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Förord 

Vi vill först och främst tacka respondenterna som tagit sig tid att ge oss insikt i hur 

arbetslivet påverkats av Covid-19. Vi vill även rikta ett tack till våra föräldrar för det stöd de 

bidragit med och till Kristina Bladh Berggren för det otroliga jobb hon la ner på 

korrekturläsningen. Särskilda tack riktas till vår fantastiska handledare Fredrik Movitz som 

alltid har guidat oss i rätt riktning när vi varit vilse samt för hans förmåga att få uppsatsen 

att kännas rolig att skriva. Utan er hjälp och ert stöd hade inte uppsatsen varit möjlig att 

genomföra. 
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Nyckelord 

Permittering, Masspermittering, Layoff survivor sickness (LSS), Covid-19, Kvarvarande, 

Arbetsrelaterad hälsa.  

 

Viktiga begrepp för uppsatsen 

Kvarvarande - Anställda som fått fortsätta sin tjänst när kollegor blivit permitterade.  

LSS - Layoff Survivor Sickness.  

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning kvarvarandes upplevelser 

överensstämmer med Layoff survivor sickness (LSS) samt att få insikt i hur de kvarvarande 

upplever sin arbetssituation när kollegor blivit permitterade. Undersökningen är en kvalitativ 

studie med induktiv ansats. Datainsamlingen baseras på intervjuer som i respekt av social 

distansering på grund av Covid-19 skett digitalt. Resultatet visar att respondenterna uttrycker 

få negativa känslor kring upplevelsen, trots mycket bekymrande omständigheter. De uppger 

att deras psykiska hälsa är oförändrad eller har förbättrats samt att de trivs i hur deras arbete 

förändrats till följd av de åtgärder som tagits på grund av Covid-19. Anledningen till 

respondenternas till synes positiva upplevelse av permitteringar går med säkerhet inte att 

bestämma. Studien presenterar två potentiella förklaringar: (1) LSS är applicerbart och 

respondenternas arbetsgivare har agerat helt i enlighet med vad tidigare forskning anser vara 

korrekt för att minska obehag hos anställda. (2) LSS är inte applicerbart på situationen. 

Eftersom det under studiens genomförande är osäkert vilket stadie pandemin befinner sig i 

bör resultatet ses som en effekt av en relativt kortsiktig permittering då permitteringen endast 

pågått under ett fåtal veckor.  
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1 Inledning 

I december 2019 startade spridningen av vad som kommit att visa sig vara en av de värsta 

globala kriserna det moderna samhället upplevt på lång tid: Covid-19, även kallat 

Coronaviruset i folkmun. Viruset började att spridas från Huang-provinsen i Kina och har 

sedan utvecklats till en pandemi som smittat folk över hela jorden. Olika länder har vidtagit 

olika åtgärder för att motverka problematiken som pandemin orsakat på arbetsmarknaden; i 

Sverige har en betydande andel företag permitterat en stor del av sina anställda. Permittering 

är en åtgärd som kan användas när företag drabbas av plötsliga och tillfälliga ekonomiska 

problem. Permittering innebär att de anställda får gå ner i arbetstid och samtidigt behålla 

större delen av lönen tack vare statens ekonomiska stöd (Regeringen, 2020). Omfattningen av 

permitteringar på den svenska arbetsmarknaden kan kategoriseras som en masspermittering. 

En masspermittering av denna storlek och som härstammar ur en pandemi är unik i Sverige 

och har inte tidigare skett på den svenska arbetsmarknaden. Arbetet för i princip samtliga 

arbetande individer i Sverige har därmed påverkats och en osäkerhet har svept in över de 

flesta branscher. En oro för sin anställning är numera inte ovanligt. För många är arbetet en 

identitet, trygghet, tillhörighet och en grundpelare i vardagen. Att förlora sin anställning 

upplever många vara en känslomässig process (Ahrne & Papakostas, 2014, s. 19). 

 

Eftersom ingen liknande masspermittering skett på den svenska arbetsmarknaden så finns det 

ingen tidigare forskning om det. Denna studie ämnar undersöka hur personalen som är kvar i 

organisationen upplever situationen och hur personalens mående påverkas av 

omständigheterna. Det går till viss del att likställa permitteringen som sker med ett fenomen 

som kallas Layoff survivor sickness (LSS). Det skiljer sig dock mellan permittering och de 

nedskärningsprocesser LSS diskuterar då LSS behandlar personal vars kollegor blivit 

uppsagda och varslade. Det går således inte helt att likställa situationen med de svenska 

permitteringarna och tidigare forskning om LSS. I avsaknad av tidigare forskning om 

masspermitteringar är dock LSS en rimlig utgångspunkt i att undersöka hur personal som 

stannar i tjänst mår när kollegor blir permitterade.  

 

Med tanke på hur många arbetare på den svenska arbetsmarknaden som påverkats av Covid-

19 är det aktuellt att undersöka de kvarvarande i organisationen under permitteringar; som 

Brockner (1992, s. 10) uttrycker det: After all, it is the reaction of the employees who remain, 
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that will dictate the organizations effectiveness. Fokus för denna studie kommer således att 

vara på hur individer som stannat kvar i organisationen när kollegor permitterats på grund av 

Covid-19 påverkats och hur de upplever situationen.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka kvarvarandes inställning till kollegors 

permittering och kvarvarandes upplevelse av det fortskridande arbetet under Covid-19 krisen. 

Frågeställningarna lyder därmed: 

• I vilken utsträckning överensstämmer de kvarvarandes upplevelser med LSS?  

• Hur upplever de kvarvarande sin arbetssituation när kollegor blivit permitterade till 

följd av Covid-19?  

1.2 Studiens avgränsningar 

Denna studie lägger fokus på kvarvarande arbetande när kollegor permitteras, det är således 

inte de som permitterats som undersöks i studien. De respondenter som deltog i studien 

arbetar samtliga på stora företag, där det minsta företag i studien har över 1000 anställda. 

Kvarvarande på mindre företag tas därmed inte i beaktning i denna studie. I vilket stadie 

pandemin befinner sig under genomförandet av denna studie är okänt, det antas dock att 

pandemin är i ett tidigt skede av vad som kan bli en lång och utdragen process. På grund av 

detta avgränsas studien till ett kortsiktigt perspektiv på hur permitteringar till följd av Covid-

19 påverkat respondenterna.   

1.3 Uppsatsens disposition 

Följande del presenterar tidigare forskning om LSS, vilket ligger till grund för den teoretiska 

referensram som används för att tolka och analysera studiens resultat. Metoddelen redogör 

för hur information insamlats från respondenter och hur den behandlats. Därefter följer en 

redogörelse för metodologiska aspekter för uppsatsen. Vidare presenteras och analyseras 

studiens resultat. I uppsatsens slutskede förs en konkluderande diskussion om vad studien 

kommit fram till samt ett besvarande av frågeställningar. Avslutningsvis diskuteras 

implikationer för bristen på tidigare forskning inom ämnet och rekommendationer för fortsatt 

forskning tas upp.  
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2 Teori och tidigare forskning 

Följande avsnitt inleds med en förklaring av de teoretiska begränsningar studien tvingas 

hantera. Vidare beskrivs hur organisationer, och arbete generellt, på olika sätt påverkar de 

anställdas identitet. Därefter presenteras LSS, som är kärnan till den teoretiska referensramen 

och tidigare forskning som studien utgått ifrån. Avsnittet avslutas med forskning som på olika 

sätt försöker blotta brister i teorin.  

 

I denna del kommer LSS och tidigare forskning av fenomenet introduceras. Olika symptom 

presenteras sedan och forskning på de olika symtomen åskådliggörs. Urvalet av tidigare 

forskning har kontinuerligt granskats utifrån relevans med studiens syfte i fokus. I del 2 Teori 

och tidigare forskning används begreppet nedskärning i stor utsträckning. Nedskärningar och 

permitteringar är inte samma sak, även om processerna ofta går hand i hand. Vad som antas 

vara mycket snarlikt är de kvarvarandes upplevelse när kollegor frigörs från arbetet och 

arbetsplatsen, oavsett om det sker på grund av en nedskärning eller permittering. En del av 

forskningen som presenteras har undersökt permitteringar, en del nedskärningar och viss 

forskning har hanterat båda processerna. Viktigt att poängtera är att forskningen från bland 

annat USA som undersökts inte utgår från samma lagstiftningar kring hur uppsägningar och 

permittering får hanteras som i Sverige. Dessutom erbjuder svenska staten ett ekonomiskt 

stöd till de företag som permitterat, något som differentierar omständigheterna från hur 

forskning i USA framställer situationen. Anledningen till att denna forskning fortfarande kan 

användas i denna studie grundas i att kvarvarandes symtom och upplevelser antas mycket 

snarlika och jämförbara.  

2.1 Hur förklarar vi en till synes unik situation? 

Historiskt har det funnits samhällshotande pandemier, så som spanska sjukan, och olika 

former av ekonomiska kriser som i många fall lett till uppsägningar och nedläggningar 

(Reinhart & Rogoff, 2009). Dagens situation är tämligen unik då det är en global ekonomisk 

kris som växt fram som ett resultat av pandemin, vilket inte tidigare skett under den moderna 

ekonomins tid. Då den rådande samhällssituationen är unik så finns det ingen självklar teori 

att applicera. Det går däremot att argumentera för att teorin kring LSS är den som passar bäst, 

trots att den främst talar om nedskärningar i form av uppsägningar och varsel och inte explicit 

om permitteringar. Statens inblandning i form av monetärt stöd till de företag som tvingats 

till permittering är en faktor som begränsar appliceringen av teorin om LSS då de 
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förutsättningar och det stöd den svenska staten erbjuder inte går att identifiera i teori eller 

tidigare forskning. Detta är naturligtvis en faktor som tas i noggrann beaktning under 

applicering av teorin.  

2.2 Organisationens påverkan på identitet 

Ahrne och Papakostas (2014, s. 15-16) skriver att det grundläggande bandet mellan 

människor och organisationer är en form av tillhörighet. De menar vidare att det är viktigt att 

förstå vilka organisationer en individ är bunden till för att förstå hennes handlingar och 

känslor. De argumenterar fortsättningsvis för att tillhörigheten till en organisation är en 

formell relation som kommer med vissa villkor; medlemmarna inom organisationen har bland 

annat en behörighet, tillgång till organisationens medel med mera som icke-medlemmar inte 

har (Ahrne & Papakostas, 2014, s. 17). Icke-medlemmar stängs med andra ord ute och 

exkluderas från organisationens delar. Att vara del av en organisation skapar en identitet hos 

individer, främst genom att andra individer i samhället kan kategorisera individer efter vad de 

utför för handlingar (Ahrne & Papakostas, 2014, s. 19). Det kan vara att individen ses som en 

fotbollsspelare, läkare, polis et cetera där utomstående förväntningar skapas på individen 

efter vad hon utåt visar var hennes tillhörighet ligger. Vidare skapas egna tankar om sin 

tillhörighet och identitet i yrket för individen, vilket hon bygger en stor del av sin identitet på. 

Ahrne och Papakostas (2014, s. 19) uttrycker att yrket gör att “man är någon”. I det moderna 

samhället är därmed arbetet en viktig del av det vardagliga livet, inte endast som en 

inkomstkälla, utan även som en identitetsskapande funktion (Geni, 1998). Att förlora arbetet, 

och med det en del av sin identitet, kan antas upplevas som traumatiskt. Inte endast för att 

individen tappar en del av sin identitet, utan även relationer och förtroendekapital som 

individen har på arbetsplatsen (Ahrne & Papakostas, 2014, s. 75).  

2.3 Layoff survivor sickness (LSS) 

Ett centralt fokus för denna studie är fenomenet LSS. När företag bestämmer sig för att göra 

nedskärningar genom att varsla, säga upp eller permittera anställda menar Brockner et. al. 

(1985) att historiskt sett har fokus legat på de som tvingats lämna, hellre än de kvarvarande. 

De som motvilligt lämnar organisationen får ofta god hjälp i form av psykologiskt stöd, 

rådgivning och avgångsvederlag (Robbins, 1999). Vidare skriver Robbins (1999) att för varje 

individ som tvingas lämna finns det fem till tio kvarvarande som måste hantera effekterna av 

nedskärningarna inom organisationen. Kvarvarande, de som blir kvar i organisationen när 
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andra tvingas lämna, kan då drabbas av ett fenomen som kallas LSS (Noer, 2009). Noer 

(2009) definierar LSS som en term för de känslor samt den attityd och uppfattning hos 

arbetare som får fortsätta sin anställning när kollegor ofrivilligt tvingas lämna företaget. Ilska, 

rädsla, depression, misstro och skuld är känslor som vanligtvis används för att förklara 

symptomen som uppstår i samband med fenomenet (Ferrera-Love, 1998). På arbetsplatsen 

utspelar det sig bland annat i osäkerhet kring anställning, upplevd orättvisa, ökad 

arbetsbelastning, minskad lojalitet och mindre engagemang, ovilja att utföra något utöver det 

som krävs men framförallt minskat förtroende för ledningen (Robbins, 1999). Robbins (1999) 

definierar dessa som uppenbara implikationer för organisationsbeteende. Detta påstående 

styrks utav Ferrara-Love (1998) som i sin studie menar att kvarvarande för LSS visar 

liknande symptom som för andra traumatiska upplevelser.  

2.4 Brockners faktorer för layoff survivor sickness  

I vilken utsträckning LSS kommer påverka de anställda beror till stor del på vilka 

omständigheter som påverkar arbetsplatsen. En del av det är hur de anställda upplever att 

processen hanteras av företaget. Brockner (1992) menar att de kvarvarandes uppfattning av 

huruvida nedskärningen är rättvis baseras på varför permitteringen ägt rum samt hur väl den 

utförts i praktiken. Forskning tyder generellt på att den kvarvarande reagerar positivare till 

nedskärningen om den upplevts som rättvis. Vidare menar Brockner (1992) att det som 

kvarvarande definierar som rättvist påverkas av ett spektrum av komplikationer. Dessa 

beskrivs i nedanstående punkter: 

▪ Är nedskärningen rättfärdigad? Den kvarvarande bör tro att nedskärningen inte är ett 

agerande till följd av ledningens girighet eller inkompetens, utan snarare att beslutet 

präglas av nödvändighet för företagets verksamhet. Vidare menar Brockner (1992) att 

om andra aktörer inom samma bransch som den kvarvarandens organisation också 

utför nedskärningar så ser kvarvarande nedskärningen som mer rättfärdigad. 

Ytterligare en faktor för hur nedskärningen uppfattas är om ledningen visat sig ha 

övervägt alternativa åtgärder innan de fastslog att en nedskärning skulle ske, vilket 

kvarvarande bemöter med positivitet i majoriteten av fallen (Brockner, 1992).  

▪ Sammanfaller nedskärningen med organisationens kultur? Brockner (1992) 

exemplifierar med företaget IBM som implementerat en policy om fullständig 

anställning vilket innebär att företaget gör sitt yttersta att förhindra nedskärningar och 

återanställa de som förlorat sin anställning. Istället för att välja på måfå vid perioder 
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av nedskärningar erbjöd istället IBM tidig pension och andra frivilliga former av 

avgång.  

▪ Informerade företaget om nedskärningen i god tid? Om de permitterade eventuellt 

kommer förlora sin anställning kan det enligt Brockner (1992) tyckas vara rättvist att 

de får rikligt med information i förväg. Vad som definieras som “riklig information i 

förväg” menar dock Brockner (1992) kan komma att ändras beroende på kontext och 

situation.  

▪ Bistod organisationen med en tydlig förklaring av orsakerna till nedskärningen? Vid 

de tillfällen organisationen tar sig tid att presentera en rimlig och lämplig förklaring 

till nedskärningen så kommer kvarvarande att uppleva processen som rättvis. 

Förklaringen ska innehålla giltiga och äkta argument för den nödvändighet 

nedskärningen påstås bistå med, gärna några som kvarvarande inte tänkt på tidigare. 

Vidare menar Brockner (1992) att själva akten av att organisationen tar sig tid att ge 

en förklaring symboliserar dignitet och respekt gentemot kvarvarande, oberoende hur 

förklaringen faktiskt lyder.  

2.5 Skuld och oro 

Att skuld är ett symptom av LSS menar Brockner et. al. (1985) grundar sig i flera olika 

faktorer. Huruvida kvarvarande känner skuld ligger till stor del i på vilket sätt organisationen 

väljer att presentera beslutet om nedskärning samt hur processen för att välja vilka som 

tvingas lämna organisationen ser ut. Grundas urvalsprocessen i tydligt klarlagda regler, så 

som erfarenhet eller tidigare meriter, så upplever kvarvarande situationen av att kollegor 

tvingas lämna på två olika sätt; antingen så känner individen mindre ånger och skuldkänslor, 

eller så finner kvarvarande ett sätt att rationalisera företagets beslut att avskeda anställda 

genom att intala sig att det skett i linje med organisationens policy och kultur (Brockner, 

1985). Robbins (1999) menar att kvarvarandes arbetsbeteende påverkas på olika sätt 

beroende på hur processen av valet av vilka som ska permitteras eller avskedas utförs. Vid de 

tillfällen urvalsprocessen sker på slumpmässiga beslutsgrunder resulterar det i högre 

produktivitet bland de kvarvarande och vid de tillfällen urvalet baseras på meriter så ökar 

istället kvaliteten av arbetet.  

    

Ett framträdande symtom för LSS är enligt Mishra och Spreitzer (1998) osäkerhet för sin 

anställning. Robbins (1999) menar att kvarvarande i stor utsträckning upplever känslor av 

extrem belöning från företagets sida, ilska och- eller lättnad över att de fick stanna när 
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kollegor lämnar organisationen. Känslorna av extrem belöning uppstår främst när 

kvarvarande själva upplever att kollegorna som lämnat är mer kvalificerade än vad den 

kvarvarande själv anser sig vara (Robbins, 1999). Belöningen är således att den kvarvarande 

får stanna när "bättre", mer kvalificerade kollegor tvingas lämna. Ilska baseras bland annat på 

hur rättvis åtgärden uppfattas vara. Lättnad upplevs främst när den kvarvarande får ett besked 

om att hen får stanna inom organisationen efter att ha varit orolig att behöva lämna till följd 

av en nedskärning (Robbins, 1999). Huruvida de kvarvarande individerna upplever dessa 

känslor och i vilken utsträckning beror på flera faktorer. Den främsta faktorn som Robbins 

(1999) presenterar är möjligtvis hur väl den kvarvarande känner sina kollegor och vilken 

relation de har med andra kvarvarande och de som tvingas lämna. Om de kvarvarande 

upplever att de finner stöd hos varandra menar Robbins (1999) att oron i arbetet minskar, 

medan om de inte upplever ett socialt stöd ökar ängslighet och oro över sin tjänst. 

 

Brandes et. al. (2008) skriver i deras artikel om efterföljande effekter av LSS, där de 

argumenterar för att upplevelsen varierar mellan kvarvarande, men att en framstående faktor 

är ett cyniskt beteende och negativa känslor gentemot företaget. De menar vidare att det i stor 

utsträckning grundar sig en osäkerhet som kvarvarande kan uppleva. En framstående känsla 

av att vara nästa på tur och att tilliten till organisationen minskar till följd av det (Brandes et. 

al., 2008). Vidare skriver de att kvarvarande kan känna sig maktlösa när kollegor lämnar 

organisationen på grund av nedskärningar och att det skapar ett kontinuerligt hot mot deras 

fortsatta anställning (Brandes et. al., 2008). Detta konfirmeras av Brockner et. al. (1997), som 

även de tar upp att en av de mest framstående anledningarna till att kvarvarande upplever 

psykisk ohälsa i samband med nedskärningsprocesser är oron, stressen och ångesten som kan 

upplevas över framtida åtgärder av samma karaktär. Vidare menar Barling och Kelloway 

(1996) att osäkerhet som Brandes et. al. (2008) och Brockner et. al. (1997) skriver om ofta 

leder till negativ inställning gentemot organisationen, psykisk ohälsa samt misstro till 

organisationen.  

2.6 Hälsorisker av att överleva en nedskärning 

Andreeva et. al. (2015) beskriver i sin studie att nedskärningar är en viktig del för företags 

överlevnadsmöjligheter ur ett ekonomiskt perspektiv. Nedskärningarna har däremot visat sig 

innebära potentiella påföljder som skadar den emotionella hälsan för kvarvarande. Brenner et. 

al. (2014) menar att det finns flera vägar till depressionssymtom och depression genom 
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nedskärningsprocesser. En av dessa är att överleva en nedskärning, antingen genom att stanna 

kvar i organisationen eller bli “återanställd” efter en tids permittering. Hoten för de 

kvarvarandes emotionella hälsa tar form i bland annat osäkerhet för att få behålla arbetet 

(Ferrie et. al., 2002) och att överleva en nedskärning men förlora kollegor (Andreeva et. al., 

2015). Grundberg et. al. (2001) menar vidare att någon sorts personlig erfarenhet av 

nedskärningar kan sammankopplas med lägre upplevd säkerhet i arbetet och 

depressionssymtom i relation till individer som inte har personlig erfarenhet av 

nedskärningar. Andreeva et. al. (2015) argumenterar i enlighet med Grundberg et. al. (2001) 

för att arbetare som utsatts för nedskärningar visar i större utsträckning symptom för 

depression av varierande grad i relation till arbetare som inte varit med om liknande process.  

 

Brenner et. al. (2014) noterar att ifall medlemmar inom organisationen själva ansåg att en 

nedskärning var nödvändig identifierades en signifikant lägre sannolikhet för att de skulle 

utveckla depressionssymtom. Detta går hand i hand med kapitel 2.7 Kommunikation under 

processen som behandlar själva processen för hur organisationer sköter uppsägningar och 

permitteringar. I Brenners et. al. (2014) studie visade det sig att för anställda som litade på 

företagets motiv för nedskärningar minskade depressionssymtom med mer än 50%. Det visar 

på vikten för företaget att legitimera nedskärningen och att göra det på ett övertygande sätt. 

Det väsentliga är att individen upplever beslutet om permittering som legitimt, om det 

faktiskt är så är inte av lika stor relevans. Brenner et. al. (2014) studies slutsats var att 

kvarvarande samt de som tvingades lämna upplevde depressionssymtom i samband med 

nedskärningar vilket pekar på vikten av att processen sker på ett rättvist sätt för att försäkra 

sig om de berörda individernas hälsa inte påverkas negativt.  

2.7 Kommunikation under processen 

Brenner et. al. (2014) anser att anställdas moral och produktivitet är direkt påverkat av hur 

nedskärningar implementeras. Om processen sköts på fel sätt riskerar den att utsätta 

medlemmar inom organisationen för hög emotionell stress och med det depression. Anställda 

har uttalat sig om att smärtsamma känslor härstammar från orättvisa processer och 

undermålig information från ledningens sida gällande permitteringar eller nedskärningar. 

Vidare kan själva nedskärnings- och permitteringsprocesserna upplevas mer traumatiska än 

själva nedskärningen (Brenner et. al., 2014).  
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Noer (2009) beskriver hur kvarvarande har ett mycket stort behov av information under 

nedskärningsprocessen. Vid de tillfällen då informationsprocessen är bristfällig så riskerar 

den kvarvarande att bli tillbakadragen och kan utveckla en tendens att börja gissa sig fram till 

hur framtiden kommer te sig, vilket ofta resulterar i en felaktig bild av situationen. Noer 

(2009) menar att det inte går att betona kommunikationens roll i nedskärningprocessen 

tillräckligt och påstår att han ännu inte stött på en organisation som tillfredsställt 

kvarvarandes behov av information. Kommunikationen bör, enligt Noer (2009), inte endast 

ske i textform, så som i e-mail och nyhetsbrev, utan den ska om möjligt ske “face-to-face”. 

Han menar att ledningen och chefer måste synas under nedskärningsprocessen och visa 

empati genom tal och kroppsspråk. Schweiger et. al. (1987) skriver däremot att det krävs 

väldigt lite från chefens sida i processen för att anställda ska känna att det går rätt till. Ett 

exempel Schweiger et. al. (1987) tar upp är att chefer kan föra samtal om processen med de 

anställda och lyssna på deras åsikter och tankar; detta minskar negativa faktorer för psykisk 

ohälsa som exempelvis oro och höjer tilliten till chefen. Samtalet ger även en möjlighet för 

företaget att besvara eventuella frågor som anställda har gällande processen. 

2.8 Nedskärningar, en härdande process? 

Vissa studier visar att nedskärningar härdar organisationens medlemmar mot framtida 

nedskärningar och liknande situationer. Capelli et. al. (1997) skriver att oron om att bli 

uppsagd vid en eventuell nedskärning, att jämföra sin arbetssituation med att vara arbetslös 

samt att organisationer inom samma bransch agerar på ett liknande vis, hindrar 

organisationens anställda att säga upp sig samtidigt som det höjer deras arbetsprestation. 

Rose-Ferrara (1998) uppger att den generella uppfattningen vanligtvis är att kvarvarande ska 

vara tacksamma för att de fick stanna inom organisationen, arbeta hårdare och öka 

produktiviteten. Rose-Ferrara (1998) beskriver vidare i studien att det antogs att de 

kvarvarande skulle vara rädda för att förlora arbetet i en eventuell framtida nedskärning, 

vilket i sin tur skulle leda till att de blev bättre arbetare i rent preventivt syfte. Så var dock 

inte fallet; istället för att bli mer produktiva i arbetet blev de kvarvarande omotiverade, visade 

symptom på psykisk ohälsa, tappade tillit gentemot organisationen med mera (Rose-Ferrara, 

1998).  
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2.9 Summering av tidigare forskning 

Det går utifrån forskningen att fastställa att arbetet är viktigt för individen och att arbete och 

identitet på sätt och vis sammanfaller. Det kan därför vara påfrestande och känslomässigt 

ansträngande att förlora en anställning. Genom LSS visar dock forskning på att det även kan 

vara påfrestande att vara den som blir kvar i företaget när kollegor tvingas lämna företaget. 

Tidigare forskning om LSS presenterar olika symptom hos de kvarvarande, exempelvis 

skuld, depression och andra former av psykisk ohälsa. Brockner (1992) beskriver olika 

faktorer som är av relevans för att individen ska uppleva företagets situationshantering som 

rättvis, vilket kan minska de negativa känslor som de anställda kan uppleva i samband med 

nedskärningar. Även kommunikationen under processen spelar stor roll i hur företagets 

anställda kommer att hantera situationen, där transparens och riklig och kontinuerlig 

information anses viktigt för att de som drabbas ska må bra. Ett flertal studier menar att 

nedskärningar härdar de anställda snarare än att det orsakar negativt psykiskt mående hos 

dem; detta motbevisas av andra studier som menar att det inte går att bevisa, utan snarare 

baseras på ledningens ekonomiska intressen. Den tidigare forskningen inom LSS är främst 

fokuserad på nedskärningar i större utsträckning än endast permitteringar, något som tagits i 

beaktning. 

3 Metod 

Nedan presenteras metoden för hur material samlades in till studien. Metoddelen syftar till att 

redovisa hur materialet samlades in samt vilka metodologiska aspekter som togs i beaktning 

för insamling av analysmaterial. Kapitlet innefattar även hur urvalsprocessen gått till och 

vilka krav som ställdes på respondenterna. Därefter följer en beskrivning av hur 

intervjuguiden skapats samt hur kodningsprocessen gått till. Metoddelen avslutas med vilka 

etiska överväganden som tagits i beaktning under insamling av materialet.  

3.1 Val av metod och ansats 

Vid val av metod är det viktigt att fråga sig själv vilken metod som lämpar sig för att kunna 

svara på frågeställningarna bäst. Eftersom det främst är upplevelser och känslor hos 

respondenterna som eftersöks lämpade sig intervjuer med induktiv inriktning bäst för 

studiens ändamål. Även om studien använder sig av en induktiv ansats har den delvis blivit 

inspirerad av LSS. Det går inte helt att säga att vi inte hade någon bild av hur respondenterna 

förväntades svara eftersom vi inspirerades av LSS, men i största möjliga utsträckning 
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försöktes den tidigare forskningen och teorin tänkas bort i hopp att intervjuerna skulle utföras 

så induktivt som möjligt. Resultatet tolkas utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats; det är respondenternas egna upplevelser som tolkas och analyseras. Utifrån de känslor 

och tankar de uppger och förmedlar skapades teman genom kodningen vilket används för att 

besvara frågeställningarna.  

3.2 Urval och respondenter 

Studien använde sig utav ett strategiskt urval. Det krävdes att respondenterna uppfyllde 

kraven (listas nedan) för studien för att deras deltagande skulle utmynna i ett givande resultat. 

Personer i vår bekantskap tillfrågades ifall de kände eller kände till någon som kunde tänka 

sig delta i studien genom att ställa upp på en intervju. Potentiella kandidater kontaktades 

sedan med en informell förfrågan om deltagande i studien. Det strategiska urvalet 

motiverades med att respondenterna var tvungna att vara i en specifik situation för att kunna 

bidra till studien. Det var inte av större vikt att ha en större spridning för ålder, kön och 

utbildningsnivå hos respondenterna, den viktiga faktorn var att de hade kollegor som var 

permitterade. Det var dock av intresse att undersöka åtminstone tre olika organisationer för 

att öka spridningen för att se hur olika organisationer hanterat situationen. De tre 

organisationerna var av varierande storlek, där den minsta organisationen har cirka 1000 

anställda i Sverige. Organisationerna hanterar situationen med Covid-19 på olika sätt, vilket 

har möjliggjort för nyanserade upplevelser hos respondenterna.  

 

Kraven för de deltagande respondenterna var att de: 

 Var fortsatt arbetande med samma, eller liknande, arbetsuppgifter som innan 

organisationen genomförde permitteringar på grund av Covid-19. Om de till följd av 

Covid-19 fått direktiv om att arbeta hemifrån räknades de som godkända för 

urvalskraven.  

 Hade ett flertal kollegor inom organisationen som blivit permitterade som följd av 

Covid-19.  

 

Ett undantag för urvalet av respondenter gjordes i form av att intervjua en individ som blivit 

permitterad samtidigt som hennes kollegor fortsatt sin anställning som vanligt. Detta syftade 

till att få viss inblick i hur situationen upplevs för de som drabbats av masspermitteringen. 

Personen förväntades inte svara på frågeställningarna, respondenten upplevelse användes 
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istället som motpol för att skapa en förståelse för hur situationen kan uppfattas från andra 

sidan spektrumet samt för att skapa en förståelse hur känslor och mående för de permitterade 

kan upplevas i denna outforskade situation.  

 

Respondenterna bestod av två män och sex kvinnor, åldern på respondenterna varierade 

mellan 27 och 63 år, utbildning varierade mellan gymnasial utbildning och femårig 

högskoleutbildning med masterexamen. De åtta respondenterna var utspridda på tre olika 

företag, vilket innebär att några av respondenterna arbetar inom samma organisation.  

3.3 Intervjuguide 

Studien utgår från semistrukturerade intervjuer. Genom att använda sig utav 

semistrukturerade intervjuer kunde samtliga intervjuer utgå ifrån samma grundidé för att 

sedan utvecklas utifrån respondentens känslor och upplevelser kring ämnet. Det ger även 

möjlighet att frångå intervjuguiden i viss mån genom att ställa följdfrågor för att följa upp 

vissa uttalanden och tankar som respondenten lyfter. Intervjuerna skedde mestadels induktivt 

då vi försökte undvika förutfattade meningar och ville ta reda på vilka känslor som uppstod i 

samband med kollegors permittering.  

 

På grund av att det var två olika respondentgrupper som ämnades svara på olika frågor 

användes två olika intervjuguider: en för de kvarvarande och en för den permitterade. 

Intervjuguiden ämnad för de kvarvarande fokuserar främst på känslor som de upplevt i 

samband med att kollegor lämnat tjänsten tillfälligt och deras bild av företagets hantering av 

situationen. Egna upplevelser var viktigt, dock ansågs det att respondenternas svar var av 

högre värde om de tog upp det själva. Ledande frågor undveks därför i så stor utsträckning 

som möjligt. Intervjuguiden för den permitterade inriktar sig mer mot respondentens egna 

upplevelser över att ha blivit permitterad, hur denne upplevde företagets informations- och 

situationshantering jämfört med de kvarvarandes upplevelser. Även känslor kring företaget 

efter att beslutet tagits och viljan att återgå i arbete på företaget var ämnen som 

intervjuguiden riktad till den permitterade behandlar. Båda intervjuguiderna är inkluderade i 

dokumentet och återfinns efter del 6 Referenser.  
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3.4 Datainsamlingens procedur 

Intervjuerna ägde rum 20-25 april (v. 17) år 2020, två veckor efter att regeringens förslag om 

det rådande permitteringssystemet trädde i kraft (Regeringen, 2020). Intervjuerna varade 

mellan 35-60 minuter vardera. När respondenterna var bestämda bokades möten in för att 

genomföra intervjuer. Sex intervjuer hölls via Zoom, en intervju via Skype samt en intervju 

via vanligt telefonsamtal. Zoom och Skype erbjuder inspelning av ljud och video vilket 

användes för att sedan möjliggöra en transkribering av intervjun. I intervjuerna som skedde 

via Zoom och Skype användes kameran så att vi såg respondenten och respondenten såg oss. 

I telefonintervjun användes ingen kamera, utan endast ljudfunktion. Vid sex intervjutillfällen 

var vi båda delaktiga och vid två intervjutillfällen utfördes intervjun av en av oss. 

Intervjumaterialet transkriberades efter dess genomförande och kodades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv inriktning.   

3.5 Kodning och analys 

Studiens kodning utgår ifrån kvalitativ innehållsanalys med axial kodning vilket innebär att 

identifiera de teman som ansågs vara av central roll för att uppfylla studiens syfte. I en första 

omgång låg fokus på att identifiera huvudkoder, alternativt metakoder, där de mest relevanta 

och frekventa ämnena av intervjuerna kategoriserades. I den andra omgången av kodningen 

identifierades teman och delar som delvis ingick och passade in i huvudkoderna, men som 

ändå differentierade sig på olika sätt. Detta ledde till underkoder där delar av datan 

placerades under de centrala teman som huvudkoderna skapade, detta för att skapa en bättre 

struktur för fortsatt analys och tolkning (David & Sutton, 2016, s. 276). Den axiala 

kodningen, med syftet i åtanke, ledde till att en relativt stor mängd teman identifierades. 

Genom kodningsprocessen gick det sedan att identifiera kopplingar mellan olika teman, vissa 

mer framstående än andra. Genom en grundläggande förfiningsprocess går det att reducera 

information och teman utan att värdefulla uppgifter går förlorade (David & Sutton, 2016, s. 

276-279). De huvudkoderna som identifierades presenteras som underrubriker i avsnitt 4 

Resultat och analys.  

3.6 Etiska överväganden 

Vid kvalitativ forskning är etiska krav en essentiell del att ta i beaktning i själva 

genomförandet av studien; studien får inte gå emot forskarsamhällets bestämmelser kring hur 

kvalitativa studier bör ske (Kvale & Brinkmann, 2014). Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra 
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riktlinjer som måste följas vid vetenskapliga studier: samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. För att följa dessa krav i studien kommer 

samtliga respondenter vara fullt anonyma med undantag för utbildningsnivå samt ålder och 

kön. Samtliga respondenter informerades innan deltagandet i studien vad syftet med studien 

var och vad resultatet av den kommer användas till. De hade när som helst möjlighet att 

avbryta intervjun och deltagandet i studien utan förklaring eller konsekvenser. 

Videoinspelningarna och ljudfilen kommer efter uppsatsens publicering att raderas.  

 

Respondenterna har slumpmässigt blivit tilldelade pseudonymer när de benämns i 

resultatdelen; namn skrivs ut för att det skall vara lättare för läsare att följa med i texten. Alla 

namn som tas upp i resultatdelen är ersatta med fiktiva namn för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. Företagsnamnen har ersatts med en bokstav. Samtliga 

respondenter är fortsatt kvarvarande förutom en, den permitterade respondenten har fått 

pseudonymen Lisa.  

3.7 Metodologiska begränsningar 

Studien omfattar endast åtta respondenter vilka var fördelade på tre företag. Vid studier av ett 

nytt fenomen är det önskvärt att ha ett större antal respondenter för att kunna skapa sig en 

bredare bild av hur kvarvarande upplever situationen. Det hade varit fördelaktigt om 

respondenterna varit fördelade på ett större antal företag för att undersöka hur olika företag 

hanterar situationen. Ett stort antal potentiella respondenter tackade nej till deltagande i 

studien, många på grund av att de upplevde att de var stressade över situationen som 

pandemin skapat, vilket resulterade i ett lägre antal respondenter än vi initialt önskat. Det 

hade varit väldigt intressant att intervjua individer som visade tydliga tecken på stress, och 

inte endast anställda som upplevde att de hade tillräckligt med tid att avsätta för deltagande i 

studien. Vidare är samhällssituationen och arbetsmarknaden snabbföränderlig och det skulle 

därmed vara passande att ha återkommande intervjuer med samma respondenter i en 

longitudinell studie, vilket tyvärr inte var genomförbart med tanke på studiens 

tidsbegränsning. Det är sannolikt att respondenternas mående hinner skifta i takt med att 

samhällssituationen förändras, något som inte är möjligt att undersöka i denna studie.  
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4 Resultat och analys 

I denna del presenteras resultatet från den metodiska bearbetningen av det material 

intervjuerna producerat. Syftet med studien är att undersöka hur LSS ter sig för kvarvarande 

under Covid-19 krisen i relation till tidigare forskning samt hur de kvarvarande upplever sin 

arbetssituation under Covid-19. De teman som identifierades under kodningen och 

presenteras är: Förändringar i respondenternas mående, Osäkerhet, oro och trygghet, 

Företagens informations- och situationshantering, Inställningar och känslor kring 

permitteringarna och En rättvis permittering och skuldkänslor.  

4.1 Förändringar i respondenternas mående  

Ett av de teman som identifierades under kodningen av materialet var hur respondenternas 

mående hade påverkats till följd av Covid-19. En av frågorna i intervjuguiderna var: Hur har 

ditt mående påverkats av situationen?. Samtliga respondenter som deltog i studien uppgav att 

deras mående var oförändrat eller hade förändrats till det bättre. En av respondenterna, 

Katrina, beskrev hur situationen hade förändrat hennes mående på följande vis: 

 

Jag tror egentligen att jag mår väldigt mycket bättre, för jag tar det väldigt mycket lugnare. Jag kan känna att 

jag... jag mår väldigt, väldigt bra. - Katrina 

 

Hon motiverade detta med att det var skönt med mer fritid tillsammans med sin man. Hon 

menar också att alla de “måstena” som Katrina alltid brukar göra, gör hon nu inte. Det hon 

främst stod positiv till var möjligheten att arbeta hemifrån, något hon vanligtvis inte brukar 

göra. Det var fler respondenter som svarade liknande som Katrina med blandade 

motiveringar. Vidare uppgav andra respondenter att deras mående var oförändrat och att 

omställningen i vardagen inte påverkade den psykiska hälsan nämnvärt. Respondenten 

Marianne menade att hennes hälsa var opåverkad av situationen; hon motiverar detta bland 

annat med att ingen av hennes närstående har insjuknat i Covid-19, vilket var en av de 

främsta orsakerna till oro hos respondenterna. Marianne uppgav dessutom att hon inte 

upplevde några särskilda känslor, varken positiva eller negativa, gällande situationen. Även 

den permitterade respondenten, Lisa, har upplevt situationen positivt. Hon upplevde att 

hennes tillvaro kändes lugnare och stressbefriad. Dock menade hon att på grund av den ökade 

fritiden kunde känna en viss rastlöshet och att hon inte visste vad hon skulle göra med all den 

lediga tiden.  
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Överlag uppger majoriteten av respondenterna att deras hälsa påverkats positivt till följd av 

arbetsförändringarna som skett i samband med Covid-19, resterande respondenter uppger att 

deras hälsa har varit oförändrad genom processerna; det är alltså ingen av de intervjuade 

respondenterna som upplever en sämre hälsa till följd av Covid-19 och åtgärderna runt 

pandemin i arbetet.  

 

Utifrån tidigare presenterad forskning går det att identifiera negativ hälsopåverkan av att 

fortsätta arbeta samtidigt som ens kollegor tvingas lämna arbetsplatsen (Andreeva et. al., 

2015). Dessa hälsorisker är problematiska att identifiera utifrån respondenternas upplevelse 

av den permitteringsprocess som pågått. Vissa respondenter påstår att de upplevt stress och 

oro över att följa samma öde som sina permitterade kollegor, men den dominerande åsikten 

är att de faktiskt mår bättre. Huruvida detta välmående grundar sig i att de kvarvarande 

uppskattar den förändring som Covid-19 tvingat fram ut den typiska arbetsplatsen, med 

distansarbete och andra former av drastiska förändringar av vardagen, eller om det är ett 

resultat av stoltheten och värderingen av att faktiskt bli vald att skonas permittering som 

ligger till grunden är svårt att fastställa. Ohälsa och depression i den form som exempelvis 

Brenner et. al. (2014) gestaltar går dock inte att identifiera hos respondenterna, detta främst 

då den åtgärd av betald permittering som präglat den svenska marknaden sedan utbrottet av 

Covid-19 inte kan likställas med en nedskärningsprocess där uppsägningar äger rum.  

4.2 Osäkerhet, oro och trygghet 

För att få en uppfattning om huruvida, och i vilken utsträckning, respondenterna upplever 

osäkerhet och oro kring sin arbetssituation så ställdes frågor i två olika inriktningar. Frågorna 

syftade till att få reda på hur respondenten känner på en personlig nivå, hur hen upplever 

situationen på arbetet samt eventuell osäkerhet och oro för samhället i stort, både kort- och 

långsiktigt.  

4.2.1 Oro för samhället i stort  

Den största oron i samband med Covid-19 hos respondenterna uttrycktes för samhället 

generellt. Flera respondenter berättade om en rädsla att samhället aldrig skulle återgå till hur 

det var innan pandemin. För mer konkreta exempel uppgav respondenterna att de var mer 

oroade för äldre människor i samhället och vänner men framförallt släktingar och dess hälsa. 
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På frågan om hur Ivana känner för situationen som uppstått till följd av Covid-19 beskriver 

hon sina känslor så här: 

 

Ja det är klart att det känns hemskt på en samhällsnivå. Men sen på en rent privat nivå så tycker jag att det är 

ganska skönt att jobba hemifrån och få lite mer fritid sådär. - Ivana 

 

Hon känner likväl som många andra respondenter en oro för samhället i stort samtidigt som 

hon är orolig för sin egen och sina kollegors arbetssituation. Senare i intervjun uttryckte 

Ivana en liten oro för att företaget hon arbetar på kommer behöva säga upp anställda om 

situationen inte blir bättre, men lägger stor vikt på att det endast är en väldigt liten oro. 

Respondenternas huvudsakliga oro gäller inte hur arbetsplatsen ser ut och kommer förändras 

eller om de kommer bli av med sin anställning, den beror snarare på hur samhället påverkas. 

Att Ivana med flera andra respondenter lägger vikt på att den stora oron är främst riktad mot 

samhället i stort hellre än gentemot sin anställning visar på allvaret i situationen som Covid-

19 skapat. Trots att i princip all tidigare forskning menar att den oro som kvarvarande 

upplever i samband med LSS sker på individnivå anser respondenterna att oron för samhället 

är större. Den enorma påverkan som Covid-19 har på samhället i stort har möjligtvis öppnat 

ögonen på respondenterna, som kan ha insett att arbetet inte är det viktigaste under extrema 

samhällshotande kriser, vilket resulterat i vart oron riktas.  

4.2.2 Oro och osäkerhet på individnivå  

Gällande oron för sin anställning och annan arbetsrelaterad oro var den generella 

uppfattningen hos respondenterna att de inte kände sig oroliga, med några undantag. De 

förmedlade även att de har fått väldigt bra socialt stöd från såväl kollegor som chefer och 

ledning, vilket enligt Robbins (1999) är en av de viktigaste faktorerna för hur oron ter sig i 

samband med åtgärder. En av respondenterna, Alicia, har precis börjat på sin arbetsplats och 

har därmed en provanställning. Även om det inte föreligger en större oro för att 

provanställningen inte övergår till en fast anställning upplever hon en ökad osäkerhet för sin 

anställning på grund av Covid-19. 

 

Hade det inte varit Corona så hade jag ju inte oroat mig över att jag har en provanställning, tror jag. Iallafall inte 

i samma utsträckning. Nu så behöver jag ju göra det lite grann, även fast jag inte försöker att göra det. - Alicia 
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Alicia anser dock att hennes chef har varit ett bra stöd i situationen, vilket minskat hennes oro 

och ovisshet för situationen och vad som kommer hända med sin anställning. Hon uttrycker 

att chefen varit öppen, besvarat frågor efter bästa förmåga och ständigt visat fullt stöd för 

Alicia, helt enligt vad Robbins (1999) menar att en chef bör göra för att öka välmåendet för 

anställda under ansträngda situationer. Detta är ytterligare ett exempel på hur företagen 

lyckats hantera situationen mycket väl utifrån vad LSS menar, vilket minskar oron hos 

respondenterna i enlighet med teorin.  

 

Lisa, som är permitterad, uppger att hon känner en något långvarig oro över hur det kan bli 

förutsatt att pandemins effekter på arbetslivet fortsätter. Det handlar i stor utsträckning om 

företagets sysselsättning, att de får färre klienter att utföra uppdrag för och de följder som 

kommer med det. I stor utsträckning verkar det bero på den kundkontakt som är en naturlig 

del av hennes yrke. Beroende på hur lång tid som pandemin håller i sig och hur många 

kunder som väljer att inte anlita henne och hennes företag upplever hon att hon potentiellt 

skulle kunna gå miste om värdefulla uppdrag, vilket hon uttryckte en oro över. Vidare menar 

hon att hon alltid känner en viss oro för att bli uppsagd, då hon menar att arbetet är 

grundpelaren i vardagen. Hon menar att den ekonomiska biten av att eventuellt förlora sin 

anställning är det hon är mest rädd för, men uttrycker kort därefter att hon känner sig trygg i 

sin roll på företaget då hon varit anställd under en lång tid.  

 

Som tidigare diskuterats är den generella upplevelsen att det inte råder en större osäkerhet för 

respondenternas arbetssituation och anställning. Gällande anställningens trygghet uttrycker 

Helene att hon inte känner sig orolig över sin tjänst. Hon menar dock att man aldrig kan 

känna sig helt säker, särskilt inte i en situation som denna:  

 

Jag har ju jobbat länge på en arbetsplats, så det finns en viss trygghet i det. Samtidigt kan man ju aldrig vara 

säker på att man går fri från omstruktureringar och omorganisationer. - Helene 

 

Helene menar även att den osäkerhet hon känner inte grundar sig i hur situationen utspelar sig 

just nu, utan den ligger snarare i hur framtiden kommer att te sig. Det är oron och osäkerheten 

för om situationen eventuellt leder till uppsägningar som hon förklarar vara mest påtaglig. 

Märkbart är att trots den trygghet Helene förmedlar så menar hon att man aldrig kan vara helt 

säker. Den trygghet som går att identifiera hos Helene bör ställas i förhållande till företagets 

storlek. Hur hennes trygghet av en långvarig anställning skulle upplevas om hon var anställd 
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på ett mindre företag går det att spekulera kring. En aspekt av att hon arbetar på ett större 

företag är att det kan upplevas tryggare i jämförelse med ett mindre företag som inte har 

samma ekonomiska möjligheter att hantera en långvarig lågkonjunktur. Hennes långa 

erfarenhet i arbetslivet har dock bidragit med vetskapen att även större företag kan tvingas att 

säga upp personal eller till och med gå i konkurs på grund av lågkonjunkturer.  

 

Det jobbiga är kanske inte att mina kollegor går ner i arbetstid, utan det jobbiga är kanske att tänka “kommer 

nedgången att fortsätta så att vi måste gå mot uppsägning”. Det är den svåra situationen, att se nästa steg. Att 

behöva oroa sig för att uppdrag inte längre kör. - Helene 

 

Helene beskriver hur hon tror att oron ligger hos de anställda som inte blivit permitterade 

snarare än de som redan har permitterats, vilket hon menar grundar sig i den osäkerhet som 

präglar vardagen på arbetsplatsen. Hon menar att de permitterade redan har fått sitt besked 

och har hunnit hantera den nya livssituation som följer med permitteringen, samtidigt som de 

som arbetar vidare på arbetsplatsen går och oroar sig för att få ett liknande besked.  

 

Jag tänker att dom som är permitterade nu… dom tyckte nog att… jag tror inte dom är så oroliga för dom har 

redan klivit in i det där. De har redan dragit sitt strå till stacken. Jag tror att det är vi som inte blivit permitterade 

nu vi kanske är kvar i den där att “åh bara jag inte också blir permitterad” men dom är redan där och dom 

kanske känner att det var inte så farligt. - Helene 

 

Med detta menar Helene att de permitterade redan klivit över oroströskeln och att de nu 

hunnit vänja sig vid den situationen samtidigt som de kvarvarande arbetarna fortfarande gick 

och väntade på att vara näst på tur. Känslan av att vara näst på tur att drabbas av en 

nedskärningsåtgärd menar Brandes et. al. (2008) är en av de mest framträdande faktorerna till 

oro i samband med dessa åtgärder. Den upplevda oron är relativt liten, särskilt om den ställs i 

relation till vad Brandes et. al. (2008) menar, men den går fortfarande att identifiera hos vissa 

respondenter. Det verkar även vara de äldre respondenterna som är mer oroliga över att bli 

permitterade än de yngre. De yngre respondenterna ser lättare på permittering än vad de äldre 

gör och hade en inställning att det skulle lösa sig. En permittering kan inte likställas med en 

uppsägning, men det är ett steg i liknande riktning. Då äldre personer generellt kan ha svårare 

att hitta nya anställningar kan oron att bli uppsagda och behöva söka nytt arbete öka oron 

över att bli permitterade i relation till de yngre respondenterna som var självsäkra i att de lätt 

kunde få anställning på ett annat företag om de blev uppsagda.  
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4.2.3 Trygghet i en orolig miljö 

När vissa respondenter upplevde oro valde andra att hantera eventuellt jobbiga situationer på 

andra sätt. Marianne förklarade tidigt i sin intervju att hon medvetet tagit avstånd från media 

och nyhetskällor då hon upplever att det är mentalt giftigt. Hon anser att media skapar en 

apokalypsstämning som hon inte mår bra av. Hon har visat ett visst lugn kring sin 

arbetssituation och lever i tron att företaget kommer att repa sig ganska fort från de 

ekonomiska motgångarna.  

 

Jag tror att det kommer att… det känns faktiskt som att det rullar på, för vår division, som att det rullar på bra. 

Så om det inte blir någon väldigt nedgång i ekonomin så tro jag liksom att vi är en bransch som inte kommer att 

beröras sådär jättemycket. Så jag känner mig... jag har full tillförsikt. - Marianne 

 

Marianne menar att hon känner sig trygg i sin anställning, men hennes avståndstagande från 

media går att analysera ur ett mer psykologiskt perspektiv. Det går att argumentera för att 

hennes fulla tillförsikt och lugn kombinerat med det aktiva valet att inte hålla sig uppdaterad i 

situationen med Covid-19 är ett sätt att avskärma sig från situationen och på så sätt agera 

utifrån en copingmekanism.  

 

Vidare förmedlade majoriteten av respondenterna att de endast såg permitteringarna som en 

tillfällig åtgärd från företagets sida och inte att det skulle vara en långsiktig lösning med 

permitteringar eller uppsägningar. På grund av detta, som tidigare nämnts, minskar med hög 

sannolikhet arbetsrelaterad oro då Brandes et. al. (2008) menar att en av de största faktorerna 

som skapar oro är känslan av att vara näst på tur. Eftersom respondenterna har en mycket 

positiv inställning till permitteringar och övertygelsen om att de som permitteras kommer 

återgå i tjänst skulle en permittering inte hota tjänsten utifrån deras perspektiv. Oron som 

Brandes et. al. (2008) skriver om kan då nästan helt försvinna eftersom inget hot mot den 

egna anställningen upplevs. Det finns dock två undantag bland respondenterna som menade 

att de kände en viss oro för att bli permitterade, däremot grundade sig oron främst inte i att 

förlora tjänsten, utan snarare hur omställningen från att arbeta heltid till att antingen gå ner i 

arbetstimmar eller att bli fulltidspermitterad skulle gå till.  

 

Majoriteten av respondenterna uttryckte även att de känner sig trygga i sin anställning och 

ifall det skulle komma till det stadiet att uppsägningar blir aktuellt uppger de att de inte 

känner en stor oro för att de skulle behöva lämna företaget. Samtliga respondenter, med 
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undantag för en, har arbetat på respektive arbetsplats under en längre period. Förutsatt att 

företagen skulle utgå ifrån senioritetsprincipen vid uppsägningar är sju av de åtta 

respondenterna relativt säkra på att inte bli uppsagda, vilket ökar deras säkerhet i 

anställningen. Dock känner de flesta respondenterna ingen oro för att företaget skulle hamna i 

den situationen, samt en tro att de som är permitterade kommer återgå i tjänst inom en kortare 

framtid. Det har öppnat för att de inte upplever negativa känslor och skuldkänslor i samma 

utsträckning som vid eventuella uppsägningar. 

4.3 Företagets informations- och situationshantering 

Brenner et. al. (2014) menar att både de kvarvarande och de som tvingades gå hanterar en 

nedskärning bättre ifall processen är transparent, demokratiskt genomförd och rimligt 

motiverad till skillnad från om processen inte följde de nämnda specifikationerna. Hur 

beskedet om permitteringen utfördes har en stor påverkan på hur respondenterna mottar 

informationen enligt Noer (2009). Denna process varierade mellan företagen. På företag A 

informerades samtliga anställda över telefon om att permitteringar skulle ske, oavsett om de 

skulle bli permitterade eller ej. På företag B blev de som permitterades informerade “face to 

face” i den mån det gick, om de ej var på plats på arbetsplatsen blev de informerade över 

telefon. På företag C blev samtliga anställda inom respondentens arbetsgrupp informerade 

över privata digitala möten. Variationen mellan hur informationen delgavs upplevdes och 

togs emot olika inom företagen. På Företag C där det var ett personligt, digitalt möte 

upplevdes informeringshanteringen mycket bra för respondenten då hen kände att chefen tog 

sig tid att informera, förklara och besvara frågor. På Företag B upplevdes situationen väldigt 

hastig och de som inte blev permitterade kände att de inte fick någon tydlig bild av 

situationen, utan behövde “luska ut” att de inte blivit permitterade.  

 

På Företag A där beskedet om att anställda skulle permitteras förmedlades över telefon 

uppstod ett missförstånd. Samtliga respondenter på Företag A beskrev hur en anställd efter att 

ha fått beskedet om permittering via sin chef “gick upp i taket”. Personen var enligt 

respondent Lisa förmodligen inte medveten om vad permittering faktiskt innebar och tolkade 

det därmed som ett varsel eller en uppsägning. Detta ledde till ryktesspridning och 

missvisande information som spreds runt på kontoret innan chefen fått chans att kontakta alla 

berörda. Respondenten Helene beskriver hur personalen på kontoret blev påverkade av 

incidenten:  
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Ja dom påverkades jättenegativt för dom hade inte blivit informerade om någon permittering utan dom trodde att 

det också skulle beröra dom och att det kanske skulle bli uppsägning och att det blev liksom rykten och fantasier 

hann sprida sig innan chefen liksom fick ordning på det där och fick tag i telefonen med rätt personer och 

dementera och klara ut. Men det var först liksom absolut inte… precis så som det inte ska gå till så att säga. - 

Lisa 

 

Detta går i enlighet med vad Noer (2009) skriver om att besked bör ske personligt, och inte 

över telefon, för att minska risken för missförstånd. Denna situation visar på vikten av hur 

informationen hanteras och förmedlas inom organisationer för att undvika missförstånd och 

konflikter, där ett missförstånd kan leda till mycket allvarliga situationer och upplevt obehag 

hos individer. Lisa, som var en av de permitterade, hade dock en annan syn på hur incidenten 

påverkade henne. Hon förklarar att ryktesspridningen om permitteringar och om vilka som 

skulle permitteras var något hon ändå var tacksam för. Hon fick därmed sitt besked om 

permittering via den person som började skrika och sprida rykten, innan chefen fick chans att 

ge beskedet via telefonsamtal. Lisa menar att hon därmed var förvarnad och förväntade sig 

därmed vad chefen skulle förmedla. Hon beskriver sin reaktion:  

 

Det var ändå på ett sätt lite skönt att vara lite förvarnad, innan chefen ringde liksom. Då hade man fått lufta lite 

att saker ting var på gång liksom, lite sådär skvallergrej. - Lisa  

 

Det går utifrån ovanstående citat att identifiera ett värde i den informella 

informationsöverföring som kan ske på olika sätt på arbetsplatsen. I företag A skedde det via 

skvaller och en kollegas utbrott till följd av ett missförstånd, något som Lisa i detta fall såg 

som en positiv informationskanal för att kunna förbereda sig på ett eventuellt jobbigt besked. 

För Lisa blev situationen mer behaglig, däremot kände antagligen kollegan som missförstått 

situationen ett stort obehag i samband med beslutet. Det går således att se positiva samt 

negativa effekter av de informella informationskanalerna i arbetet och vad de kan medföra.  

 

En väldigt stor del i hur respondenterna upplevde den initiala arbetssituationen med Covid-19 

låg i hur deras chefer hanterade situationen. På Företag C upplevde Alicia att chefen var 

väldigt tydlig med vilken information hon fått från ledningen och vad det innebar för de 

anställda.  
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Det har varit tydlig information och kontinuerlig information och jag känner inget så här hemlighetsmakeri. Det 

har alltid varit öppna kort. Min chef har alltid varit ärlig med mig och sagt “du är provanställd, det är ett 

problem. Jag gör allt i min makt för att ha kvar dig”. Och vi har kontinuerlig kontakt liksom. - Alicia 

 

Som Brenner et. al. (2014) menar är transparensen en mycket viktig faktor i hur anställda på 

företagen upplever situationen. Det är svårt att veta hur respondenterna hade reagerat ifall de 

upplevt att informationshanteringen inte hade varit transparent. Vad som går att fastställa är 

att de i stor utsträckning uppskattar den transparens de upplever att företagen har, vilket även 

lett till att de har större förståelse och mer acceptans gentemot företagets handlande i 

situationen. I exemplet ovan får Alicia information om att hennes anställning hänger löst, 

men är trots det positiv till chefens agerande och visar inga tecken på misstro eller brist på 

tillit.  

4.3.1 Övriga åtgärder från företagets sida 

Både företag A och C initierade digitala fikamöten där de anställda som hade tid och lust var 

välkomna att ansluta sig. Dessa fikastunder syftade till att fylla upp det tomrum av informell 

kontakt och umgänge som distanserat arbete skapar. De digitala fikamötena var inte enbart 

till för att diskutera arbete och uppdrag, utan även för att diskutera vardagliga samtalsämnen 

som ofta sker i fikarummet under raster i arbetet, vilket respondenten Katrina valde att 

definiera som att “snacka lite skit ihop”. Samtliga respondenter på Företag A och C berättade 

självmant om dessa digitala fikamöten och menade att det var viktigt för dem för att känna att 

det var en viktig del i vardagen som företagen försökte återskapa. Även om den generella 

uppfattningen var att det inte riktigt var samma sak som att ses i verkliga livet och prata 

menade en respondent, Ivana, att hon upplevde att hon kommit närmare sina kollegor tack 

vare de digitala fikastunderna: ”Det tycker jag är superbra, och jag tycker att man kommit 

närmare sina kollegor konstigt nog”. Detta motiverade hon med att påstå att kollegorna 

faktiskt talar mer med varandra nu genom dessa digitala möten.  

 

En annan åtgärd som uppskattades på Företag A var att de var snabba med att erbjuda de 

anställda möjligheten att ta hem sina arbetsverktyg (skärmar, tangentbord et cetera) så att de 

skulle kunna arbeta hemifrån. Då samtliga respondenter som intervjuades på Företag A 

uppgav att de var mer oroliga i början av pandemin var detta en åtgärd som mottogs väl av 

respondenterna eftersom det gav dem möjligheten att undvika smittan i större utsträckning 

genom att ha möjlighet att arbeta hemifrån.  
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Marianne berättade om ytterligare en välkomnad åtgärd från Företag A:s sida. Hon 

förmedlade att hennes närmaste chef hade givit som förslag till sin arbetsgrupp att de skulle 

dela på permitteringarna, hellre än att ett fåtal individer skulle axla all permitteringstid. Detta 

möttes väl ifrån arbetsgruppen, men fick avslag av ovanstående chefer. Marianne menar dock 

att detta var ett viktigt initiativ för arbetsgruppens moral samt att agerandet visade prov på 

gemensamt ansvarstagande och solidaritet inom arbetsgruppen.  

 

Jag tror att det är närmaste chefen som är viktigaste att ha en bra relation med... så hon liksom räddade 

stämningen i gruppen med det där och att vi liksom ställde upp. - Marianne 

 

Likt Noer (2009) påstår så eftersträvade de anställda som skonats permittering information 

och generella uppdateringar kring situationen. Samtliga respondenter i Företag A och C 

upplevde att de fick den information de sökte genom de dagliga mötena och fikastunderna 

som hölls digitalt där deras närmaste chef alltid deltog. I Företag B hölls istället mer formella 

dagliga möten med respektive arbetsgrupps chef som erbjöd information för de som önskade. 

Brenner et. al (2014) påstår att otillräcklig information från ledningen till de kvarvarande kan 

leda till negativa känslor, hög emotionell stress och depression. Dessa känslor går inte att 

identifiera hos de kvarvarande individerna, huruvida det grundar sig i hur kommunikationen 

gått till eller om det är andra faktorer som påverkar är svårt att säga. En potentiell förklaring 

är att de anställda haft stor förståelse för ledningens handlingar under processens gång. Ett 

flertal respondenter uttryckte att det inte går att förvänta sig för mycket från ledningen i 

rådande tider, då ingen faktiskt vet hur framtiden kommer att se ut, varken för företaget i 

fråga eller samhället i stort. Denna tro att ledningen faktiskt agerar i transparens kan vara en 

avgörande faktor till hur de kvarvarande hanterar informationsprocessen. 

4.4 Inställning och känslor kring permitteringarna 

Den generella uppfattningen gällande permitteringar hos respondenterna var mycket positiv. 

Bilden har dock förändrats under processens gång; till en början var kunskapen om vad 

permittering innebär inte särskilt stor hos respondenterna, vilket skapade en osäkerhet. Med 

tiden har det blivit tydligare vad det innebär i praktiken, vilket lett till ökad positivitet 

gällande åtgärden. Tanken av att ta del av nästan hela lönen utan att arbeta upplevs som 

tilltalande för många respondenter. Den positiva bilden av permitteringarna grundar sig med 

stor sannolikhet i vad de alternativa åtgärderna till permittering är; varsel och uppsägning. 
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Det är egentligen ganska självklart att den generella åsikten att tillfälligt avstå från arbetet 

med nästintill full lön upplevs som mycket positivt i relation till att företaget skulle säga upp 

personal eller till och med gå i konkurs.  

 

Respondenterna bads berätta om de varit med om tidigare permitteringar eller uppsägningar 

och om de kunde identifiera skillnader mellan tidigare erfarenhet och situationen som 

uppstått till följd av Covid-19. Ingen av respondenterna hade tidigare varit med om 

permitteringar, men flertalet hade varit med om andra sorters nedskärningsprocesser. 

Samtliga respondenter som varit med om bland annat uppsägningar menar att det varit 

mycket mer dramatiskt än vad de upplever med permitteringarna i samband med Covid-19. 

Katrina som har varit med om nedskärningsprocesser tidigare, uttryckte bland annat att de 

nedskärningsprocesserna hon tagit del av har tagit längre tid och varit mer väntade. Hon 

uttryckte det som att “de kom smygande”, medan permitteringsprocesserna som startade på 

grund av Covid-19 kom väldigt hastigt. Helene hade en mer ekonomisk och praktisk syn på 

permittering i jämförelse med de andra respondenterna. Hon berättade om tidigare erfarenhet 

i arbetslivet kopplat till olika nedskärningsprocesser. Helene har tidigare haft en chefsposition 

inom det företag hon arbetar på nu och har då varit den som fått ta besked om uppsägningar. 

Denna erfarenhet har gett henne ett värdefullt perspektiv på hur permitteringsprocessen gått 

till och hur den skiljer sig från tidigare erfarenhet av nedskärningar.  

 

Jaa, alltså jag tycker att permitteringen är en fantastisk åtgärd som staten erbjuder. Jag har själv varit chef och 

anställd när det har varit perioder av lågkonjunktur och det enda som då står till bud är uppsägningar och 

varsling. Det är ju en helt annan dramatik i det. Att säga upp någon eller varsla någon är ju inte i närheten av det 

här, det här ser man ju som en tillfällig åtgärd. Så jag tycker, även om det är jobbigt såklart, att det ska behöva 

gås ner i arbetstid för att vi har mindre att göra så är det en bra grej, en mycket bra grej. - Helene 

 

Vidare berättar Marianne om hur uppsägningarna hon varit med om påverkade företaget och 

stämningen för arbetsgruppen som hade anställda som fick lämna. Hon menar att förutom att 

det kändes mycket mer dramatiskt vid uppsägningar i relation till permitteringar så 

försämrades stämningen i arbetsgruppen efter att kollegorna lämnat företaget. Det går även 

hand i hand med vad Helene beskriver för känslor i samband med uppsägningar. Hon menar 

att det upplevs lika jobbigt för den som stannar som för den som blivit uppsagd. Känslan av 

lättnad av att vara kvar på företaget och att få behålla sitt arbete blandas med negativa känslor 

då man förlorar en kollega.  
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Det blir liksom en kollektiv sorg ändå över att man kommer att liksom bli av med en kollega inom en månads 

uppsägningstid. - Marianne 

 

Utifrån respondenternas upplevelser går det onekligen att tolka det som att permitteringar 

uppfattas som en mycket positiv och välkomnad åtgärd. Den oro som fanns vid de första 

permitteringarna verkar bero på den globala osäkerhet som fanns runt Covid-19. Med tiden 

har större kunskap för pandemin skapats, vilket resulterat i att respondenterna känner mindre 

oro för pandemin och dess eventuella följder. Det finns en positiv inställning till 

permitteringarna och en tolkning av att de endast är tillfälliga. Detta har lett till att flertalet 

respondenter har valt att se permitteringarna som en sorts betald semester, hellre än en 

orosskapande nedskärningsprocess. Detta skulle kunna tolkas som copingstrategier från 

respondenternas sida där de genom ett önsketänkande försöker inbilla sig att 

permitteringsprocessen bör ses som något positivt, hellre än något att oroa sig för. 

Respondenterna menar att uppsägningar skulle ha en helt annan effekt på vilka känslor de 

skulle känna och hur mycket oro som skulle skapas i situationen. Även om ingen av 

respondenterna har kollegor som sagts upp till följd av Covid-19, går det utifrån deras 

tidigare erfarenhet konstatera att bilden av uppsägningar är mycket negativ och att vid sådana 

åtgärder följer negativa känslor. Permittering upplevs således som något positivt, särskilt när 

det ställs mot åtgärder som exempelvis uppsägningar. 

4.5 En rättvis permittering och skuldkänslor 

En viktig aspekt för hur anställda påverkas av permitteringsåtgärden, direkt eller indirekt, är 

huruvida företaget motiverar åtgärden enligt Brockner (1992). Att permitteringarna skett 

rättvist och korrekt var samtliga respondenter, oavsett företag, överens om; de ansåg att 

företagen hanterat situationen rätt och att de skött det bra med tanke på den plötsliga och 

svårhanterliga situation som uppstått. Huruvida företagets agerande faktiskt varit rättvist 

enligt de uppfattningar respondenterna påstår går att diskutera. En möjlighet kan vara att 

företagen påstår sig ta beslut och agera i enlighet med vad de anställda upplever vara 

legitimitetsskapande, utan att egentligen fullfölja de påstådda handlingarna. Detta eventuella 

agerande från företagens sida har onekligen varit framgångsrikt då samtliga respondenter är 

tillfredsställda med företagens situationshantering.  
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På frågan om hur företaget hanterat situationen uppger Olof att han anser att företaget skött 

det mesta bra, utan att det är någon specifik händelse eller handling som sticker ut. Han 

menar dock att företaget kunde gjort annorlunda ur många aspekter. En av dessa var själva 

urvalsprocessen för vilka som skulle permitteras som Företag B gick ut med på arbetsplatsen. 

De hade förmedlat att senioritetsprincipen skulle gälla, men i praktiken var det inte det som 

följdes fullt ut. Olof påstår att det förmodligen är den flexibilitet som hans arbetsroll erbjuder 

som varit den huvudsakliga faktorn till att han lyckats undvika permittering. Han menar att 

det är många som arbetat längre än vad han gjort, men att de flesta av dem är bundna till 

endast en arbetssyssla och därmed saknar mångsidiga kunskaper. Faktumet att han har 

möjlighet och kunskap att utföra alla arbetssysslor på arbetsplatsen har därmed varit 

avgörande för att han fått fortsatt arbeta. Han menar dock att det finns en stor förståelse för 

att situationen är extremt speciell och att ingen, oavsett position inom företaget, stött på något 

liknande tidigare. Vidare uttrycker Olof ingen särskild oro över sin egen anställning, han 

känner sig relativt trygg i sin arbetssituation. Den oron han uttrycker är snarare för kollegor 

som blivit permitterade. Han menar att det finns personer som enligt honom hade behövt 

skonats från permittering på grund av bland annat familjeomständigheter, där exempelvis en 

förälder som blir permitterad kan skapa ekonomisk oro för familjen.  

 

När det är en förälder som blir permitterad och de har jobbat på företaget länge och då känns det ju oroligt, det 

blir oroligt. Då känner man att jag hade själv inte tagit lika hårt på en permittering som andra kanske gjort. - 

Olof 

 

Ett flertal respondenter uttryckte uppskattning av att vara värderade och utvalda. Företag B 

påstod att ha anammat senioritetsprincipen, med andra ord “sist in först ut”, men i själva 

verket valde att fokusera på de anställda som var flexibla i relation till arbetsrotation, något 

Mohammed rationaliserade och exemplifierade. Han förklarade att verksamheten inte skulle 

kunna fortskrida på ett rimligt sätt om endast de äldre skonats från permitteringen då stora 

mängder fysiskt arbete ligger i den dagliga verksamhetens natur, något många av de äldre 

anställda inte är anpassade till. Mohammed menar att han snarare skulle se en permittering 

som en betald semester i tre veckor, och skulle därför inte ha något emot att vara permitterad. 

Vidare uppger Olof att för hans del hade en permittering inte upplevts som något jobbigt och 

att han därför gärna hade kunnat vara permitterad istället för någon av hans kollegor ifall 

företaget hade önskat det.  
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4.5.1 Permitteringens vinnare 

Det kan ur vissa aspekter se ut som att de permitterade individerna har dragit det längsta 

strået utifrån vad respondenterna uttryckt gällande permitteringens innebörd i praktiken, men 

det bör tas i beaktning att permitteringarna i skrivande stund pågått en relativt kort tid. 

Förutsatt att permitteringarna skulle fortgå och verka i flera månader hade respondenterna 

med hög sannolikhet haft en annan inställning till åtgärden. Det är omöjligt att veta hur 

respondenternas upplevelse skulle vara i det stadiet av permitteringen, vilket bör undersökas 

ifall permitteringarna fortskrider under en längre period.  

 

Ett implicit budskap som framkom under majoriteten av intervjuerna var att de som var 

permitterade hade mer fritid och med det mer tid för personliga intressen, till vilken en liten 

avundsjuka hade skapats. Det betyder inte i praktiken att så är fallet, utan snarare att det är de 

kvarvarandes uppfattning av de permitterades situation. Utifrån respondenternas uppfattning 

och tendenser till avundsjuka verkade det som att potentiella skuldkänslor minskande hos 

dem som inte blivit permitterade. Detta utesluter inte att respondenterna visade skuldkänslor, 

de uppgav att de tyckte synd om de permitterade kollegorna, men eftersom de var säkra på att 

de skulle återgå i arbete fanns ingen större oro för varken den permitterade respondenten eller 

respondenterna som var kvar i arbete. Övertygelsen om att företagen skulle klara sig, i 

samband med vad respondenterna som pratat med sina permitterade kollegor ansåg om 

situationen och dess drägliga natur, minskade med hög sannolikhet skuldkänslorna markant. 

För att bekräfta detta förklarar Brockner et. al. (1992) att om urvalsprocessen skett enligt 

tydliga regler så hanterar de kvarvarande situationen på två olika sätt, antingen genom ånger 

och skuld, eller genom rationalisering av urvalsbeslutet utifrån organisationens kultur. Som 

tidigare nämnt uttryckte vissa respondenter svaga tendenser till skuldkänslor, men det går att 

argumentera för att dessa känslor med tiden sakta förvandlats till avundsjuka mot 

permitterade individer. De initiala känslorna vid beskedet var snarare stolthet än skuld; 

stolthet att företaget valt att ha kvar just dig.  

 

Även om flera respondenter uttryckte känslor som kan tolkas som avundsjuka på de 

permitterades situation, konstaterade respondenterna också att genom att vara kvar på 

företaget upplevde de en känsla av att vara viktig för företaget. Den generella åsikten hos 

respondenterna är att de anställda som behövs är kvar i arbetet, vilket skapar en känsla av att 

företaget anser dem värdefulla för verksamheten. De äldre respondenterna som tidigare varit 
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med om nedskärningsprocesser tenderade även att visa mindre känslor av avundsjuka 

gentemot de permitterade individerna, medan de yngre respondenterna var mer inställda på 

möjligheten att själva bli permitterade. Detta kan möjligtvis förklaras utifrån Ahrne och 

Papakostas (2014) teori om arbete och identitet. Det är möjligt att äldre människor förknippar 

sin identitet starkare med sitt arbete och att då bli ”befriad” från arbetet skulle innebära att bli 

bestulen på en del av sin identitet. En av de äldre respondenterna uttryckte sig gällande att 

hen fick vara kvar när kollegor permitterades: “Jag är glad över att jag fick lov att stanna 

kvar och känna mig liksom säker”. Brockners (1992) två riktlinjer för hur de som fortsatt 

arbeta som vanligt hanterar situationen går därmed att identifiera hos vissa av 

respondenterna, men inte majoriteten. Den ånger och de skuldkänslor Brockner (1992) påstår 

att de kvarvarande upplever dominerades därmed snarare av motsatsen: stolthet.  

4.5.2 Förståelse för en svårhanterlig situation 

Brockner (1992) skriver att en väsentlig faktor för att de kvarvarande ska uppleva 

permitteringen som rättfärdigad är att informationen från företagets sida bör komma i god tid 

innan åtgärden utförs; vad som räknas som “i god tid” varierar mellan situationer. På grund 

av Covid-19:s hastiga framfart upplever många respondenter att informationen om att 

företagen skulle permittera anställda kom nära inpå utförandet av åtgärden. Trots det visar 

respondenterna inga större tecken på missnöje. Detta grundas rimligtvis i den mycket 

speciella situation som pandemin skapat, med tanke på hur snabb framfart den haft från det 

första bekräftade fallet av smittan i Sverige. De intervjuade respondenterna har haft en 

mycket stor förståelse för att företagen de arbetar på själva inte vet hur situationen bör 

hanteras optimalt, vilket lett till att företagens anställda även här varit accepterande för 

företagens agerande i större utsträckning. 

 

På grund av situationens outforskade och egendomliga karaktär ansåg respondenterna att det 

inte fanns en möjlighet att sköta hanteringen av problematiken fläckfritt och att det skapades 

ett större utrymme för misstag hos ledningen och dess beslutsfattande. Mohammed fick 

frågan huruvida hans uppfattning av ledningen påverkats på något sätt utifrån hur de hanterat 

situationen. Han beskrev hur ledningen har visat sig mer “mänsklig” och åsidosatt den 

resultatfokuserade ledningsstrategi som vanligtvis präglar ledningens sätt att styra. Ledningen 

har visat att de bryr sig samt att de ser individerna som personer och inte endast som resurser. 

Det går att argumentera för att den solidaritet och gemenskap kollegorna upplever blottar 

känslor och mänskliga faktorer. Chefer och ledning som tidigare i viss utsträckning sågs som 
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känslokalla och endast hade ekonomiskt intresse sitter på sätt och vis i samma båt som de 

anställda på så sätt att de också är i en utsatt situation, i vilken de öppnat upp för mer 

mänskliga beslut enligt respondenterna på Företag C. Denna kollektiva osäkerhet och rädsla 

kan på så sätt stärka lagkänslan och humaniserar därmed chefer och ledning som tidigare 

endast agerat utifrån ett resultatstyrt tunnelseende.  

 

Vidare uttryckte flera respondenter från Företag A att företaget hade skött situationen på ett 

bra sätt och att förtroendet för ledningen hade ökat till följd av det. När Helene berättar om 

ledningens agerande under permitteringsprocessen samt huruvida den skötts på ett rättvist 

och korrekt sätt, så förmedlar hon trovärdighet och hänsyn gentemot ledningen. Hon menar 

att ledningen inte kan klandras, trots de misstagen som gjordes inledningsvis under 

processens gång, då det inte går att förvänta sig att organisationen är beredd att hantera den 

instabilitet i marknaden som Covid-19 orsakat. Det finns en stor förståelse för hur 

hanteringen av situationen skett på grund av dess speciella karaktär. Citatet nedan är långt 

men bör presenteras i sin helhet då det framhäver respondentens övergripande upplevelse av 

företagets agerande under processen.  

 

Ja jag tycker att dom har skött problemet på ett bra sätt. Förutom… Det skulle väl vara alldeles i början men det 

tycker jag inte någon ska lastas för, för vem har någonsin varit med om den här grejen? Det har liksom ingen. Är 

man företagsledare för 1000-mannakoncern och är liksom ekonom eller vad man nu är liksom. Man har ju 

liksom inte hanterat någon kris utifrån de här måtten tänker jag. Det har man inte utbildats till. Man har liksom 

lärt sig hantera lågkonjunkturer som beror på ekonomisk stagnation på något sätt. Det här är ju liksom någon 

konstig kris som är spännande kan man ju säga på ett sätt, men som... därför tycker jag att dom har agerat både 

mänskligt och eftertänksamt. De har försökt. - Helene  

 

Företagen upplevs ha hanterat situationen bra utifrån vilka förutsättningar de haft. 

Inställningen att företagen agerat korrekt och tagit rättfärdiga beslut och det faktum att 

respondenterna har en väldigt accepterande bild av permitteringarna går hand i hand med vad 

Brockner (1992) menar. På grund av Covid-19 har företagens verksamheters minskat, vilket 

lett till att företagens samtliga anställda inte har kunnat fylla hela arbetsdagar med 

arbetssysslor på samma sätt som innan pandemin. Respondenterna delar företagens bild av att 

permitteringarna är en av de bättre, om inte den bästa lösningen för denna situation. Brockner 

(1992) menar vidare att beslutet om permittering bör vara rättfärdigat för att de kvarvarande 

skall hantera situationen med bästa möjliga förutsättningar. Ett sätt att se hur rättfärdigat 

beslutet är, är att se till andra organisationer inom samma bransch. Respondenterna i samtliga 
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företag uppgav att andra aktörer inom samma bransch led av samma problem som sitt eget 

företag och upplevde att permitteringarna var rimlig åtgärd för situationen. Magnituden av 

problematiken som uppstått i samband med Covid-19 har skapat ett behov att avställa 

anställda inom de flesta branscher enligt respondenterna.  

 

De olika delarna som diskuterats leder till att Brockners (1992) teori för hur anställda 

hanterar en åtgärd av denna karaktär bekräftas. Företagen som respondenterna arbetar på har 

uppfyllt Brockners (1992) förutsättningar för hur de bör hantera situationen för att de 

anställda skall må så bra som möjligt, vilket manifesteras i vilka upplevelser och känslor de 

förmedlat under intervjuerna.  

4.6 Summering av resultat och analys 

Utifrån vad respondenterna uppgett i intervjuerna upplevde ingen en större negativ påverkan 

på sin hälsa, de flesta uppgav snarare att de mår bättre i arbetet tack vare sanktionerna och 

åtgärderna som vidtagits till följd av Covid-19. Majoriteten av respondenterna uppgav att de 

inte kände en större oro för sina arbeten och att de hade en god tro på att företaget de arbetar 

på kommer klara av pandemin, utan att behöva avskeda anställda. En uppfattning som förenar 

respondenterna är den osäkerhet som genomsyrar hela upplevelsen av de globala 

samhällsförändringarna. De som undvikit permittering visar inga tydliga symptom på LSS, 

utan snarare en känsla av stolthet. Deras initiala uppfattning var att de kände sig värdefulla 

och uppskattade som fått arbeta vidare, men att dessa känslor hamnade i skymundan för att de 

permitterade till viss del uppfattades få en betald semester.  

 

Respondenterna upplevde den generella informations- och situationhanteringen hos samtliga 

företag som bra, med ett par undantag. Ett missförstånd i informeringen till en av de 

permitterade anställda ledde till en problematisk situation på Företag A, vilken hade kunnat 

undvikas med bättre informationshantering. Inställningen till permitteringar som åtgärd 

uppfattades som positiv hos respondenterna, synnerligen när det ställdes mot uppsägningar. 

De respondenter som tidigare varit med om uppsägningar uppgav även att permitteringar inte 

upplevs lika dramatiska och skapar mindre negativa känslor och upplevelser för de 

påverkade, vilket kan leda till att LSS inte är en lämplig teori att applicera på situationen.  
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Gällande uppfattningen om permitteringarna skett rättvist fanns en gemensam åsikt av att så 

var fallet. Även här fanns det i efterhand alternativ som respondenterna berättar om, men de 

angav att de har förståelse för hur företagen resonerat och handlat. Förståelsen för situationen 

gäller även för företagen generellt; det finns en väldigt ödmjuk inställning hos respondenterna 

för situationen och de flesta har uttryckt att de aldrig hade kunnat tänka sig att vara med om 

något liknande. Detta har lett till att de har större acceptans för eventuella misstag som 

företagen gjort i processerna och besluten som tagits på grund av Covid-19.  

5 Avslutande diskussion 

Det första kapitlet i del 5 Avslutande diskussion besvarar studiens frågeställningar. I kapitel 

5.2 diskuteras resultatet utifrån potentiella förklaringar och hypoteser för vad som kan ligga 

till grund för resultatet. Del 5 avslutas med begränsningar och implikationer för studien samt 

diskussion för fortsatt forskning.  

5.1 Besvarande av frågeställningar 

De två frågeställningarna som studien utgår ifrån besvaras en åt gången. Den första 

frågeställningen avser att skapa en uppfattning om de kvarvarandes upplevelser och känslor i 

relation till LSS, den andra frågeställningen ämnar svara på hur de upplever sin 

arbetssituation när kollegor permitterats till följd av Covid-19.  

 

Frågeställning 1: 

• I vilken utsträckning överensstämmer de kvarvarandes upplevelser med LSS? 

 

Det går onekligen att säga att de kvarvarande som undersökts i denna studie visar mildare 

symptom för LSS i relation till vad tidigare forskning menar. Tidigare forskning om LSS 

visar att majoriteten av de kvarvarande upplever en negativ påverkan på den psykiska hälsan. 

Depression, stor oro för sin anställning, skuldkänslor och minskat förtroende för företaget och 

ledningen är exempel på vad tidigare forskning menar att de kvarvarande upplever som ett 

resultat av LSS. Detta går helt emot det resultat som denna studie fått, där de kvarvarande 

efter permitteringsåtgärdena inte upplever ett försämrat mående, utan snarare opåverkat och i 

vissa fall ett ökat psykiskt välmående i arbetslivet. De kvarvarande i denna studie upplever en 

liten oro, men inte i den utsträckning som tidigare forskning menar att kvarvarande gör i 

samband med LSS. Tidigare forskning om LSS menar fortsättningsvis att de kvarvarande 
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tenderar att uppleva skuldkänslor över att fortsätta sitt arbete som vanligt, samtidigt som 

kollegor tvingas lämna. Studien visade snarare det motsatta; de kvarvarande upplevde stolthet 

och uppskattning i viss mån. De symptom av LSS som i vissa fall identifierades hos 

respondenterna var mycket lindriga och går inte att likställas med hur den tidigare 

forskningen beskriver dem. Det går därmed att säga utifrån denna studies resultat att 

symptomen för LSS inte upplevs i samma utsträckning som för masspermitteringar i Sverige 

till följd av Covid-19. 

 

Frågeställning 2: 

•  Hur upplever de kvarvarande sin arbetssituation när kollegor blivit permitterade till 

följd av Covid-19?  

 

Den generella arbetsupplevelsen under Covid-19 är i största del positiv. Sex av de åtta 

respondenterna har erbjudits möjlighet att arbeta hemifrån, vilket var väldigt uppskattat från 

deras sida. Att arbeta hemifrån är den nya vardagen för dem, något som respondenterna 

välkomnat i stor utsträckning. Flera respondenter menar att lugnet av att arbeta hemifrån i 

samband med att Covid-19 “paralyserat” arbetsmarknaden minskat stressen i arbetet. En 

negativ aspekt för de respondenterna som arbetar hemifrån är att de saknar den mänskliga 

kontakten som sker naturligt på arbetsplatsen. De informella mötena på arbetsplatsen har 

ersatts med digitala fikamöten, vilket uppskattas; dock verkar det inte kunna ersätta en fysisk 

fika mellan kollegor enligt respondenterna. För de två respondenter som fortfarande är 

bundna till arbetsplatsen har variationen i arbetet ökat. Eftersom det är färre anställda på 

arbetsplatsen har de behövt röra sig mellan arbetsuppgifter i större utsträckning än vad de 

tidigare gjort, vilket setts som positivt för dem. De anser att det varit skönt att variera sig i 

arbetet och att få ett naturligt avbrott från sina “vanliga” arbetsuppgifter. Att kollegor är 

permitterade verkar inte störa respondenternas arbetssituation i någon större utsträckning, 

med några undantag; två respondenter menar att eftersom de känner sig utvalda från 

företagets sida vill de prestera bättre i arbetet för att visa uppskattning över att de själva inte 

är permitterade. Att få fortsätta arbeta när andra blivit permitterade menar vissa av 

respondenterna innebär ökat ansvarstagande och ökad motivation i arbetet, en känsla som 

verkar gå hand i hand med en stolthet av att vara värdesatt av organisationen.  

 

Trots att de kvarvarande kan framstå som “vinnarna” i situationen kunde det identifieras 

implicita uttalanden av avundsjuka gentemot de permitterade kollegorna. Majoriteten av de 
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kvarvarande respondenterna är glada över att de fick stanna i tjänst, men många upplever 

fortfarande en liten avundsjuka över att permitteringen i vissa fall kan ses som en betald 

semester. Det verkar dock inte påverka arbetssituationen markant, mer än att respondenterna 

upplever att de permitterade kollegorna uppfattas ha en dräglig tillvaro. Detta, tillsammans 

med att permitteringar har setts som en tillfällig åtgärd, har minskat oron i arbetet för de 

kvarvarande respondenterna, vilket med hög sannolikhet tillåtit dem att fokusera på arbetet 

istället för att oroa sig för kollegor och sin egen anställning. Även om arbetssituationen för 

samhället i stort har gått mot det mer osäkra är upplevelsen hos respondenterna att de inte är 

oroliga för sin egen anställning i någon större utsträckning, den arbetsrelaterade oro de 

upplever är för att deras branscher kommer lida av effekterna av Covid-19. Sju av åtta 

respondenter menar att det är troligt att de endast skulle bli av med tjänsten om företaget de 

arbetar på går i konkurs. Som ett resultat av den generella oron för samhället i stort har en 

mer stödjande stämning på arbetsplatsen skapats enligt flertalet respondenter. En starkare 

solidaritet och mån om att ta hand om varandra verkar ha uppstått till följd av Covid-19. Flera 

respondenter menar att deras förtroende för ledning och chefer har ökat och att en tydligare 

“vi-känsla” uppstått, något som inte fanns i samma omfattning innan pandemin bröt ut.  

5.2 Slutdiskussion 

Vi fick ett mycket oväntat resultat utifrån respondenternas upplevelse gällande situationen 

jämfört med vad den tidigare forskningen menar att anställda oftast känner i liknande 

situationer, exempelvis vid nedskärningsåtgärder. Respondenterna uttrycker mycket få 

negativa känslor kring upplevelsen och det är snarare avsaknaden av negativa känslor, 

konflikter och problem som är det faktiskt intressanta resultatet för studien. Trots en rådande 

global pandemi, starka restriktioner för socialt umgänge, kollegor som permitteras och en 

ökad arbetslöshet menar respondenterna att de mår bra. Det går med säkerhet inte att 

fastställa vad det är som resulterat i respondenternas förvånansvärt positiva känslor kring 

permitteringarna och pandemin. Vi har två hypoteser för varför det ser ut på det sättet.  

 

Hypotes (1) - Teorin om layoff survivor sickness går att applicera på masspermitteringar på 

den svenska arbetsmarknaden, och företagen som respondenterna som deltagit i studien 

arbetar på har skött situationen exemplariskt.  
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Utifrån denna hypotes om varför respondenterna är så positiva till situationen grundar sig i att 

fenomenet LSS går att applicera på den rådande situationen. Utifrån denna hypotes har 

företaget hanterat den problematik som LSS skapar i nedskärningsprocesser och liknande 

åtgärder mycket bra i den mening att de bland annat har tagit rätt beslut, informerat på rätt 

sätt, sett till att permitteringarna varit rättvisa och motiverat dem på ett sätt som de anställda 

kan förstå och håller med om. Det upplevs dock som sannolikheten för att samtliga företag 

som respondenterna arbetar på har hanterat situationen helt enligt vad som bevisats minska 

symptomen för LSS är låg. En förklaring är dock att hanteringen från företagen sida inte varit 

så fläckfri som respondenterna menar, främst på grund av att en pandemi av Covid-19:s skala 

inte påträffats de senaste 100 åren. Eftersom respondenterna själva inte med säkerhet vet hur 

företagen kunnat hantera situationen bättre tillsammans med pandemins grava allvar finns 

möjligheten att omständigheterna lindrat symptomen avsevärt, skapat en ökad förståelse och 

en större felmarginal från företagets sida tillåts från de anställda, vilket resulterat i ett upplevt 

positivt mående.  

 

Hypotes (2) - Den använda teorin om layoff survivor sickness är inte lämplig att applicera på 

masspermitteringar på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Det går utifrån resultatet att argumentera för att andra teorier skulle kunna vara mer passande 

att använda, exempelvis teorier kring copingstrategier och psykologiska kontrakt för att gräva 

djupare i vad den psykologiska processen av vad individens agerande och upplevelser 

betyder. Att respondenterna mår bra och i de flesta fall visar på symptom av det motsatta än 

vad LSS menar visar i stor utsträckning att teorin begränsas av de annorlunda förhållanden 

permittering har till skillnad från de former av nedskärningar som teorin berör. En avgörande 

faktor kan vara statens inblandning i permitteringar på arbetsmarknaden, något teorin LSS 

aldrig exemplifierar. Den avdramatisering av permitteringarna som statens ekonomiska stöd 

resulterar i förmildrar många av de omständigheter, känslor och händelser teorin beskriver för 

studiens respondenter. Sambandet mellan respondenternas upplevda positivitet och 

avsaknaden av likhet med symptom för LSS leder till att LSS inte fungerar i den specifika 

situationen som råder.  

5.2.1 Ytterligare faktorer och ställningstagande till frågeställningar 

I skrivande stund har pandemin påverkat den svenska arbetsmarknaden i tre månader, de 

första permitteringarna skedde i mars 2020. Detta är således ett mycket tidigt stadie av vad 
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som skulle kunna vara ett långt avbrott för den svenska arbetsmarknaden. Samhället befinner 

sig i ett tidigt skede av det globala problemet med pandemin, vilket leder till att 

respondenterna fortfarande är hoppfulla om deras arbete inte kommer påverkas i en större 

utsträckning. Detta styrks av deras starka tro om att permitteringarna endast är en tillfällig 

åtgärd. Eftersom det inte gått en längre tid för permitteringarna kan en mer positiv bild 

upprätthållas och hopp om att återvända till företaget inom en snar framtid, vilket mycket väl 

kan ligga till grund för den positiva och avslappnade inställningen till permitteringarna. 

Positiviteten kan även vara en copingmekanism för att skydda sig själva från tanken att bli 

uppsagda.  

 

Det minsta företaget som studiens respondenter arbetar på har cirka 1000 anställda i Sverige. 

På grund av företagens storlek kan oron för den egna anställningen hos respondenterna 

minska eftersom ett större företag i de flesta fall har en buffert och säkerhetsnät för att klara 

krissituationer som exempelvis Covid-19 till skillnad från mindre företag som ofta drabbas 

mycket hårt av lågkonjunkturer. Även statens involvering i permitteringsersättning i samband 

med hur allvarlig situationen uppfattas vara leder till att respondenterna upplever att deras 

tillvaro är dräglig till bra, framförallt jämfört med hur andra länder har det. Tack vare 

Sveriges starka ekonomi har den svenska statsmakten kunnat erbjuda ekonomiskt stöd till 

företag som lidit av ekonomiska bakslag som Covid-19 skapat.  

 

De olika hypoteserna ger möjliga förklaringar till studiens resultat. Båda hypoteserna har 

styrkor och svagheter i sin förmåga att förklara resultatet; vi anser att hypotes (2) är den mest 

sannolika förklaringen. Detta då vi under studiens gång identifierat en relativt stor 

differentiering mellan de omständigheter LSS utgår ifrån och den samhällssituation som 

pandemin format. Det är skillnaden mellan permitteringarna på den svenska arbetsmarknaden 

och den form av uppsägningar som konkretiseras i LSS samt det statliga stödet i form av 

ekonomiskt tillskott till företagen som vi anser vara de mest avgörande faktorerna till varför 

teorin är bristfällig i relation till vår studie. Det går därmed att argumentera att en annan teori 

är mer lämplig att applicera på masspermitteringarna som skett på grund av Covid-19, vilket 

diskuteras i avslutande kapitel 5.5 Vidare forskning.   
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5.3 Begränsningar för forskning och praktik 

Den största begränsningen för studien var att ingen tidigare forskning påträffades vid 

granskning av ämnet masspermitteringar under krissituationer. Avsaknaden av tidigare 

forskning inom ämnet var ett problem för studien då det var svårt att veta i vilken ända av 

problemet som vi skulle börja i begynnelsen av studien. Det har även varit ett problem under 

studiens genomförande då det aldrig varit riktigt säkert om studien undersökt rätt saker, ställt 

rätt frågor och om resultatet tolkats och analyserats på rätt sätt. Det är dock även avsaknaden 

av tidigare forskning som är en stark fördel för denna studie. Avsaknaden av kunskap inom 

ämnet och den speciella situation som studien undersöker visar på en extremt hög sociologisk 

relevans och möjligtvis ett startskott för framtida studier av ämnet masspermitteringar i 

Sverige, gärna i samband med krissituationer, exempelvis pandemier. Det öppnar även för 

möjligheten att undersöka ämnet utan förutfattade meningar och tankar om hur resultatet 

borde bli. Däremot blir de teorier man utgår ifrån endast hypoteser på hur det undersökta 

fenomenet skulle kunna förklaras. Utifrån den teoretiska referensram (LSS) som denna studie 

utgår ifrån var resultatet mycket motsägande, vilket öppnar för att vidare forskning inom 

ämnet bör utföras.  

 

Tidigare forskning om LSS är inriktad på individen och har i stor utsträckning skett under 

normala uppsägningsförhållanden. Det finns ingen större utbredning av forskning för LSS i 

samband med krissituationer som tar hänsyn till stress som är relaterad till andra faktorer än 

arbetet. Detta begränsar användningen av LSS i denna studie eftersom den skett under 

mycket speciella omständigheter. Den forskning som existerar för LSS är dessutom främst 

från 90-talet, men även till viss del från tidigt 00-tal och sent 80-tal. Det går att argumentera 

för att forskningen därmed är utdaterad vilket delvis skulle bidra till att studiens resultat inte 

stämmer överens med vad den tidigare forskningen om LSS menar. Detta belyser även vikten 

av fortsatt forskning inom ämnet för att öka relevansen av teorin.  

5.4 Implikationer för forskning och praktik 

Helhetsuppfattningen var att respondenterna antingen hade ett oförändrat eller ökat psykiskt 

välmående i arbetslivet och upplever den förändrade arbetssituationen mestadels positivt. 

Viktigt att poängtera är att respondenterna är tidigt i processen av vad som kan komma att bli 

en längre pemitteringsperiod. Det går således inte att dra alltför stora slutsatser utifrån 

studiens resultat; kvarvarandes känslor och attityder kan komma att förändras beroende på 
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hur länge permitteringarna fortgår. Denna studie bör därmed ses som en studie om hur 

respondenterna mår och upplever masspermitteringarna i ett tidigt skede. Det är dock 

problematiskt att uttala sig om vilket stadie permitteringarna befinner sig i nuläget då studien 

utförs under den pågående Covid-19 pandemin. Vad som presenterats är effekterna av en 

relativt sett kortsiktig permittering, hur respondenterna skulle må efter längre period går inte 

att besvara utifrån denna studie. Vidare forskning bör undersöka hur anställda upplever 

situationen i andra stadier av permitteringsprocessen.  

5.5 Vidare forskning 

Naturligtvis är fortsatt forskning på sin plats. Till följd av att det är en mycket unik situation 

som uppstår upplever vi att det finns ett begränsat tidsfönster att utföra forskning för detta 

fenomen under själva pandemins framfart, inte minst då denna studie utförts i ett okänt stadie 

av pandemin; det går inte att fastslå huruvida studien utförts i begynnelsen eller mot slutet. 

Det är alltid möjligt att gå tillbaka och undersöka händelseförloppet i efterhand, vilket vi 

förväntar oss kommer ske. Känslor och upplevelser är dock en färskvara och vi upplever att 

fortsatta och mer grundläggande studier inom ämnet bör utföras inom de närmste åren, när 

pandemin förhoppningsvis är under kontroll och den nuvarande situationen med 

permitteringar försvinner. Vidare forskning inom ämnet bör förslagsvis ske genom att testa 

andra etablerade teorier och vid applicering av teorier ta hänsyn till yttre omständigheter, 

exempelvis om en global kris råder eller om de kvarvarande jobbar under “normala” 

arbetsförhållanden, samt huruvida permitteringarna används som en kortsiktig eller långsiktig 

åtgärd. Framtida studier skulle även dra nytta av att vara mer omfattande med fler 

respondenter i varierande branscher och av företag av varierande storlek. Det finns då en god 

chans att utöka förståelsen för hur de kvarvarande individernas mående påverkas av att 

kollegor blir permitterade i, och utanför, krissituationer. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide kvarvarande personal 

Intro:  

Intervjuerna kommer att spelas in i sin helhet för att kunna transkriberas av oss. Deltagandet 

är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets 

gång. Materialet kommer att avidentifieras och full anonymitet kommer att garanteras. 

Materialet kommer analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen. Efter studiens slut kommer intervjufilerna att raderas.  

 

I = Intervjuare 

P = Respondent 

 

- Har du några frågor innan vi börjar? 

- Det vi vill veta är din upplevelse om ämnet vi frågar om, så om du har mycket att säga 

om något så gör gärna det. Du kan inte svara för långt. 

 

1. Berätta om dig själv.  

a. Vad är din högsta formella utbildning? 

2. Berätta om företaget, vad är er huvudsakliga sysselsättning?  

3. Hur länge har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats?  

4. Berätta om din arbetsroll 

5. Hur trivs du med din nuvarande arbetsroll? 

6. Vad är dina upplevelser av situationen generellt (Covid-19)? 

7. Har du kollegor som blivit permitterade? 

8. Har ditt arbete förändrats sen Covid-19? 

a. Isf hur? 

i. Har ni mer/mindre att göra? 

ii. Hur kommer det sig? 

9. Hur många personer har permitterats på ditt jobb?  

 

10. Har du varit med om permitteringar eller andra former av nedskärningar förut? 

a. Kan du identifiera en skillnad mellan för den situationen och den 

nuvarande? 
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11. Hur har dina chefer/ledningen reagerat på problematiken som uppstått i 

samband med corona? 

12. Berätta om hur tycker du att företaget hanterat situationen. 

a. Har din uppfattning av ledningen påverkats på något sätt? 

b. Är det någonting som står ut? 

13. Bistod organisationen med en tydlig förklaring av orsakerna till den nuvarande 

permitteringen? 

a. Om NEJ, vad upplever du att de inte har berättat?  

14. Berätta om hur företagets informering har skett under processen.  

a. Hur informeras ni? Mail/face-to-face/osv 

b. Önskar du att ni fått mer information?  

15.  Vet du hur urvalsprocessen av vilka som tvingas lämna/permitteras och vilka 

som fått stanna har gått till?  

a. Ja: förklara gärna hur det gick till. 

b. Nej: Hur hade det känts för dig om du hade fått bättre information. 

 

16. Anser du att permitteringen skett rättfärdigt/rättvist? Motivera. 

a. Hade du kunnat förvänta dig att organisationen kunde agera på sättet 

den gjorde när du först insåg att pandemin var ett problem för er 

verksamhets fortskridande? 

17. Känner du någon som blivit permitterad väl? 

a. Har du pratat med dem om permitteringen? 

b. Hur mår de? 

c. Hur känner du för att de är permitterade och inte du? 

18. Vad tror du om framtiden för företaget?  

a. Tror du att din tjänst kan komma att påverkas av följderna av Covid-

19? 

b. Hur då/varför inte? 

19. Hur har ditt mående påverkats av situationen? 

a. Vilka känslor?  

b. Hur motiverad i arbetet känner du dig nu? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för permitterade 

Intro:  

Intervjuerna kommer att spelas in i sin helhet för att kunna transkriberas av oss. Deltagandet 

är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets 

gång. Materialet kommer att avidentifieras och full anonymitet kommer att garanteras. 

Materialet kommer analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen. Efter studiens slut kommer intervjufilerna att raderas.  

 

I = Intervjuare 

P = Respondent 

 

Har du några frågor innan vi börjar? 

Det vi vill veta är din upplevelse om ämnet vi frågar om, så om du har mycket att säga om 

något så gör gärna det. Du kan inte svara för långt. 

 

 

1. Berätta om företaget, vad är er huvudsakliga sysselsättning? 

2. Hur länge har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats? 

3. Berätta om din arbetsroll. 

4. Hur trivs du med din nuvarande arbetsroll? 

5. Vad är dina upplevelser av situationen generellt (Covid-19)? 

 

6. Har ditt arbete förändrats sen Covid-19? 

a. Isf hur? 

7. Har du varit med om permitteringar eller andra former av nedskärningar förut? 

a. Kan du identifiera skillnader mellan den situationen och den 

nuvarande? 

8. Hur tycker du att företaget hanterat situationen? 

a. Vad hade de kunnat göra bättre? 

b. Vad har dom gjort bra? 

9. Bistod organisationen med en tydlig förklaring av orsakerna till den nuvarande 

permitteringen? 
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a. Om NEJ, vad upplever du att de inte har berättat? 

10. Berätta om hur företagets informering har skett under processen.  

a. Hur informeras ni som permitterades? Mail/face-to-face/osv 

b. Önskar du att ni fått mer information?  

c. Har du fått information om urvalsprocessen, dvs hur ledningen valde 

vilka som blivit permitterade och vilka som fortsatt som vanligt.  

i. Tycker du att det skett rättvist?  

 

11. Hur har du upplevt permitteringen?  

12. Hur har din vardag förändrats? 

13. Hur har ditt mående påverkats av situationen? 

a. Vilka känslor?  

b. Hur motiverad i arbetet känner du dig nu? 

14. Hur känner du för att återkomma till företaget? (Vi vet ju inte hur framtiden 

ser ut)  

15. Har du haft kontakt med de kollegor som inte blivit permitterade? 

a. Hur upplever du att de hanterar situationen? 

16. Har du haft kontakt med ledningen/chefer under tiden du varit permitterad?  

a. Har de varit stöttande eller ej?  
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Bilaga 3 - Informationsbrev 

 

Till XXX XXX, 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

  

Vi är två studenter som arbetar med vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

individer påverkas när kollegor blir permitterade till följd av Covid-19 pandemin. Med hjälp 

av studien hoppas vi att kunna skapa oss en bild av individerna som blivit kvar på 

arbetsplatsen när kollegor antingen permitterats eller tvingats lämna upplever och hanterar 

situationen. Majoriteten av den tidigare forskningen inom ämnet fokuserar på de som 

tvingats lämna sitt arbete, och inte på de som faktiskt blir kvar inom organisationen.   

  

Du tillfrågas därför att medverka i vår studie då Du har en arbetssituation som är av stort 

värde för oss att undersöka. Undersökningen skulle utföras genom en intervju som varar i ca 

30-45 minuter. Fokus för intervjun kommer ligga på hur Du har upplevt din fortsatta 

arbetssituation under coronapandemin. På grund av de rådande omständigheterna kommer 

intervjun att hållas digitalt via ex. Zoom, Teams, skype eller dylikt baserat på vad som 

fungerar bäst för Dig.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in i sin helhet för att kunna transkriberas av oss. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras digitalt och det är endast vi och handledare 

som kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras och full 

anonymitet kommer att garanteras. Materialet kommer analyseras och publiceras i form av 

en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. Efter studiens slut kommer intervjufilerna 

att raderas.  

  

 
Uppsala den 20/4-2020 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Studenter:                    Handledare: 
           
 

 

 


