt Yin (2006) är ett kvalitetskriterium för fallstudier dess 

begreppsvaliditet, vilket uppnås genom att forskare använder sig av olika 

datakällor som utgör flera mått på en och samma företeelse. Vi har på ett tydligt 

sätt redogjort för hur datainsamlingen samt bearbetningen av empirin har 

genomförts och presenterar resultatet med hjälp av citat som visar belägg för 

våra tolkningar av empirin. Läsaren av denna uppsats kan följa hur vårt 

analysarbete har gått till och därmed själv tolka empirins innebörd, vilket 

minimerar risken för att vår studie speglar vår subjektiva syn. I och med detta 

har även en beviskedja för denna studies slutsatser skapats, vilket ytterligare är 

ett sätt att uppnå begreppsvaliditet (Yin, 2006). Vår tydliga redogörelse för hur 

studien har genomförts medför även att reliabiliteten är hög, vilket enligt Yin 

(2006) innebär att undersökningen kan upprepas och att samma resultat uppnås. 

Det finns begränsat med svensk forskning rörande den studerade företeelsen, 

vilket medförde att det var viktigt att vi hade ett explorativt förhållningssätt. Det 

bidrog till att vi var öppna för upptäckter av nya aspekter rörande företeelsen 

och det minimerade risken att studien baseras på subjektiva grunder. En annan 

viktig aspekt för studiens begreppsvaliditet var att vi innan intervjuerna var väl 

medvetna om att svaren på intervjufrågorna kunde komma att påverkas av 

respondenternas upplevda syfte med studien. Vår kontaktperson på företaget 

påpekade att studien inte fick skapa förväntningar om att det skulle tillkomma 

förmåner eller farhågor om att de skulle skäras ner. Under intervjuerna kunde vi 

dock ana att dessa tankegångar fanns hos respondenterna, vilket kan ha präglat 

deras sätt att svara. Den variation som uppkom i respondenternas svar visar dock 

att detta inte påverkade resultatet.  

6.2 Extern validitet 
Vi har inte haft intentionen att generalisera studiens resultat till andra företag, 

utan vi har haft för avsikt att göra analytiska generaliseringar. Enligt Yin (2006) 

bygger fallstudier på analytiska generaliseringar, vilket innebär att forskare 

använder sig av redan utvecklad teori som mall och jämför resultaten från 

fallstudien med den. Det handlar alltså inte om att dra slutsatser om en 

population och generalisera till andra fallstudier utifrån enbart empiri utan om 

att generalisera resultatet till en mer generell teori. Vi menar vidare att de 

aspekter som uppkommit rörande denna företeelse kan vara relevanta även för 

andra företag av liknande karaktär i Sverige. I enlighet med det menar Larsson 
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(2010) att generaliseringar av resultatet kan göras till andra fall där kontexten är 

snarlik. Främst menar vi dock att resultatet från denna studie kan komma det 

studerade företaget till nytta. Urvalskriterierna ledde till en stor variation i 

urvalsgruppen och därmed kan resultatet gå att generalisera till hela företaget, 

vilket stöds av Larsson (2010). Det kan ses med kritiska ögon att urvalet gjordes 

i samråd med vår kontaktperson på företaget, vilket kan ha färgat resultatet. 

Denna studie genomfördes dock på företagets förfrågan och därmed menar vi att 

det ligger i deras intresse att få ett resultat som speglar förmånerna och dess 

nyttjande. Vid urvalet till fokusgruppsintervjuerna använde vi oss av en redan 

befintlig grupp, där antalet deltagare var fullt tillräcklig för att vi skulle få en rik 

empiri. Enligt Wibeck (2010) kan det vara negativt att använda en redan 

existerande grupp då deltagarna inte diskuterar alla aspekter av ett fenomen, 

eftersom de upplevs som självklara. Forskaren kan även ha svårt att förstå 

diskussionen om den grundar sig på internt för givet tagen kunskap. Dessa 

problem upplevde vi dock inte som aktuella under denna studies datainsamling. 

Liknande svar under såväl de individuella intervjuerna som 

fokusgruppsintervjuerna gjorde att vi så småningom kände en mättnad i 

materialet. Enligt Kvale (1997) bör forskaren göra så många intervjuer som 

krävs för att studiens syfte ska kunna uppnås, därmed finns det inget givet antal 

intervjuer för att säkerställa en studies kvalitet. 

6.3 Vårt förhållningssätt och etiska ställningstagande 
Vi hade en viss förförståelse och kunskap innan uppsatsskrivandet började 

rörande den studerade företeelsen. Vi försökte dock bortse från detta då vi ville 

gå in i studien så opåverkade som möjligt för att inte påverka karaktären av den 

insamlade empirin. Denna förförståelse var dock fördelaktig när vi skulle 

utforma intervjuguiden och söka relevanta teorier. De öppna frågorna i 

intervjuguiden medförde även att karaktären på respondenternas svar 

möjliggjorde nya upptäckter kring den studerade företeelsen, då området är 

relativt outforskat i relation till en svensk kontext. Kvale (1997) menar att det är 

positivt att ha kunskap om det studerade ämnet vid en studie av detta slag.  

Etiken i studien menar vi är god då vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. Vi har av 

konfidentialitetsskäl varken presenterat företagets namn eller respondenternas 

namn, befattning, kön eller ålder. Det finns dock en medvetenhet från vår sida 

att människor i och utanför företaget, som är insatta i branschen, kan ha 

kännedom om vilket företaget är. Vi nämner även att det var företagets 

talanggrupp som deltog i vår workshop. Antalet medlemmar i denna grupp är 

dock så pass stort att vi inte anser att något uttalande kan kopplas till en enskild 

individ. Vi gör även en gemensam analys av de uttalanden som dessa 

medarbetare gjorde.   
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7 SLUTSATS OCH PRAKTISKA IMPLIKATIONER  
Studiens resultat har lett fram till slutsatsen att personalförmånerna, som en form 

av intern employer branding, på ett positivt sätt påverkar medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse både direkt och indirekt. Förmånerna leder direkt till att 

medarbetarnas subjektiva värdering av arbetet påverkas positivt. Indirekt har 

förmånerna en positiv inverkan på medarbetarnas motivation, känsla av 

erkännande och uppskattning, rättvisa samt delaktighet, vilket är medierande 

faktorer för arbetstillfredsställelse. I och med det ökar förmånerna 

medarbetarnas benägenhet att stanna i företaget och vilja att tala gott om 

arbetsgivaren. Resultatet visar dock att kommunikationen av 

personalförmånerna kan behöva tydliggöras. Tydligare kommunikation kan 

bidra till att nyttjandet av befintliga förmåner optimeras och att behovet av nya 

förmåner minskar, men även att företaget kan stå sig i konkurrensen om 

medarbetare. Bättre kommunikation kan även bidra till att befintliga 

medarbetare i större utsträckning uppskattar förmånerna och får bättre 

kännedom om dem, vilket i sin tur kan påverka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och därmed deras benägenhet att stanna i företaget och 

vilja att tala gott om arbetsgivaren. Resultatet visar dock även att förmånerna 

inte är avgörande varken för medarbetarnas benägenhet att stanna eller vilja att 

tala gott om företaget. Benägenheten att stanna beror även på hur medarbetarna 

uppfattar erbjudanden från potentiella arbetsgivare. Trots att medarbetarna idag 

känner arbetstillfredsställelse kan fler och bättre jobbalternativ från konkurrenter 

öka risken att medarbetare lämnar företaget.  

Slutsatsen väcker ett par frågor kring hur arbetsgivaren kan optimera 

förmånernas inverkan på företagets förmåga att behålla och attrahera 

medarbetare. Första frågan är hur kommunikationen av förmånerna kan 

förbättras i företaget. Implementering av ett individanpassat flexibelt 

förmånspaket kan vara ett fruktbart alternativ, då det kan förbättra 

kommunikationen av förmånerna. Den kommunikation som detta flexibla 

förmånspaket skapar kan få till följd att medarbetarna uppskattar förmånerna 

mer då de får kännedom om deras ekonomiska värde, existens samt 

användbarhet. Detta sammantaget med att medarbetarna kan välja förmåner som 

är anpassade efter deras egna individuella behov kan bidra till att förmånerna får 

större inverkan på deras arbetstillfredsställelse. Andra frågan är hur företaget ska 

kunna öka sin konkurrenskraft med hjälp av förmånerna. Det kan vara 

fördelaktigt om företaget utformade sina förmåner på ett mer strategiskt sätt. 

Detta genom att t.ex. genomföra benchmarking, göra ekonomiska 

framtidsanalyser, sätta upp mål med den interna employer brandingen, utvärdera 

vilka förmåner som genererar störst behållning samt planera långsiktigt. Vidare 

kan företaget beakta medarbetarnas upplevelser, vad gäller personallånets 

storlek. Detta kan vara relevant att reflektera över, för att företaget i framtiden 

ska kunna attrahera medarbetare från andra företag inom samma bransch.   
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8 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
Den forskning som finns rörande personalförmåner som en form av intern 

employer branding i en svensk kontext är tämligen begränsad, därför behövs fler 

studier för att öka kunskapen om personalförmånernas inverkan på medarbetares 

arbetstillfredsställelse och därigenom belysa personalförmåners roll vid intern 

employer branding. Av särskilt intresse är också att utforska vad det är som får 

tillfredsställda medarbetare att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare trots att de 

har andra jobbalternativ. Det är även relevant med benchmarking för många 

företag i och med den hårda konkurrensen om medarbetare, vilket underlättas 

om fler studier finns att tillgå rörande olika företags hantering av 

personalförmåner.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJU MED 

ARBETSGIVARREPRESENTANTEN 
 

 Vad är ert huvudsakliga syfte med att ha personalförmåner? 

 

 Vilka personer bestämmer vilka personalförmåner som ska införas? 

 

 Hur går det till när beslut ska fattas kring vilka personalförmåner som ska 

införas? 

 

 Vad har legat till grund för era val av personalförmåner? 

 

 Har medarbetarnas varierande ålder, kön och befattning påverkat 

utformningen av förmånerna? 

 

 Har ni anpassat era personalförmåner efter något annat företags 

personalförmåner? 

 

 Finns det någon koppling mellan förmånerna och företagets normer och 

värderingar? 

 

 Hur kommer det sig att personalförmånerna har blivit en intressant aspekt 

just nu? 

 

 Har ni utvärderat personalförmånerna tidigare? 

 

 Hur informeras medarbetarna om personalförmånerna? 

 

 Vad vill ni göra med resultatet av denna studie? 

 

 Vad innebär rabatterna på personalsparande? 

 

 Behöver medarbetarna inte betala självrisken på några försäkringar? 

 

 Hur stort personallån får medarbetarna ta? 

 

 Kan du berätta mer om hur det individanpassade flexibla förmånspaketet 

fungerar? 

 

 Finns det ett intresse idag från arbetsgivarens sida att börja använda ett 

sådant system för personalförmånerna? 
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 Definierar du resultatbonusen och vissa medarbetares fria tillgång till 

parkering som personalförmåner? 

 

 Kan du förklara vad semesterförmånen innebär i mer detalj? 

 

 Får man gå till både kiropraktor och naprapat på arbetstid?  

 

 Upplever du att medarbetarföreningen för de under 35 år är en 

personalförmån? 

 

 Hur kan vi få tillgång till statistik rörande kostnaderna för 

personalförmånerna? 

 

 Vill du förklara reglerna kring sjukvårdsförsäkringen? 
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BILAGA 2: MISSIV TILL MEDARBETARNA I DE 

INDIVIVIDUELLA INTERVJUERNA 
 

Hej! 

Med anledning av att du har tackat ja till att delta i vår studie så vill vi 

presentera oss och studien närmare. Vi är inne på vår fjärde och sista termin på 

masterprogrammet Human Resource Management and Development vid 

Linköpings universitet. Sedan tidigare har vi även en kandidatexamen från det 

Personal- och Arbetsvetenskapliga programmet vid samma universitet. Under 

våren kommer vi nu att skriva vår avslutande masteruppsats. 

Syftet med denna studie är att studera om och i så fall hur personalförmåner 

inverkar på arbetstillfredsställelsen och därmed medarbetarnas benägenhet att 

stanna i företaget samt hur företaget kan nyttja personalförmåner för att attrahera 

och behålla medarbetare. 

Tidsmässigt kommer intervjun att ta cirka en timme och den kommer, med din 

tillåtelse, att spelas in. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att endast vi två som genomför intervjun kommer att ha tillgång 

till det som spelas in och att dina uttalanden kommer att vara anonymiserade när 

de används i vår uppsats. Ditt deltagande i intervjun sker på frivillig basis och 

du kan när som helst dra dig ur.  

Vi är väldigt tacksamma för din medverkan och hoppas att resultatet från vår 

studie ska kunna vara till nytta för både dig och oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Lindgren & Karoline Pettersson 

 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor! 

 

Malin 07XX – XX XX XX  XXXXXXXX@student.liu.se 

Karoline 07XX – XX XX XX XXXXXXXX@student.liu.se 

 

Alternativt kan du kontakta XX på HR-avdelningen 

 

Telefonnummer  Mail-adress 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUERNA 

MED MEDARBETARNA 
 

Bakgrundsfrågor 
 Vad heter du? 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Vad har du för civiltillstånd? 

 

 Har du några barn? 

 Hur gamla är de? 

 

 Vilken är din befattning?  

 Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter som du har idag? 

 

 Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

Uppfattningar om arbetsgivaren innan anställning 
 Hur kommer det sig att du började arbeta här? 

 

 Vad hade du för förväntningar på din arbetsgivare innan du började arbeta 

här? 

 

 Vad innebär personalförmåner för dig? 

 

 Vilka förmåner kände du till innan du började din anställning? 

 

 Hur hade du fått kännedom om dessa? 

 

 Attraherade de förmånerna dig att börja arbeta här? 

 

Vilka uppfattningar finns om förmånerna idag 
 Vilka förmåner inom företaget känner du till idag? 

 

 Kan du ange de förmåner du nyttjar idag? 

 

 Hur skulle du reagera om någon av dessa förmåner skulle tas bort? 
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 Finns det någon eller några förmåner som skulle kunna tas bort utan att 

det skulle påverka dig? 

 

 Hur har du fått information om förmånerna förmedlad till dig? 

 

 När fick du denna information i förhållande till anställningens början? 

 

 Hur förmedlas eventuella förändringar av förmånerna till er anställda? 

 

 Hur insatt känner du dig i vilka förmåner som finns här idag? 

 

 Hur uppfattar du förmånerna som helhet idag? 
 

Arbetstillfredsställelse 
 Vad får dig att känna tillfredsställelse i arbetet? 

 

 Vilken betydelse har förmånerna för din arbetstillfredsställelse? 

 

 Om du tänker på förmånerna som du nyttjar och kan nyttja, vilken 

betydelse har de för din motivation? 

 

 Om du tänker på förmånerna som du nyttjar och kan nyttja, vilken 

betydelse har de för din känsla av uppskattning från din arbetsgivare? 

 

 Om du tänker på förmånerna som du nyttjar och kan nyttja, vilken 

betydelse har de för din lojalitet gentemot arbetsgivaren? 

 

 Hur skulle du beskriva fördelningen av förmånerna mellan olika grupper i 

organisationen, exempelvis olika befattningsnivåer, kön, ålder etcetera? 

Stanna kvar i eller lämna företaget 
 Har du haft funderingar på att lämna organisationen för andra jobb? 

 

 Vad är det som får dig att vilja stanna kvar i organisationen? 

 

 Upplever du att förmånerna påverkar din benägenhet att stanna kvar i 

organisationen? 

 

 Vad skulle få dig att lämna organisationen? 
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 Upplever du att förändringar rörande förmånerna kan påverka din 

benägenhet att lämna organisationen? 

 

 Hur upplever du företagets förmåner i förhållande till andra företags 

förmåner? 

 

 Hur upplever du utomståendes syn på företaget?  

 

 Vilken betydelse har det för dig vad andra har för åsikter om företaget? 
 

Arbetstillfredsställelsens inverkan på medarbetarnas förmåga att 

attrahera nya medarbetare 
 Skulle du rekommendera en vän att börja arbeta i företaget? 

 

 Hur beskriver du företaget när du talar om det? 

 

 Hur vanligt förkommande är det att du talar om din arbetsgivare när du 

möter andra människor på din fritid? 

 

 Skiljer sig den beskrivningen åt jämfört med hur du talar om företaget 

med dina närmaste, inom exempelvis familjen? 

 

 Upplever du att din arbetstillfredsställelse påverkar hur du talar om 

företaget med andra utanför det? 
 

Eventuella förbättringar av förmånerna 
 Distribuera ett skattningsformulär. 

 

 Vilka förmåner av de som finns idag är mest värdefulla för dig? 

 

 Har du fått vara delaktig i utformandet av någon förmån? 

 

 Har du någon gång fått möjlighet att ge din synpunkt på förmånerna till 

någon ansvarig inom organisationen? 

 

 Har några förbättringar gjorts på senare tid rörande förmånerna? 

 

 Har några försämringar gjorts på senare tid rörande förmånerna? 

 

 Har du några förslag på hur förmånerna kan förbättras? 
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 Hur ser du på möjligheten att fritt få utforma ditt eget förmånspaket 

genom att välja de förmåner som passar dig bäst från en stor meny? 

 

 Om du fick önska fritt hur skulle du då vilja att förmånerna var utformade 

för att du skulle få ut mesta möjliga av dem?  

 

 Hur skulle detta påverka din arbetstillfredsställelse om det blev 

verklighet? 
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BILAGA 4: MISSIV TILL MEDARBETARNA I 

FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA 
 

Hej! 

Med anledning av att du har tackat ja till att delta i den workshop som vi 

kommer att hålla i på torsdag den 14 april så vill vi presentera oss och studien 

närmare. Vi är inne på vår fjärde och sista termin på masterprogrammet Human 

Resource Management and Development vid Linköpings universitet. Sedan 

tidigare har vi även en kandidatexamen från det Personal- och 

Arbetsvetenskapliga programmet vid samma universitet. Under våren kommer 

vi nu att skriva vår avslutande masteruppsats. 

Syftet med denna studie är att studera om och i så fall hur personalförmåner 

inverkar på arbetstillfredsställelsen och därmed medarbetarnas benägenhet att 

stanna i företaget samt hur företaget kan nyttja personalförmåner för att attrahera 

och behålla medarbetare. 

Tidsmässigt kommer workshopen att ta cirka 2,5 timmar och den kommer, med 

din tillåtelse, att spelas in. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att endast vi två som genomför workshopen kommer att ha 

tillgång till det som spelas in och att dina uttalanden kommer att vara 

anonymiserade när de används i vår uppsats. Ditt deltagande i workshopen sker 

på frivillig basis och du kan när som helst dra dig ur. Om det skulle vara så att 

du inte vill att vi spelar in det som sägs under workshopen så kan du skicka ett 

mail till oss och vi kommer att ta detta i beaktande.  

Vi är väldigt tacksamma för din medverkan och hoppas att resultatet från vår 

studie ska kunna vara till nytta för både dig och oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Lindgren & Karoline Pettersson 

 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor! 

Malin  07XX - XX XX XX  XXXXXXXX@student.liu.se 

Karoline    07XX - XX XX XX XXXXXXXX@student.liu.se 

Alternativt kan du kontakta XX på HR-avdelningen 

Telefonnummer  Mail-adress                           

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:karpe392@student.liu.se


 99 

 

BILAGA 5: INTERVJUGUIDE FÖR 

FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA  
 

 Hur upplever ni personalförmånerna som helhet? 

  

- Vilka förmåner kände ni till innan anställningen? 

 

- Hur insatta känner ni er i personalförmånerna? 

 

 Hur påverkar personalförmånerna er arbetstillfredsställelse?  

 

- Hur påverkar arbetstillfredsställelsen ert sätt att tala om företaget? 

 

- Hur vanligt förekommande är det att ni pratar om företaget? 

 

 Hur påverkar personalförmånerna er benägenhet att stanna kvar inom 

företaget? 

 

- Hur påverkar personalförmånerna er lojalitet gentemot arbetsgivaren? 
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BILAGA 6: GRUPPUPPGIFT UNDER WORKSHOPEN 
 

Konkurrensen om kompetenta medarbetare är idag mycket hård och förväntas 

bli allt hårdare i takt med globaliseringen och den demografiska skiftningen med 

ett stort antal pensionsavgångar som följd.  

Er uppgift är nu att inta ett arbetsgivarperspektiv. Tänk att ni är i behov av 

kompetent personal för att ert företag ska kunna stå sig i konkurrensen. Det 

handlar alltså om att inom en begränsad budget lyckas att både behålla de 

befintliga medarbetarna och attrahera nya kompetenta medarbetare. Ett av era 

främsta verktyg för att lyckas med detta är personalförmånerna. Det har dock 

dykt upp tre viktiga aspekter, rörande personalförmånerna, som behövs ses över: 

 

 Kommunikationen av personalförmånerna 

 

Hur informera medarbetarna om förmånerna? 

Hur öka uppskattningen av förmånerna bland medarbetarna? 

 

 Förbättringar rörande personalförmånerna 

 

Lägga till, ta bort eller förändra? 

 

 Införandet av individanpassade flexibla förmånspaket 

 

Fördelar, nackdelar och förslag på utformning? 

 

Presentera era tankar på det tilldelade A3-pappret. Dessa tankar ska ni sedan få 

presentera och diskutera tillsammans med den andra gruppen vid återsamlingen. 
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BILAGA 7: SKATTNINGSFORMULÄR 
 

Vi vill att du här nedan skattar hur värdefull varje specifik förmån är för dig. 

Siffran 1 står för inte alls värdefull och siffran 5 står för mycket värdefull. Ringa 

in den siffra som motsvarar din värdering av förmånen. Har du ingen 

uppfattning om en förmåns värde för dig väljer du alternativet vet ej. 

Tjänstepensionsförsäkring, inbetald tjänstepension 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Sjukvårdsförsäkring 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Rabatter på försäkringar 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Löneväxling av lön till pension 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Grupplivförsäkring 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Förmånliga personallån 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Subventionerade banktjänster, så som gratis internetbank och bankkort 

etcetera 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Förmånlig ränta på sparat kapital i banken 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Privatekonomisk rådgivning  

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Möjlighet att ta hjälp av företagshälsovården 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Tillgång till massör 

1 2 3 4 5 Vet ej 
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Tillgång till naprapat 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Tillgång till kiropraktor 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Tillgång till subventionerade nikotinläkemedel vid behov av att sluta röka 

eller snusa 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Friskvårdsbidrag 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Kamratförening  

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Företrädesrätt i bostadskön till företagets hyresrätter 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fri parkering, om du har den förmånen 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Lunchkuponger 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Förmiddags- och eftermiddagsfika 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fritidshus i fjällen 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Lägenhet i Stockholm 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Ledighet på midsommarafton, julafton och nyårsafton 

1 2 3 4 5 Vet ej 
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Ledighet halva dagen på trettondagsafton, skärtorsdagen, 

valborgsmässoafton, dagen före Kristi himmelfärds dag och dagen före alla 

helgons dag 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Flexibel arbetstid 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Fem extra semesterdagar, totalt 30 dagar, alternativt 35 dagar om ej 

övertidsersättning erhålls 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

10 procent av lönen vid föräldraledighet, utöver de 80 procent som 

försäkringskassan betalar ut 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Möjlighet att besöka, läkare, barnmorska, massör, naprapat, 

blodgivningscentralen och tandläkare på arbetstid 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Möjlighet att vara ledig en hel dag på din 50- eller 60-årsdag samt vid nära 

anhörigs bortgång eller begravning 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Medarbetarförening för de under 35 år 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 


