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FÖRORD 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till alla de som bidragit till utförandet av denna studie. Detta 

inkluderar alla de respondenter som svarade på vår enkät och därmed delade med sig av sina 

upplevelser, samt Henrik Wolff som ställde upp på en intervju och informerade oss om deras 

situation. Utan er hade studien inte varit genomförbar.  

Därutöver vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Devrim Göktepe-Hultén som väglett 

oss med sin expertis under studiens gång. 
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ABSTRACT 

 
Title: Key to a Successful Employee: Loyalty and Motivation 
 
Seminar date: 2021-01-14 
 
Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, 
Undergraduate level, 15 credits  
 
Authors: Rebecca Grahn, Victoria Lundgren, Fanny Nabseth 
 
Advisor: Devrim Göktepe-Hultén  
 
Keywords: Short-time work allowances, covid-19 pandemic, loyalty, motivation, Principal- agent 
Theory, Herzberg’s Two Factor Theory, entertainment industry 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how the loyalty and motivation of employees 
can be maintained during short-time work allowances caused by the covid-19 pandemic. 
 
Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of  the Principal- agent Theory, 
Herzberg’s Two Factor Theory, X- and Y-theory and the theory about constructive relations 
supported by complementary theories and articles.  
 
Methodology: The study takes root in a qualitative cross-sectional study of an abductive character. 
A Questionnaire with 92 respondents as well as a semi-structured interview with a restaurant 
owner was used as the research instruments.  
 
Empirical foundation: The empirical framework initiates with secondary data where previous 
research within the area is presented. Afterwards the answers from the questionnaire with the 92 
respondents perceived changes due to short-time work allowances are lifted. Finally the semi-
structured interview with Henrik Wolff who is a restaurant owner at Sue Ellen and Cliff Barnes is 
presented to reflect the employers perspective. 
 
Conclusion: The analysis shows that an implementation of the strategic decisions of short-time 
work allowances demands that these are adapted to the organisation's situation. Pervasive it is out 
of great importance that the employer acts out of a balanced level when it comes to the parameters 
surveillance and responsibility. Furthermore the analysis argues that the aspects direkt response 
and constructive relations have a good influence on the motivation and loyalty of employees. 
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SAMMANFATTNING  
 
Examensarbetets titel: Nyckeln till en framgångsrik anställd: lojalitet och motivation 
 
Seminariedatum: 2021-01-14 
 
Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete på kandidatnivå i Strategic Management, 
15 hp  
 
Författare: Rebecca Grahn, Victoria Lundgren, Fanny Nabseth 
 
Handledare: Devrim Göktepe-Hultén  
 
Nyckelord: Korttidspermittering, covid-19 pandemin, lojalitet, motivation, principal- agentteorin, 
Herzbergs tvåfaktorsteori, nöjesbranschen 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställdas lojalitet och motivation kan bibehållas 
vid korttidspermitteringar skapade till följd av covid-19 pandemin.  
 
Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk är uppbyggt av principal- agentteorin, 
Herzbergs tvåfaktorsteori, X- och Y-teorin, och teorin om konstruktiva relationer samt 
kompletterande artiklar kring lojalitet och motivation. 
 
Metod: Studien utgår från en kvalitativ tvärsnittsstudie med en abduktiv ansats. En enkät med 92 
respondenter och en semistrukturerad intervju med en restaurangägare har använts som 
forskningsinstrument.  
 
Empiri: Det empiriska materialet inleds med sekundärdata där tidigare forskning inom området 
presenteras. Därefter redovisas enkätundersökningen med de 92 respondenternas upplevda 
förändringar till följd av korttidspermitteringar av covid-19 pandemin. Avslutningsvis presenteras 
en den semistrukturerade intervjun med Henrik Wolff som är restaurangägare på Sue Ellen och 
Cliff Barnes, för att spegla arbetsgivarnas perspektiv.  
 
Slutsats: Analysen visar på att en implementering av det strategiska beslutet korttidspermitteringar 
kräver att man anpassar denna till sin organisations situation. Genomgripande är det av stor vikt 
att arbetsgivaren agerar utifrån en balanserad nivå när det gäller parametrarna övervakning och 
ansvar. Vidare redogör analysen för att aspekterna, direkt respons och konstruktiva relationer har 
god påverkan på anställdas motivation och lojalitet. 
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1. INLEDNING 

I nedanstående avsnitt introduceras inledningsvis en bakgrund av covid-19 pandemin i Sverige med de 
svenska covid-19 restriktioner som hårdast drabbat nöjesbranschen och korttidspermitteringar. Detta för 
att ge en bakgrund till situationen, samt beskriva de aktuella förutsättningarna. Vidare beskrivs lojalitet 

och motivation då kunskaper inom dessa är vitala för studiens syfte.  Därefter presenteras 
problematisering, syfte, frågeställning och avgränsningar.  

____________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Covid-19 pandemin i Sverige 

I slutet av 2019 upptäcks covid-19 i Wuhan, Kina. Viruset sprider sig genom resenärer till resten 

av världen och europa blir svårt drabbat. Den 11 mars 2020 benämner World Health Organization 

utbrottet som en pandemi,  den 4 april 2020 har över 1 miljon fall rapporterats globalt, en tiofaldig 

ökning på mindre än en månad (WHO, n.d.). I Sverige registreras första fallet i slutet av januari 

2020, men spridningen tar fart först under våren 2020 (Krisinformation, 2020). Eftersom viruset 

fortfarande är väldigt okänt så uppdateras och ändras nuvarande information från dag till dag.  

 

När covid-19 pandemin kom in i Sverige tog det inte lång tid innan det infördes restriktioner för 

att minska smittspridningen. Följaktligen kommer en beskrivning av de restriktioner som hårdast 

drabbat nöjesbranschen. I mars 2020 föreslog regeringen att införa en maxgräns på 50 personer 

samt införa regler angående avstånd och förbud mot trängsel på restauranger och krogar 

(Folkhälsomyndigheten, 2021a). I juni trädde även en ny lag i kraft  Lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526), som skulle stärka de restriktioner som 

införts. I november började man tala om “den andra vågen” och regeringen tog beslutet att införa 

hårdare restriktioner, där ett maxantal på 8 personer vid sammankomster infördes med vissa 
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undantag. Vidare i slutet av november kom regeringen med en ny restriktion där serveringställen 

inte får servera alkohol efter 22.00 och vid 22.30 ska lokalerna vara utrymda på gäster 

(Folkhälsomyndigheten, 2021b).  

1.1.3 Korttidspermittering 

Korttidspermittering sker när en anställd går ner i arbetstid under en tidsbegränsad period, 

samtidigt som den får behålla stora delar av sin ursprungliga lön. Under tiden den anställde gått 

ner i arbetstid får arbetsgivaren dessutom ekonomiskt stöd av staten, vilket till följd skapar en 

minskad personalkostnad. Detta kan användas av företag som drabbats av “tillfälliga ekonomiska 

problem till följd av något oväntat”. Värt att notera är att en korttidspermittering enbart kan ske så 

länge bägge parter, dvs arbetstagaren och arbetsgivaren, är överens om det (Regeringskansliet, 

2020).  

 

Korttidspermitteringar som ett system blev framröstat av riksdagen den 2:a april 2020. Den 27:e 

maj röstades även en utökning igenom där arbetstiden kunde minskas med upp till 80% under maj, 

juni och juli 2020. Korttidspermitteringar kunde pågå som längst under nio månader i följd, men i 

november tog regeringen beslutet att förlänga stödet med upp till sju månader till då totalt 16 

månader. När det kommer till korttidspermittering är subventioneringsgraden från staten mycket 

högre än exempelvis stödet vid korttidsarbete. Syftet med stödet är att företag ska kunna behålla 

sin personal istället för att säga upp dem och vidare kunna möjliggöra högre effektivitet när 

situationen börjar återgå till det normala (Regeringskansliet, 2020).  
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Tillväxtverket är instansen där företag ansöker om korttidspermittering. Enligt dem hade det fram 

tills den 3:e december 2020 totalt skett 88 890 ansökningar och av dessa har 72 461 beviljats,  

majoriteten av dessa utfördes i april (Tillväxtverket, 2020).  

1.1.4 Lojalitet och motivation 

Lojalitet innebär att man ställer upp för sina medmänniskor och att det finns en tillit hos någon 

eller båda parterna. Det kan exempelvis handla om att de fullföljer sina arbetsuppgifter på bästa 

möjliga sätt utan övervakning från arbetsgivaren (Nationalencyklopedin, 2020). Motivation 

däremot grundar sig i att människan är styrd av olika drivkrafter som stimulerar en människas 

agerande. När det gäller arbetssituationer kan en drivkraft vara att tillfredsställa sin arbetsgivare 

(Nationalencyklopedin, 2020).  

1.2 Problematisering 

Covid-19 pandemin har slagit hårt mot samtliga branscher, dels som en följd av rekommendationer 

och restriktioner utfärdade av Folkhälsomyndigheten, såväl som en följd av nya rutiner och 

förändrade arbetssätt (Castilla, 2020). Nöjesbranschen har visat sig vara de som drabbats hårdast 

av restriktionerna enligt siffror från Skatteverket i maj 2020; det visade sig att en fjärdedel av 

företagens omsättning gått förlorat för nästan 4 av 10 företag. I syfte att skära ner på förluster har 

flertalet företag valt att korttidspermittera delar av sin personal (Skatteverket, 2020). 

 

Korttidspermittering leder till en drastisk reducering av arbetstimmar vilket innebär att 

arbetstagare spenderar mindre tid på arbetsplatsen och mer tid hemma. Följden blir att arbetsgivare 

har en reducerad mängd kontroll över sina anställda, vilket kan komma att ge upphov till att de 

agerar utifrån opportunistiska egenintressen (Besanko, Dranove, Shanley, & Schaefer, 2010: 402). 
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Principal- agentteorin har sin grund i den konflikt som kan uppstå mellan principal och agent, när 

dessa har olika målsättningar och principalen har svårt för att kontrollera och veta agentens 

intentioner och handlingar. Gömd information samt gömd handling är grundpelarna som leder till 

att det är svårt för principalen att besitta full kontroll. Gömd information innebär att principalen 

inte är medveten om vad för information agenten har tillgång till. Gömd handling däremot står för 

svårigheten principalen har i att kunna observera vad agenten gör (Besanko, et.al. 2010: 402). Vid 

korttidspermittering förlorar principalen sin tidigare möjlighet till kontroll och måste anpassa sig 

till den nya situationen då detta försvårat de incitament företagen tidigare har haft (Castilla, 2020). 

Hur väl principalen behandlat sin relation till lojalitet med agenten tidigare och hur väl principalen 

anpassat sina incitament inför den nya situationen, kommer att spegla sig i huruvida de anställdas 

syn på relationen förändrats under deras korttidspermittering.  

 

Ett av de incitament som spelar roll för en bibehållande lojalitet är motivation. Lojalitet och 

motivation är två begrepp som går hand i hand med varandra. Detta då en arbetstagares lojalitet 

gentemot arbetsgivaren är positivt korrelerad till motivation, alltså om en arbetstagare besitter en 

hög lojalitet till arbetsgivaren har den anställda motivation att prestera till bästa förmåga för att 

göra arbetsgivaren nöjd (Burton, Lee och Holtom, 2002). Enligt Herzbergs tvåfaktorsteori om 

motivation kan hygienfaktorer, såsom övervakning, skapa otillfredsställelse för agenten och 

motivationsfaktorer, såsom befordran skapa tillfredsställelse hos agenten. Dessa faktorer påverkar 

bland annat till hur stor grad agenten är villig att arbeta kvar samt anstränga sig för att ge resultat 

(Herzberg, 2003). 
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Sammanfattningsvis är den nuvarande covid-19 pandemin en extern faktor som påverkar den 

styrning och interna strategi företag inom nöjesbranschen byggt upp och behövt använda sig av 

för att bibehålla lojaliteten och motivationen bland sina anställda. Eftersom pandemin är ett nytt 

och högst intill outforskat område är det svårt att veta om nämnda teoretiska strategier räcker för 

att förstå förändringen eller icke-förändringen i lojalitet och motivation mellan anställd och 

arbetsgivare. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Då korttidspermitteringar leder till att anställda spenderar en utökad tid borta från sin arbetsplats, 

leder det till ett minskat utrymme för de strategier företag tidigare använt för att kontrollera lojalitet 

och motivation bland sina anställda. Syftet med denna rapport är att undersöka denna problematik, 

mer specifikt hur man kan bibehålla anställdas lojalitet och motivation under 

korttidspermitteringar samt huruvida valda teorier räcker för att förstå situationen. För att uppnå 

syftet kommer studien besvaras av följande frågeställning: 

 

- :“Hur kan man bibehålla anställdas lojalitet och motivation vid korttidspermitteringar?”  

1.4 Avgränsningar 

Studien ämnar att undersöka externa faktorer utifrån enbart covid-19 pandemin. Till följd av denna 

skapades korttidspermitteringar, vilket studien är avgränsad till. Fortsättningsvis har studien 

avgränsats till att enbart behandla anställda positionerade i Sverige då korttidspermittering är en 

svensk lag. Det finns en mängd aspekter som kan påverkas av korttidspermitteringar, men på grund 

av tidsbristen och studiens storlek har fokuset enbart legat på motivation och lojalitet. 
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Fortsättningsvis har studien avgränsats ytterligare genom att endast fokusera på en specifik 

bransch. Denna kommer i fortsättningen benämnas som nöjesbranschen. Företag som ingår i denna 

bransch är de som är ämnade för underhållning, det vill säga restaurang, nattklubb, hotell, 

showbusiness med flera. För att besvara frågeställningen har författarna avgränsat det teoretiska 

ramverket till principal- agentteorin och Herzbergs tvåfaktorsteori med kompletterande artiklar 

och teorier gällande lojalitet och motivation. Utmed studiens gång benämns agent och principal, 

vilka är synonymer med arbetstagare och arbetsgivare.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt redogörs det teoretiskt valda ramverket där teorin systematiskt framställs. 
Inledningsvis görs en tydlig redogörelse för  principal- agentteorin och dess problematik 

vilket hänger samman med lojalitet och motivation. Vidare presenteras x- och y-teorin 
och konstruktiva relationer samt påverkan av lojala anställda. Avslutningsvis framställs 

Herzbergs tvåfaktorsteori.   
____________________________________________________________ 

2.1 Principal- agentteorin 

Eisenhardt (1989) redogör i sin artikel att principal- agentteorin är applicerbar på ett stort antal 

områden, där grundidén är att det finns två aktörer, en principal och en agent. Principalen anlitar 

agenten för att utföra någon form av arbetsuppgift där tillvägagångssättet kommer att påverka 

agentens lön. Relationen mellan agenten och principalen regleras av ett kontrakt, vilket 

specificeras senare i avsnittet (Eisenhardt, 1989). Hur väl arbetstagaren utför sitt arbete grundar 

sig i hur lojal agenten är gentemot principalen (Memon et al., 2014). Burton, Lee och Holtom 

(2002) genomförde en undersökning som visar att agentens lojalitet och motivation är positivt 

korrelerade till varandra, principalen vill därför motivera den anställde för att på så sätt höja 

lojaliteten, vilket resulterar i ett bättre utfört arbete.  

 

Det förekommer en problematik mellan principalen och agenten vilket grundar sig i tre orsaker.  

Den första är att målsättningarna skiljer sig åt mellan olika aktörer, där principalen har som 

grundläggande målsättning att få ut mesta möjliga nytta av agenten för en så liten ersättning som 

möjligt, medan agentens målsättning är att få mesta möjliga ersättning för så lite nytta som möjligt. 

Den andra orsaken är gömd handling vilket grundar sig i att principalen omöjligen kan kontrollera 

allt agenten gör (Besanko et al., 2017: 402-408), då inträffar “moral hazard” där agenten själv kan 
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välja att agera opportunistiskt vilket skiljer sig från vad agenten och principalen egentligen kommit 

överens om i kontraktet (Eisenhardt, 1989). Den sista faktorn är gömd information vilket grundar 

sig i problematiken med asymmetrisk information (Besanko et al., 2017: 402-408).  

 

När agenten arbetar hemifrån minskar principalens kontroll över den anställde. “Moral hazard” 

innebär en stor risk för företaget där arbetsgivarens kontroll över den anställde reduceras kraftigt, 

vilket således ofta resulterar i att den anställdes effektivitet försämras. Detta grundar sig i att 

agenten som arbetar hemifrån själv kan välja hur väl denne utför sitt arbete eftersom principalen 

inte övervakar (Kurland & Bailey, 1999).  

 

Det finns olika sätt att hantera problematiken som förekommer mellan principalen och agenten.  

Principalen kan påverka agentens motivation för högre ansträngning genom exempelvis, högre 

lön, befordran eller bonusar (Besanko et al., 2017: 421). Ett annat sätt för att reducera 

problematiken mellan agent och principal är övervakning. Dock, även om detta kan minska 

problemen med gömd handling och gömd information, finns det också nackdelar. Dessa inkluderar 

att övervakning tenderar att vara oerhört dyrt, samt skapar det ett ytterligare lager i principal- agent 

dynamiken (Besanko et al., 2017: 404).  

 

Problematiken mellan agenten och principalen hade varit obefintlig om det gick att skapa 

kompletta kontrakt, vilket är näst intill omöjligt. Principalen kan reducera denna problematik 

genom att skapa explicita incitamentskontrakt där principalen och agentens målsättningar istället 

sammankopplas. När principalen agerar i syfte att maximera agentens ekonomiska intresse får 
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agenten även motivation att anstränga sig extra genom ökad kompensation ( Besanko et al., 2017: 

404-405) 

2.1.1 X- och Y-teorin och konstruktiva relationer 

Principal- agentteorin har utsatts för kritik eftersom den anses ha ett smalt fokus och förenklade 

antaganden som begränsar teorins förutsägbara giltighet. Utgångspunkten är att egenintresset i 

mänskligt beteende bör jämföras och analyseras gentemot andra ramverk gällande förtroende, 

lojalitet, ärlighet och pliktkänsla (Cuevas-Rodriguez, Gomez-Mejia och Wiseman, 2012). Det 

finns samtliga antaganden som görs inom principal- agentteorin. Dessa inkluderar förutsättningen 

att människan anses ha konkreta preferenser för att vara rationell med opportunistiskt beteende. 

Det bör dock tas hänsyn till förtroende vid dessa antaganden enligt kritiker eftersom det inte är 

säkert att agenten kommer att agera opportunistiskt (Cuevas-Rodriguez, et al., 2012). Detta 

antagande är i enlighet med McGregors (1957) som introducerar X- och Y-teorin. Teorin drar en 

linje mellan två olika antaganden och tillvägagångssätt för att motivera sina anställda. X- är det 

tillvägagångssätt som antar att människor inte tycker om sitt arbete och endast utför sina 

arbetsuppgifter utav nödvändighet, därav måste anställda bli kontrollerade och tvingade till att 

uppnå organisationens mål. Vidare antar även X- att människor föredrar att arbeta på detta sätt då 

de slipper undan ansvarstagande. Y- förespråkar i kontrast uppmanande till kreativitet och ansvar 

med antagandet att den generella människan har ett inre intresse av sitt arbete och en önskan av 

självständighet. Vidare anses kreativitet inom problemlösning vara drivande för människans 

motivation (McGregors, 1957). Y- betonar följaktningen att en kontroll av agenten inte alltid är 

nödvändig samt att när agenten kan identifiera sig och engagera sig i normer relaterade till 

organisationens värdegrunder leder detta till välstånd hos principalen. McGregor (1957) antyder i 

en slutsats att Y-teorins tillvägagångssätt är det önskvärda för företagsledningar att sträva efter. 
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I sin artikel Beyond Theory Y utvecklar Morse & Lorsch (1970) McGregors slutsats med en 

omfattande guide till vilken av tillvägagångssätten som lämpar sig bäst beroende på typ av 

organisation. X- och Y- fungerar mer eller mindre effektivt i olika miljöer och tidigare har det inte 

funnits någon tydlig riktlinje att följa. Morse & Lorsch (1970) presenterar deras insikt efter att ha 

samlat de flertalet studier som har gjorts relaterat till teorin. Studierna indikerar att organisationer 

med högt förutsägbara arbetsuppgifter presterar bättre med ett X- tillvägagångssätt i enlighet med 

att organisationen är karakteriserad av formaliserade processer och hierarki. Vidare indikerar 

resultaten att osäkra arbetsuppgifter som kräver utförliga problemlösningar tenderar att 

funktionera som mest effektivt med ett Y- tillvägagångssätt. Dessa organisationer är mindre 

standardiserade och beroende av självständighet. Således måste företagsledningen designa och 

utveckla organisationer i syfte att matcha organisationens karaktärsdrag med naturen av 

arbetsuppgiften (Morse & Lorsch, 1970). Vidare presenterar artikeln även ytterligare aspekter att 

ta hänsyn till vid applicering av X- och Y-teorin. Dessa är relaterade till människors differens 

gällande behov och motivation. Inte alla personer kommer att reagera likadant vid en specifik 

handling och inte alla kommer att uppleva samma grad av motivation. Således finns rum för 

utveckling av teorin gällande denna aspekt  (Morse & Lorsch, 1970). 

 

I artikeln Towards a Social Theory of Agency Cuevas-Rodriguez et al., (2012a) håller författarna 

med om att principal- agentteorins antaganden och misslyckande av att ta hänsyn till sociala 

kontexter har begränsat dess tidigare användning. Däremot anser inte författarna att bristerna 

innebär att det nödvändigtvis finns en begränsning på själva teorin och menar istället att det finns 

en möjlighet för utökning av teorin med hänsyn till social komplexitet. Genom denna utveckling 
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kommer det generera nya antaganden som kan appliceras på områden som tidigare inte varit 

möjligt. 

 

I en senare artikel Has Agency Theory Run it’s Course? presenterar Cuevas-Rodriguez, et al., 

(2012b) ett alternativt synsätt i syfte att effektivisera organisationen gällande principal- 

agentproblematik. Vid tillit mellan parter utvecklas en relation som karakteriseras av en god grad 

förtroende och minskad sannolikhet till att agera opportunistiskt från båda håll. Vidare innebär 

detta ett minskat behov av kontroll och lägre, om ens någon, principal- agentproblematik. Denna 

relation kallas för konstruktiv. Principal- agentteorin fokuserar på att skapa det mest effektiva 

kontrakt mellan en principal och agent genom att anpassa de olika incitament som existerar mellan 

parterna och på så vis maximera organisationens effektivitet. Det alternativa tillvägagångssättet är 

således att effektivisera organisationen genom att fokusera på skapandet av en miljö som består av 

konstruktiva relationer.  

2.2 Påverkan av lojala anställda 

Lojala anställda är gynnsamt för företag på flera plan. Det är dock inte garanterat att anställda är 

lojala, utan det är istället något man måste bygga upp och vårda över tid. Enligt en studie föredrar 

59 procent av nyexaminerade studenter en positiv arbetsplats över en högre lön (Davies, 2017). 

 

Lojalitet bland anställda leder inte bara till en roligare arbetsplats, utan det har även finansiella 

fördelar. En aspekt där detta blir tydligt är vid en hög personalomsättning, då kostnaden för 

processen att anställa en ny person blir högre för företaget i längden. En hög personalomsättning 

innebär en stor ekonomiskt påfrestning för speciellt småföretag. Det är därför av stor vikt för 
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företag att ta de nödvändiga beslut som behövs för att behålla sin personal nöjda istället för att 

ständigt rekrytera nya. Det är här lojalitet kommer in. Detta då lojalitet bland anställda är ett sätt 

att minska personalomsättningen. Ett ytterligare problem med en hög personalomsättning är att de 

man investerar tid och pengar på att utbilda, riskerar att byta till konkurrerande företag. 

Följaktligen kan detta leda till att man lägger stora mängder kapital på att utbilda personal som 

sedan blir verksamma inom ett annat företag, som då inte behöver lägga samma mängd kapital på 

utbildning. Man hamnar därmed i underläge gentemot sina konkurrenter. Det är därav vitalt för 

företag att se till att ens utbildade personal har anledning att stanna inom företaget (Davies, 2017). 

 

Fortsättningsvis investerar lojala anställda mer i sitt arbete, en kedjeeffekt som beskrivs som nöjda 

anställda leder till hög lönsamhet. Vidare finns det en påvisad, etablerad länk mellan anställdas 

tillfredsställelse och produktivitet. Pret a Manger är ett företag som lyckades höja sina 

försäljningssiffror markant med hjälp av en ökad tillfredsställelse bland sina anställda. 

Fortsättningsvis har det genomförts försök för att mäta hur stor ökningen blir i produktivitet om 

man har tillfredsställda anställda, där en studie fann att dessa bidrar till över 12 procent högre 

produktivitet jämfört med de anställda som inte är tillgodosedda (Davies, 2017). 

2.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 

I Herzbergs artikel One More Time: How Do You Motivate Employees? (1968) beskriver han att 

det finns två faktorer som kan påverka anställdas jobbtillfredställelse. Dessa klassas som 

hygieniska och motivatoriska faktorer. De hygieniska faktorerna bygger på människans basala 

behov såsom hunger, där pengar blir inkluderat då pengar är medlet för att köpa mat. 

Motivationsfaktorerna däremot hanterar människans förmåga att uppleva psykologisk utveckling, 

där betoningen i aspekterna ligger på det sistnämnda, utveckling. (Herzberg, 1968). Hur de 
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mänskliga behoven prioriteras kan visualiseras med hjälp av Maslows behovstrappa som i figur 1. 

nedan (adapterad från Aroseus, F., 2016). 

Figur 1. Maslows behovstrappa 

 

Motivationsfaktorerna kan användas för att få anställda att arbeta hårdare, vilket de hygieniska inte 

kan. Dock kommer en frånvaro av de hygieniska faktorerna att leda till minskad motivation (Expert 

Program Management, n.d.). 

 

De hygieniska faktorerna bygger på yttre faktorer, medan motivationsfaktorer bygger på interna 

faktorer. För att konkretisera detta finns det olika exempel på båda faktorerna. När det gäller 

motivationsfaktorerna är dessa exempelvis framgång, ansvar, direkt respons, samt utveckling och 

befordran. När det gäller de hygieniska faktorerna däremot så inkluderas företagspolicys, 

administration, övervakning, relation till arbetsledare, privatliv, relation till medarbetare, 

arbetsförhållanden, lön och säkerhet (Herzberg, 1968).  
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I Herzbergs (1968) artikel framgår det att de hygieniska faktorerna var de främsta orsakerna till 

missnöje på arbetsplatsen, medan motivationsfaktorerna ledde till det motsatta. 

Motivationsfaktorer var vidare involverade i 81 procent av fallen som ledde till nöje på 

arbetsplatsen, medan hygieniska faktorer var involverade i 69 procent av missnöje på 

arbetsplatsen. Nedan i figur 2. beskrivs de olika motivatoriska och hygieniska faktorerna, samt hur 

stor påverkan dessa har på graden av tillfredsställelse på arbetsplatsen (adapterad från Herzberg,  

F., 1968). 
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Figur 2. Motivatoriska och hygieniska faktorer 
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3. METOD 

Metoden som rapporten baseras på och som gjort den genomförbar beskrivs i detta 
avsnitt. Inledningsvis presenteras val av  forskningsdesign. Därefter beskrivs val av teori, 

urval, forskningsinstrument, tillvägagångssätt, datainsamling, dataanalys och 
avslutningsvis validitet och reliabilitet.  

____________________________________________________________ 

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsen är en kvalitativ tvärsnittsstudie där empiriskt material samlats in via 

enkätundersökningar, samt en semistrukturerad intervju. Vidare har sekundärdatan insamlats via 

kompletterande tillgängliga artiklar. Valet av en kvalitativ studie faller sig lämpligt då studien 

bygger på ord snarare än siffror, vilket är en tydlig distinktion mellan en kvalitativ och kvantitativ 

studie (Bryman & Bell, 2011: 386).  

 

Den kvalitativa metoden kan kritiseras då det finns en risk för subjektivitet när man intervjuar en 

enskild person, det kan därför vara svårt att återskapa studien och generalisera. Författarna har 

försökt att få tag på fler intervjukandidater men på grund av den rådande pandemin och tidsbristen 

inte lyckats. När det gäller enkäten är respondenterna från flera arbetsplatser, därmed kan man 

istället generalisera och studiens transparens ökar. Då skribenterna inte har en relation till någon 

av de intervjuade reduceras ävenledes subjektiviteten (Bryman & Bell, 2011: 408-409). Oavsett 

ovannämnd kritik är den kvalitativa forskningsdesignen mest lämpad för denna studie, för att på 

bästa sätt besvara studiens syfte med en djupgående analys, där det teoretiska ramverket sätts i 

relation till nöjesbranschen (Bryman & Bell, 2011: 386).  
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En tvärsnittsstudie innebär att insamlingen av data sker från oftast många fler fall än ett under en 

specifik tidpunkt. Detta för att samla in data som sedan kan användas för att upptäcka mönster och 

relationer mellan variabler (Bryman & Bell, 2011: 53). Tvärsnittsdesign används främst av 

skribenterna i syfte att möjliggöra en bredare insamling av data för att kartlägga samband och 

mönster, vilket lämpar sig väl relaterat till denna studie då en jämförelse mellan samband varit 

centralt för en analys. Under studiens gång innebar tvärsnittsdesignen att datainsamlingen kommer 

från respondenter inom en mängd olika företag som alla har en egen unik situation. Därutöver var 

enkäten enbart tillgänglig för svar under två veckor i början av december. Den stränga 

tidsbegränsningen för enkäten är av ökad betydelse i detta fall då situationen i världen med covid-

19 pandemin ständigt förändras och likaså gäller för restriktionerna. Därmed var det viktigt att 

försöka minimera stora differenser i förutsättningar hos respondenterna. 

 

Fortsättningsvis använder skribenterna sig av en simpel mönsterjämförelse i studien med syfte att 

jämföra teoretiskt ramverk gentemot empiriskt mönster. En mönsterjämförelse innebär vidare en 

granskning av relationen mellan variabler som sker utanför ett statistiskt synsätt. Således har det 

teoretiska problemet baserats på en analys av nöjesbranschen, vilken påverkats mest av covid-19 

pandemin. Efter en analys genomförts stärktes antagandet av att det valda teoretiska ramverket 

inte räcker för att förklara situationens komplexitet (Yin, 2007: 145). 

 

Vidare grundar sig studien i en abduktiv ansats, då studien ämnar att undersöka den sociala 

komplexitetet i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Studien syftar till att analysera 

litteratur och teorier gällande lojalitet och motivation kopplat till nöjesbranschen. Den abduktiva 

ansatsen förklarar datan som insamlats och tolkas vidare genom den mest lämpade förklaringen. 
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Vidare innebär även den abduktiva ansatsen att skribenterna skiftar mellan teori och empiri för att 

utveckla studien (Bryman & Bell, 2017: 46).  

3.2 Val av teori 

Studiens teoretiska ramverk är uppbyggt av principal- agentteorin, Herzbergs tvåfaktorsteori, X- 

och Y-teorin, och teorin om konstruktiva relationer samt kompletterande artiklar kring lojalitet och 

motivation. Principal- agentteorin vägleder författarna genom den eventuella konflikten och den 

konstruktiva relation som kan uppstå mellan agent och principal, detta grundar sig i bland annat 

lojalitet och motivation. Vidare menar Herzbergs tvåfaktorsteori på att det finns 

motivationsfaktorer och hygieniska faktorer, vilka påverkar agenters lojalitet och motivation. 

Avslutningsvis består urvalet av teori av artiklar, kurslitteratur och akademiska journalartiklar för 

att möjliggöra en nyanserad analys och slutsats.  

3.3 Urval 

Vid urvalet av respondenter till såväl enkäten som intervjun användes ett målstyrt urval. För 

enkäten var denna dock inte ren utan inslag av snöbollsurval ingick. Det målstyrda urvalet utgår 

från att noga välja respondenter som anses kunna tillföra värdefulla insikter som kan bidra till svar 

på studiens syfte (Bryman & Bell, 2011: 442). För intervjun innebar detta att finna en principal, 

vilket blev Henrik Wolff, delägare i restaurangerna Sue Ellen och Cliff barnes. Målstyrt urval 

ansågs lämpligt då studiens syfte bygger på en väldigt specifik grupp, det vill säga personal som 

är eller har varit korttidspermitterad inom nöjesbranschen. Därmed kontaktade skribenterna 

inledningsvis företag där det antogs finnas eller ha funnits korttidspermitterad personal och bad 

dem svar på, samt sprida runt enkäten. Då denna metod inte gav särskild stor spridning kontaktade 
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skribenterna de egna kontakter de har inom branschen och bad dem svara på enkäten, samt sprida 

den vidare till de som de känner inom samma bransch. Då flertalet av respondenterna valde att 

dela vidare enkäten utfördes ett snöbollsurval (Bryman & Bell, 2011: 192). För att uppnå variation 

i urvalet har så många svar som möjligt ämnats samlas in från enkäten. Detta då högre variation 

leder till en mer precis urskiljning mellan fall, och därmed en djupare, mer trovärdig analys 

(Bryman & Bell, 2011: 54). 

 

Valet av snöbollsurval fall sig lämpligt av flera anledningar, dels för att det var vitalt för att få in 

tillräckligt många respondenter för att skapa en trovärdig studie, men även för att snöbollsurval är 

en metod som är applicerbar på kvalitativa studier. En nackdel med snöbollsurvalet är däremot att 

det inte är möjligt att representera hela populationen. Dock är det värt att notera att det i vilket fall 

som helst är omöjligt att fullständigt representera en population (Bryman & Bell, 2011: 193).  

 

Fortsättningsvis arbetar alla som kontaktades inom nöjesbranschen och har liknande positioner, 

vilket gav ett homogent urval. Till följd av detta är variationen inom urvalet mindre och den totala 

mängden respondenter kan därmed vara lägre än om skribenterna haft ett heterogent urval (Bryman 

& Bell, 2011: 189). Varför urvalet enbart innehöll anställda verksamma inom Sverige var av den 

anledningen att lagen om korttidspermitteringar enbart gäller i Sverige.  

3.4 Forskningsinstrument 

Som forskningsinstrument användes en enkät av kvalitativ karaktär, samt en semistrukturerad 

intervju. Enkäten inleds med en kort förklaring av syftet, hur enkäten ska besvaras, samt en 

upplysning om den anonyma medverkan. Vidare bestod enkäten av totalt 17 frågor. 
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Svarsalternativen varierade från flervalsalternativ, vilket exempelvis användes vid ålder med 

åldersspann på 10 år, till långa svar. Majoriteten av svarsalternativen var däremot långa svar, då 

det ansågs att detta möjliggjorde en djupare mer nyanserad analys, där det till större grad skulle gå 

att urskilja nyanser från svaren, vilket styrker den kvalitativa karaktären. Fortsättningsvis var 

enkäten skriven på engelska för att så många respondenter som möjligt skulle kunna delta. Dock 

poängterades det i inledningen att svenska svar godtogs, då risken skulle minimeras för ett bortfall 

av respondenter som inte vill svara på engelska. Vidare lades stor vikt vid att noga formulera 

frågorna så tydligt som möjligt, för att undvika missförstånd. I och med denna beaktning 

förklarades begreppet företagskultur för att säkerställa att respondenterna skulle förstå frågan. 

Dessutom användes meningsföljden “permitterad till följd av covid-19” istället för 

“korttidspermitteringar”, då respondenter blev tveksamma till att svara på enkäten eftersom de var 

osäkra vad “korttidspermittering” innebär. Därutöver var det även viktigt att få respondenten att 

känna sig bekväm, samt veta att enkäten var anonym då frågorna kan ses som personliga och 

känsliga. Därför lades stor vikt på att inte bara upplysa respondenterna om att enkäten var anonym, 

men även på att formulera frågor som gav så mycket information som möjligt utan att vara för 

personliga. Fortsättningsvis var enkäten enbart tillgänglig under 2 veckor i början på december. 

 

För intervjun med Henrik Wolff valdes den semistrukturerade karaktären av det faktum att studien 

behandlar den personliga interaktionen mellan arbetsgivare och arbetstagare, så möjligheten till 

följdfrågor ansågs ge potential till en djupare datainsamling, samt en chans att bättre fånga upp 

intressanta aspekter i svaren. Inledningsvis ställdes frågan om Henrik Wolff ville vara anonym, 

men han valde att inte vara anonym. Vidare var intervjun strax över en halvtimme, och hölls den 
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28:e december över det virtuella mötesforumet Zoom till följd av den rådande situationen med 

pandemin. 

3.5 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Studiens litteratur analyserades med en systematisk litteraturöversikt, då detta leder till en 

förståelig, opartisk, transparant och replikerbar process. En följd av detta är en ökad trovärdighet 

(Bryman & Bell, 2011: 98).  

 

Studien inleds med en genomgång av covid-19 pandemin i Sverige, korttidspermitteringar samt 

lojalitet och motivation. Detta då det är väsentligt för skribenterna att ha fördjupade kunskaper 

inom dessa ämnen för att kunna utföra studien. Därutöver bidrar det även till en utökad 

trovärdighet för studien. Vidare fördjupade sig skribenterna inom de valda teorierna principal- 

agentteori, X- och Y-teorin samt Herzbergs tvåfaktorsteori. Fortsättningsvis skickades enkäter ut 

och en intervju med Henrik Wolff ägde rum. Därmed samlades såväl primär- som sekundärdata in 

vilket använts för att skapa en heltäckande bild, varvid sekundärdata täcker tidigare 

undersökningar på området. Den insamlade datan användes sedan för att analyseras mot teorierna 

för att finna samband och förklaringar. 

 

En nackdel med en systematisk litteraturöversikt är att huvudfokus kan läggas på teknikaliteterna 

av processen snarare än den analytiska förståelsen av litteraturen. Detta är därmed något som 

behövts ta i beaktning vid utförandet av studien. En ytterligare nackdel som är specifik för 

kvalitativa studier som denna är att skribenterna själva behövt bedöma kvalitén på litteraturen. Till 

följd finns det därmed en risk för att exempelvis material som enbart en skribent finner intressant 
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bedöms som av bra kvalité (Bryman & Bell, 2011: 101). För att motverka att litteratur av låg 

kvalité inkluderas i studien har skribenterna valt att samtliga gå igenom allt material individuellt 

och sedan noga diskuterat och valt ut tillsammans. Transkriberingen av primärdatan finns 

tillgänglig vid önskemål.  

3.6 Dataanalys 

Enligt Bryman & Bell (2011: 571) finns det flera svårigheter med att hantera och analysera 

kvalitativ data jämfört med kvantitativ data. När det gäller kvantitativ data finns det flertalet olika 

tekniker och strategier för att analysera datan, så som kodifieringstekniker, vilket inte förekommer 

i samma grad när det gäller den kvalitativa datan (Bryman & Bell, 2011: 571). Skribenterna tog 

hänsyn till dessa svårigheter och försökte istället reducera problematiken genom att metodiskt 

samla in datan där den analyserats och diskuterats av samtliga författare, samt vidare sattes datan 

i relation till det valda teoretiska ramverket. Det är av stor vikt att inte vara selektiv vid insamlandet 

av datan och inte enbart lägga fokus på den data som ligger i linje med frågeställningen.  

 

Datan har av skribenterna valts att analyseras genom grundad teori. Detta är av betydelse då studien 

syftar att tolka och beskriva sociala processer. Vidare anses stor vikt läggas vid kodning. Datan 

som kodas kommer systematiskt att jämföras. Fortsättningsvis har skribenterna valt att tillämpa 

öppen kodning i syfte att sortera datan utifrån dess innebörd. En risk med kodning är att kontext 

riskerar att försvinna, därmed har skribenterna behövt ha detta i åtanke vid uppdelningen av den 

insamlade datan (Bryman & Bell, 2011: 571).  
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3.7 Validitet och reliabilitet 

För såväl validitet som reliabilitet är dessa svårare att applicera vid en kvalitativ studie. Detta då 

mätningar inte är av det främsta intresset till skillnad mot en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 

2011: 40-42). 

 

Validitet berör hur väl rapporten studerar det som avser att undersökas, vilket kan delas in i två 

delar, intern validitet och extern validitet. Intern validitet studerar korrelationen mellan två 

variabler och om det finns någon kausalitet mellan dessa två. Extern validitet skildrar nivån på 

huruvida studien är applicerbar på verkligheten och om det går att applicera undersökningens 

resultat på andra företag (Bryman & Bell, 2011: 42-43). En nackdel med den valda 

forskningsdesignen är att det inte är möjligt att med säkerhet säga att två variabler har en kausal 

relation till varandra, utan bara att de är relaterade till varandra. Detta påverkar den interna 

validiteten negativt (Bryman & Bell, 2011: 54). För att studien ska uppnå en hög grad av intern 

och extern validitet ska den data som analyseras syfta till att besvara huruvida det går att bibehålla 

lojalitet och motivation hos anställda under korttidspermitteringar. Därför grundar sig frågorna i 

intervjuguiden samt frågeformuläret i frågor som är relevanta utifrån det valda teoretiska 

ramverket samt frågeställningen. Vidare när det gäller studiens generaliserbarhet är detta svårt att 

påvisa, detta då endast en arbetsgivare är intervjuad vilket medför en risk för dennes subjektiva 

åsikter. Dock i fallet med de anställda har flertalet intervjuats, därav kan man dra mer generella 

objektiva slutsatser. Det går inte att påvisa att studien kan generaliseras och appliceras på 

verkligheten då en given hypotes inte utförts och testats. 
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Undersökningens reliabilitet beskriver hur tillförlitlig den är samt om den kan återupprepas. 

Vanligtvis delas reliabilitet in i två delar intern och extern. Intern reliabilitet rör huruvida 

skribenterna tolkar det som ämnas undersökas likaledes. Den externa reliabilitet beskriver till 

vilken nivå rapporten kan replikeras med en likadan slutsats (Bryman & Bell, 2011: 41, 158 & 

395). För att nå en hög grad av intern reliabilitet har en systematisk litteraturöversikt tillämpats 

där författarna diskuterat och analyserat den insamlade datan tillsammans för på så sätt minimera 

en skribents subjektiva åsikt. Den systematiska litteraturöversikten bidrar även till en utökad extern 

reliabilitet då replikerbarheten ökar. Dessutom har de omständigheter som råder under skrivandet 

av studien redogjorts för under det inledande avsnittet, vilket också bidrar till en utökad 

replikerbarhet. Till det hör dock att de kontinuerliga förändringarna gällande covid-19 pandemin 

och restriktionerna påverkar replikerbarheten negativt. Däremot har såväl en intervjuguide, samt 

ett enkätformulär inkluderats i bilagor vilket ökat replikerbarheten av studien.  
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4. EMPIRI 

I nedanstående avsnitt presenteras rapportens empiri. Inledningsvis framställs studiens 
sekundärdata vilken består av artiklar som beskriver vad tidigare undersökningar fått för 

resultat gällande företags covid-19 hantering. Avslutningsvis presenteras undersökningens 
primärdata i två delar. Den första delen består av en enkätundersökning vi skickade ut i 

december 2020 där 92 anställda som är korttidspermitterade inom nöjesbranschen till följd av 
covid-19 pandemin svarade, för att spegla de anställdas perspektiv. Den andra delen av 

primärdatan består av en semistrukturerad intervju med Henrik Wolff, delägare av Cliff Barnes 
och Sue Ellen, för att redogöra för arbetsgivarens perspektiv på följderna av 

korttidspermitteringar. 
_________________________________________________________________ 

4.1 Tidigare forskningsresultat gällande företags covid-19 hantering 

Tidigare liknande undersökningar på området har gjorts. Dessa är relaterade till hur tilliten mellan 

anställd och arbetsgivare påverkats av den nya situationen samt hur väl de anställda anser att 

arbetsgivaren hanterat covid-19 pandemin. 

 

En studie från Svenskt Kvalitetsindex och Jobbhälsoindex (Olsson, 2020) kartlägger den generella 

synen arbetstagare haft av deras arbetsgivares hantering. Syftet med studien är att undersöka de 

anställdas syn på hälsa, motivation, medarbetarnöjdhet och arbetsförhållande. Undersökningen 

består av ett 70-tal frågor och under 2020 har 6 364 personer svarat. Studien karakteriseras av ett 

representativt urval där respondenterna varit i åldrarna 20-65 år och har en anställning på minst 50 

procent. Överlag fick de svenska arbetsgivarna ett gott omdöme för framförallt de åtgärder de valt 

att vidta under covid-19 pandemin. Betyget för hela arbetsmarknaden landade på 66,4 på en skala 

mellan 0-100 där ett högre värde relaterar till bättre hantering. Lägst betyg fann man inom bland 

annat restaurang- och hotellbranschen, vidare såg författarna en koppling mellan lågt betyg och 

branscher som blivit hårt påverkade av pandemin. Från undersökningen kunde författarna även dra 
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samtliga antaganden; (1) ledarskap benämndes som avgörande för de anställdas upplevelse. Främst 

läggs vikten på att medarbetarna blivit rättvist behandlade, fått ta ansvar och blivit givna rimliga 

förutsättningar samt uppskattning för sitt arbete. (2) I studien kunde även kopplingar dras till 

långsiktiga effekter relaterat till medarbetarnas syn på sin anställning, bland annat de anställdas 

vilja att rekommendera arbetsgivaren till andra. (3) De anställda som arbetat hemifrån har varit 

mest nöjda med hanteringen, samtidigt som distansarbetet lett till att somliga haft det svårare att 

utföra ett bra arbete. Särskilt påverkade är den äldre åldersgruppen (Olsson, 2020). 

 

I artikeln från Wharton: University of Pennsylvania (De Cremer, 2020) undersökte skribenterna 

tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare under tillfällen de inte befunnit sig på arbetsplatsen 

till följd av covid-19 pandemin. Studien visar att anställda känt sig alltmer negativt påverkade av 

sina arbetsgivare i form av att de inte brytt sig om deras hälsa, onlinemöten som inte uppfyller 

deras sagda syfte utan istället resulterar i direkt övervakning samt att det inte finns någon förståelse 

för svårigheterna med att arbeta hemifrån. En stor anledning till detta missnöje är att arbetsgivarna 

försökt överkompensera bristen på kontroll genom att övervaka mer än tidigare. Detta har däremot 

visat sig vara ineffektivt, då ett kontrollerande beteende leder till att de anställda inte känner att 

det finns någon tillit. Skribenterna tror att detta fenomen grundas i att många företag redan före 

pandemin har haft problem med att kommunicera och därmed skapa ett förtroende till sina 

anställda. Sammanfattningsvis upplyser studien att detta resultat bör fungera som en påminnelse 

till företag om de positiva effekter tillit ger samt att fler bör vidta detta (De Cremer, 2020). 
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4.2 Sammanställning av svaren från enkäten och intervjun 

4.2.1 Anställdas perspektiv på hanteringen av korttidspermitteringar  

4.2.1.1 Anställdas demografiska karaktär 

Av de 92 respondenterna var en stor majoritet med 74 procent kvinnor, medan männen stod för 26 

procent. Vidare var den primära åldersgruppen inom 20-29 år, där cirka 52 procent av 

respondenterna tillhörde. Däremot fanns det en mängd åldersgrupper representerade där 

spridningen inom dem varierade kraftigt. Detta åskådliggörs i diagrammet nedan. 

 

Diagram 1. Storlek på åldersgrupperna.

  

Fortsättningsvis var studiens respondenter verksamma inom tre olika branscher. Dessa var, 

restaurang, hotell och showbusiness. Inom showbusiness inkluderas jobb som exempelvis 

promoter på en nattklubb. Den största branschen var restaurang på 47.8 procent, medan hotell inte 
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låg långt efter på 34.8 procent. Den minsta gruppen showbusiness tillhörde 17.4 procent av 

respondenterna. 

 

Vidare har respondenterna varit anställda på företaget de arbetar på under olika lång tid som 

varierade från några månader till över 30 år. För att redovisa detta på ett tydligare, mer begripligt 

sätt har olika tidsgrupper skapats med intervall på 4 år. Trots att variationen i anställningstid 

varierade kraftigt hade tidsgruppen 1-4 år en stor majoritet. Detta redogörs för i nedanstående 

diagram. 

 

Diagram 2. Hur länge respondenterna varit anställda. 

 

Vidare skildes mängden tid respondenterna varit korttidspermitterade åt väldigt mycket med allt 

från 1-10 månader. Här fanns det ingen tydlig majoritet, utan datan insamlad från respondenterna 

var väldigt varierad. Däremot kan man urskilja att respondenterna främst varit korttidspermitterade 

under kortare perioder. Diagram över detta återfinns nedan. 
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Diagram 3. Hur länge de anställda varit permitterade.  

 

Fortsättningsvis ombads respondenterna besvara med hur stor procentandel deras arbetsuppgifter 

sänkts med. Även denna varierade kraftigt med en procentuell minskning i arbetsuppgifter på 20 

procent upp till 100 procent. Majoriteten hade däremot en minskning på 60 procent. Detta 

återspeglas i nedanstående diagram. 
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Diagram 4. Antalet procent den anställda gått ner i arbetstid. 

 

Den sista frågan rörande demografiska förhållanden var huruvida respondenternas arbetsgivare 

erbjudit dem att temporärt arbeta hos en annan organisation under korttidspermitteringen. På denna 

fråga svarade en stor majoritet på 95.7 procent nej, medan 4.3 procent svarade ja.  

4.2.1.2 Anställdas lojalitet och motivation till följd av korttidspermitteringar 

När det gäller frågan om arbetsgivaren har vidtagit några åtgärder under tiden man varit 

korttidspermitterad för att hålla uppe de anställdas motivation, har en majoritet på 68 personer 

svarat att arbetsgivaren inte gjort detta. De resterande 24 respondenter svarade att arbetsgivaren 

har vidtagit åtgärder för att uppehålla de anställdas motivation, exempelvis genom regelbundna 

evangemang såsom virtuella “fikor” eller “AW:s”. På vissa arbetsplatser har även arbetsgivaren 

satt upp ett schema där de anställda har möjligheten att vistas vissa dagar på arbetsplatsen.   

 

På frågan rörande om de anställda funderat på att söka sig till ett annat jobb under tiden som 

korttidspermitterad, har en minoritet på 42 personer svarat att de knappt tänkt söka nytt jobb medan 
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resterande 50 respondenter flera gånger övervägt att söka sig till en ny arbetsplats. 

Respondenternas svar är väldigt splittrade på denna fråga då en stor grupp svaret 1 eller 2, medan 

en annan stor grupp svarat 6 eller högre. Intressant däremot är att ingen har valt alternativen 3-5. 

Svaren återspeglas i nedanstående diagram där 1 innebär att de inte alls funderat på att söka ett 

nytt jobb, medan 10 innebär att de frekvent funderat på det. 

 

Diagram 5. Antalet respondenter som funderat på att byta jobb. 

 

På följande fråga gällande de anställdas generella åsikt om företaget de arbetar på, har en stark 

majoritet på 80 respondenter svarat att de har en väldigt bra uppfattning om företaget. De 

resterande 12 personer svarade att de idag fått en sämre bild av företaget än vad de tidigare hade, 

då covid-19 pandemin har lett till att många företag agerat opportunistiskt och inte värderat de 

anställda lika högt som innan pandemin. 

 

Nästa fråga rör hur väl respondenterna anser att företagen tagit hand om dem under covid-19 

pandemin och vad företagen gjort bra samt vad de hade kunnat göra bättre. Majoriteten på 60 
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svarande menar på att företagen har tagit så väl hand om deras anställda som de haft möjlighet till, 

under rådande omständigheter. Exempelvis har nattklubbsbranschen och restaurangbranschen 

påverkats hårt, då branschen är under hårda restriktioner och vissa kan inte hålla öppet alls. En 

minoritet på 32 respondenter har svarat att företagen inte tagit väl hand om dem under pandemin 

utan att de agerat utifrån sitt eget bästa. Av de 32 har 12 svarat att de hade önskat att arbetsgivaren 

hade haft fler samtal med de anställda, för att prata om situationen och ställa frågor rörande hur de 

mår och hur de känner inför allt, för att tillsammans tackla situationen. De resterande 20 av de 32 

respondenterna har svarat att under deras tid som korttidspermitterade har de haft samma 

arbetsuppgifter men mindre tid på jobbet, vilket har gjort det väldigt stressigt och arbetsgivaren 

har inte varit stöttande gällande detta.  

 

Vidare berör nästa fråga hur väl företaget de anställda arbetar på värderar dem. En majoritet på 52 

personer svarade att de anser att företaget värderar dem högt, vilket återspeglas i exempelvis 

belöningar, utökade ansvarsområden och befordringar. Medan en minoritet på 40 respondenter 

svarade att de anser att företaget inte alls värdesätter dem högt, där somliga menar på att 

arbetsgivaren tycker att de ska vara nöjda att de fått chansen att jobba på företaget samt att de är 

utbytbara.  

 

På nästkommande fråga rörande tillit mellan anställda och deras arbetsgivare har en stark majoritet 

på 68 personer svarat att de litar på deras arbetsgivare. Den största anledningen grundar sig i att 

de har en bra relation med en öppen och rak kommunikation där man respekterar varandra. Många 

menar också att arbetsgivaren på olika sätt visat att denne uppskattar den anställdas arbete. 
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Resterande minoritet på 24 personer har svarat att de inte alls litar på deras arbetsgivare då de anser 

att de besitter en osäker position och är medvetna om sin utbytbarhet. 

 

När det gäller de anställdas syn på företaget och om den har förändrats under tiden de varit 

korttidspermitterade, har en majoritet på 60 respondenter svarat att deras syn på företaget inte har 

förändrats. Resterande 32 personer har svarat att deras syn förändrats eftersom många känner sig 

utnyttjade när de fick utföra andras arbetsuppgifter, samt att de anser att företaget är beredda att 

göra vad som helst för att få företaget att gå runt även om det missgynnar deras anställda.  

 

Sista frågan gällande de anställdas lojalitet och motivation berör huruvida dessa har förändrats 

under tiden de varit korttidspermitterade. En majoritet på 52 personer svarade att deras lojalitet 

och motivation har förändrats och att de inte känner sig lika hängivna till företaget längre, då 

många känner att företaget inte längre värderar dem som innan. Därav har deras lojalitet och 

motivation gentemot företaget reducerats. En minoritet på 40 respondenter har svarat  att de känner 

samma lojalitet och motivation som innan de blev korttidspermitterade, då de sympatiserar med 

företaget och är medvetna om att det inte är deras fel utan att det grundar sig i den externa faktorn, 

covid-19 pandemin. 

4.2.1.3 Anställdas upplevda företagskultur 

Första frågan rörande företagskultur berör huruvida respondenten anser att företaget besitter en 

stark företagskultur och hur den tar sig i uttryck samt hur kulturen påverkar respondenten. En 

majoritet på 60 personer svarade att de anser att företaget de jobbar på innehar en stark 

företagskultur. Enligt de svarande tar företagskulturen sig i uttryck genom olika aktiviteter, 

evangemang, kollegor som har en stark samarbetsvilja, god sammanhållning och gemensamma 
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plattformar som länkar samman de anställda på företaget. En minoritet på 32 respondenter anser 

att företaget besitter en svag företagskultur, vilket grundar sig i att företagen är byråkratiska och 

starkt hierarkiskt organiserade. Andra menar också på att deras företagskultur varit stark innan 

men på grund av covid-19 pandemin har anställda blivit mer stressade och trivs inte lika bra på 

arbetsplatsen vilket leder till en svagare företagskultur.  

 

Nästa fråga berör om företagskulturen förändrats under covid-19 pandemin? Och om ja, hur den 

har förändrats? En majoritet på 56 personer anser att företagskulturen inte har förändrats. Medan 

en minoritet på 36 respondenter menar att företagskulturen har försämrats som en konsekvens av 

pandemin, då det är färre som arbetar tillsammans vilket förändrar sammanhållningen och 

stämningen på företaget. Många oroar sig för sin anställning vilket medför en viss stress och 

osäkerhet som speglar sig i företagskulturen. Samtidigt som det är svårt för företaget att genomföra 

olika aktiviteter och evenemang som stärker företagskulturen.  

4.2.2 Arbetsgivarens perspektiv på följderna av korttidspermitteringar 

4.2.2.1 Intervju med Henrik Wolff 

Den 28 december 2020 genomfördes en intervju med Henrik Wolff delägare, ekonomiansvarig, 

samt servitör på Sue Ellen och Cliff Barnes, positionerade i Stockholm. Wolff har lång erfarenhet 

inom restaurangbranschen och har arbetat där  i över 25 år.  I mars började Cliff Barnes och Sue 

Ellen att korttidspermittera all sin personal. Under sommaren var det något bättre tider och på Cliff 

Barnes i juni månad var ingen längre korttidspermitterad. I oktober kortidspermitterades all 

personal igen och många blev uppsagda.  
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När det gäller frågan huruvida covid-19 pandemin påverkat företagen, svarar Wolff att de har gjort 

stora ekonomiska förluster, förlorat många gäster, anställda har blivit sjuka och många har blivit 

av med sina jobb eller blivit korttidspermitterade. För att överleva denna pandemi har de försökt 

förhandla med hyresvärdarna, de har korttidspermitterat majoriteten av sin personal, lånat pengar 

av olika låneinstitut för att bibehålla likviditet, infört take- away samt byggt om och utökat ytan 

för att kunna ta emot fler gäster i syfte att kunna hålla tillräckligt avstånd mellan gästerna.  

 

Vidare ställs frågan hur restriktionerna har påverkat dem. Där svarar Wolff att de har påverkat dem 

starkt och att de har fått ändra om sin produkt, behövt tänka nytt samt upprätta en ny budget. Men 

att de fortsätter att låna pengar från olika låneinstitut för att hela tiden försöka bibehålla deras 

marknadsvärde. Nästa fråga rörande hur de anställda reagerat på situationen, svarar Wolff att deras 

personal känner en stark oro och stress över deras privatekonomi och när personalen arbetar färre 

timmar har de mer tid hemma att fundera och oroa sig över situationen, men Wolff menar på att 

de försöker lugna ner dem på olika sätt genom att betona “teamkänslan”. 

 

Vidare ställs frågan hur de arbetat med de anställdas lojalitet och motivation innan covid-19 

pandemin, på vilket Wolff svarar att på Cliff Barnes har personalen ett stort ansvar där de i princip 

sköter hela restaurangen själva. Varje vecka har de veckomöten där de går igenom vad som hänt 

under veckan och sätter upp nya mål inför kommande vecka. Personalen får provision på hur väl 

de lyckas uppnå dessa mål, vilket ger dem ytterligare motivation att uppnå dessa. De erbjuder även 

kurser och utbildningar för personalen, exempelvis erbjöds köksmästaren en kockutbildning innan 

covid-19 pandemin, men trots det ekonomiska läget fick han gå kursen under pandemin.  
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Nästa fråga rör huruvida personalens lojalitet och motivation har förändrats av covid-19 pandemin. 

Wolff svarar här att restriktionerna har tagit hårt på branschen och att personalen inte klandrar 

dem. De anställda sympatiserar med företagen och förstår att det inte är deras fel eller något de 

kan påverka. Wolff beskriver det som att de anställda är medvetna om att de har en gemensam 

fiende i pandemin. Fortsättningsvis beskriver Wolff att motivationen bland de anställda tycks ha 

försämrats. Detta då de även i tider där det inte är lika mycket att göra och arbetsgivaren inte 

övervakar dem, lutar sig de anställda lätt tillbaka och som en konsekvens av detta försämras 

arbetsuppgifterna. Han anser att de anställda arbetar som bäst när det är mycket att göra medan 

effektiviteten i dagsläget reducerats på grund av de minskade arbetstimmarna. På frågan rörande 

hur de arbetat för att bibehålla personalens motivation under covid-19 pandemin, svarar Wolff att 

de hela tiden arbetade med olika delmål under året, öppnade upp uteserveringen så tidigt som 

möjligt, ombyggnationen, erbjudit kurser och motiverat personalen att vi gör detta tillsammans 

som ett team.  

 

Företagskulturen på Cliff Barnes och Sue Ellen innan covid-19 pandemin var stark med en god 

sammanhållning och stort engagemang hos medarbetarna. När covid-19 pandemin slog till menar 

Wolff på att “teamkänslan” har stärkts och att de gemensamt antagit utmaningen att överleva denna 

kris. Vidare tror Wolff inte på att säga upp all personal utan vill behålla dem i högsta möjliga mån 

för att sedan om några månader när det är dags att öppna igen som vanligt, vara starka och 

fulltaliga.  

 

4.3 Summering av empiri 
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Sammanfattningsvis har tidigare liknande studier gjorts vilka menar på att anställda överlag är 

nöjda med sina arbetsgivares krishantering. Däremot upptäckte studierna att rättvist och 

bekräftande ledarskap spelat en viktig roll, att distansarbete försvårat förutsättningarna för ett bra 

utfört arbete samt att distansarbetet lett till en negativ påverkan på relationen mellan arbetstagare 

och arbetsgivare  till följd av att de anställda känt sig mer övervakade än tidigare.  

 

Vidare tycks respondenterna på enkäten ha påverkats olika av sin korttidspermittering. En stor 

mängd verkar inte blivit särskilt negativt berörda, medan andra är så pass påverkade att de ofta 

funderar på att byta jobb. Fortsättningsvis är åsikterna kring covid-19 pandemin mycket skilda där 

vissa respondenter ser pandemin som den gemensamma fienden, medan andra menar på att deras 

arbetsgivare inte hanterat situationen särskilt väl vilket lämnat dem oroliga och stressade. Somliga 

anser också att de inte längre känner sig lika högt värderade av sin arbetsgivare. Fortsättningsvis 

har en del arbetsplatser infört åtgärder såsom virtuella ”AW:s” för att hjälpa med motivationen, 

medan resterande inte vidtagit några alls. Avslutningsvis har en minoritet av respondenterna svarat 

att de anser att företagskulturen försämrats till följd av covid-19 pandemin på grund av de 

reducerade arbetstimmarna och minskad sammanhållning. Många menar vidare på att stress och 

oro över anställning är något som kommit att spegla sig i den nya företagskulturen. 

 

När det gäller arbetsgivaren, Henrik Wolffs, perspektiv har hans anställda inte klandrat företagen 

utan istället varit väldigt förstående. Han har generellt märkt att deras motivation gått ner när det 

är mindre att göra medan lojaliteten är på samma nivå som innan då de anställda upplever en känsla 

av solidaritet.  
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5. ANALYS 

I nedanstående avsnitt presenteras inledningsvis sambanden i det teoretiska ramverket 
och X- och Y-teorin sätts i relation till kritik samt insamlad empiri. Vidare presenteras 
hur graden av kontroll påverkar lojalitet och motivation. Avslutningsvis redovisas hur 

graden av ansvarstagande och direkt respons påverkar lojalitet och motivation. 
_________________________________________________________________ 

5.1 Samband i det teoretiska ramverket 

Inledningsvis finns det en hel del samband mellan det teoretiska ramverket i denna studie. 

Incitament i principal- agentteorin kan sammankopplas med Herzbergs tvåfaktorsteori samt X- 

och Y-teorin gällande olika aspekter. Dessa kommer att exemplifieras nedan. Konflikten i 

principal- agentteorin grundar sig i att det finns ett opportunistiskt beteende vilket innebär att 

kontrakt samt övervakning krävs och X-teorin utgår från att människor inte tycker om sitt arbete, 

utan endast anstränger sig så mycket som krävs och därmed behöver tvingas samt kontrolleras. 

Vidare relaterar detta till Herzbergs hygienfaktorer som syftar till att motverka missnöje, varvid 

man förutsätter att missnöje finns på arbetsplatsen. Därmed kan förslagsvis nedanstående samband 

dras. Enligt aspekter från alla tre teorier säger förutsättningen att människor generellt inte vill 

arbeta och därmed finns rum för opportunistiskt beteende, fortsättningsvis använder man sig av 

hygienfaktorer för att minska detta missnöje. 

 

Tidigare dragna samband kan även ses gällande motsatta förutsättning. Utgångspunkten resulterar 

i att människor generellt har ett intresse av sitt arbete och en vilja att ta ansvar i enlighet med Y-

teorin. Detta kan uppmanas genom motivationsfaktorer för att öka den tillfredsställelse Y-teorin 

utgår från att det ska finnas på arbetsplatsen, vidare kan dessa faktorer leda till ett skapande av 
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tillit och förtroende som resulterar i en konstruktiv relation. Därmed kan förslagsvis nedanstående 

samband dras. Enligt aspekter från alla tre teorier finns förutsättningen att relationer mellan 

principal och agent kan byggas på förtroende och därmed används motivationsfaktorer för att öka 

den befintliga tillfredsställelsen, gällande ansvarstagande och problemlösning. 

5.1.1 Kritik mot X- och Y-teorin 

I enlighet med artikeln Beyond theory Y verkar nöjesbranschen karakteriseras av Y eftersom en 

majoritet av personerna i enkätsvaren sagt att de uppskattar mer ansvarstagande och chansen att få 

vara delaktiga i beslut, dock upplever somliga att större ansvarstagande blev stressigt och 

resulterade i en utökad börda vilket är i större enlighet med X. Vidare kan en koppling dras till 

principal- agentteorin där övervakning spelar en viktig roll vid kontrollering av gömd handling, 

enligt Y-teorin är behovet av övervakning dock inte alltid nödvändigt. Ovan nämndes anställdas 

missnöje över att ha blivit mer kontrollerade vid korttidspermittering samtidigt som motivationen 

benämndes sjunka när övervakningen blir lägre än tidigare. Huruvida X eller Y stämmer in på  

nöjesbranschen verkar tvetydig och en slutsats blir svår att dra. Ovan nämns även vikten av en 

balanserad kontroll och eftersom den insamlade sekundär- och primärdatan inte stämmer överens 

gällande vad anställda ansett om den förändrade övervakningen, finns det anledning till att anta att 

varken X eller Y stämmer in på nöjesbranschen och att en balans mellan de båda är att föredra. 

Vidare kan inte teorin anses vara endast organisationstypisk då det är de anställda och inte 

organisationens karaktärsdrag som varit tvetydiga, därmed finns fler variabler att ta hänsyn till. En 

sådan variabel kan förslagsvis vara personlighetstyp, vilket grundas i att det till stor del är de 

anställdas olika personlighetsdrag som lett till en differentierad syn på övervakning under 

pandemin. I artikeln Beyond theory Y har författarna kommit fram till en liknande slutsats där, 

deras resultat i enlighet med studiens insamlade data, indikerar att människor har olika behov och 
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därmed kan inte X eller Y appliceras organisationstypiskt utan hänsyn till denna aspekt. I fall där 

X sägs fungera bäst har studien visat sig inte ge de resultat teorin förväntat sig och vice versa. 

Detta kan med största sannolikhet förklaras av differentiering kring behov. 

 

Sammanfattningsvis ges ett förslag till utökning av X- och Y-teorin med stöd i teoretiskt ramverk 

och egna resultat av samlad data. När Y- och X-teorin appliceras organisationstypiskt ges inte 

alltid det resultat som väntas och vidare blir en slutsats svår att dra utan hänsyn till andra aspekter. 

En sådan aspekt är de olika behov och personligheter människor har, vilket förslagsvis bör tas i 

beaktning vid applicering av teorin. 

5.2. Hur graden av kontroll påverkar lojalitet och motivation 

Då korttidspermitteringar leder till en minskad grad kontroll bidrar det till möjligheter för gömd 

handling inom principal- agentteorin, då principalen inte har möjlighet att övervaka agenten i 

samma utsträckning som tidigare. Detta är även tydligt i enkätsvaren där flera respondenter nämner 

att den ökade tiden de spenderar hemma bidragit till att de börjar ifrågasätta sin omgivning och sin 

arbetsplats mer. Detta kan innebära gömd information utfall principalen inte är medveten om 

agenternas åsikter. Vidare menade Wolff på att agenternas effektivitet minskat, vilket kan kopplas 

till en reducerad kontroll och även i detta fall skapas en gömd handling. Ytterligare en av 

grundpelarna i principal- agentteorin är att målsättningarna skiljer sig åt mellan olika aktörer vilket 

tydligt speglas i enkäten där agenterna flertalet gånger funderat på att söka sig till en ny arbetsplats, 

vilket är ett opportunistiskt agerande som även kan kopplas till “moral hazard”. Därutöver, enligt 

påverkan av lojala anställda, reducerar det även lönsamheten för principalerna då 

personalomsättningen ökar vilket till följd leder till att nödvändiga resurser istället behöver 
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allokeras till nyrekryteringar. En ytterligare faktor som leder till opportunistiskt beteende är att 

korttidspermittering leder till mer tid borta från arbetsplatsen, vilket ökar utrymmet för agenten att 

reflektera och ifrågasätta arbetsplatsen, som i sin tur kan leda till opportunistiskt beteende i 

framtiden.   

 

Fortsättningsvis menar Herzberg inom sin tvåfaktorsteori att en avsaknad av hygieniska faktorer 

kan bidra till att bli missnöjd på sin arbetsplats. Då övervakning är benämnd som en hygienisk 

faktor kan en reducering i denna även ha en bidragande faktor till att bli missnöjd och därmed leda 

till en minskad motivation bland de anställda. Fortsättningsvis är även privatliv samt relation till 

sina medarbetare inkluderat i Herzbergs tvåfaktorsteori som hygieniska faktorer. På grund av den 

stora inverkan en korttidspermittering kan ha på ens privatliv kan detta vara en ytterligare 

anledning till varför motivationen bland agenter reducerats. Dessutom menar respondenter på att 

de på grund av restriktionerna har färre aktiviteter med sina medarbetare vilket negativt påverkat 

företagskulturen inom företaget. Detta kan därmed ses som en ytterligare faktor till minskad 

motivation bland de anställda. 

 

Däremot enligt artikeln från Wharton: University of Pennsylvania (De Cremer, 2020) hade 

principalen infört övervakningsinsatser till följd av korttidspermitteringar eftersom de kände att de 

hade mindre kontroll när agenterna inte befann sig på arbetsplatsen till lika stor del. Detta ledde 

till att de anställda inte kände att det fanns någon tillit från principalens sida och lojaliteten 

minskade som resultat. Om relationen mellan principal och agent grundat sig i ett stadigt 

förtroende från båda parters sida före pandemin, det vill säga om de haft en konstruktiv relation, 

hade mer övervakning kanske inte varit nödvändigt.  
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Avslutningsvis är det tydligt att i första fallet förekommer det en lägre kontroll än tidigare och 

därmed förslagsvis en för svag grad av övervakning, då de anställda känt sig mindre motiverade. 

Detta kan bero på att de inte känner att principalen stöttar och bryr sig om arbetet  till lika stor 

grad. I det andra fallet förekommer en högre grad av kontroll, där agenten kan känna att principalen 

inte litar på agenten vilket i sin tur kan leda till en reducerad lojalitet och motivation hos agenten. 

Som tidigare nämnt kan en lägre grad av kontroll resultera i ett opportunistiskt beteende hos 

agenten då man i detta fall kan argumentera för att principalen gör rätt i att vara mer kontrollerande. 

Det är därför av stor vikt att kontrollen inte är för hög eller för låg utan på en balanserad nivå för 

att agentens motivation och lojalitet ska bibehållas på en stadig nivå. En vidare aspekt som kan ha 

reducerat motivationen bland agenterna är den upplevda försämrade företagskulturen. Vidare kan 

en konstruktiv relation mellan principal och agent bidra till en hög grad av förtroende, vilket 

hindrar att tillitsproblem uppstår. 

5.3 Hur graden av ansvarstagande och direkt respons påverkar lojalitet och 

motivation 

Fortsättningsvis är ansvar en motivationsfaktor inom Herzbergs tvåfaktorsteori, vilken är 

bidragande till ökad tillfredsställelse samt kan användas för att få de anställda mer motiverade, 

vilket i sin tur leder till att de jobbar hårdare och en utökad lojalitet. Dock menar flera respondenter 

på att det utökade ansvaret och arbetsuppgifterna tydde på att företaget inte behandlar dem med 

samma värde som tidigare, vilket tycks gå emot Herzbergs tvåfaktorsteori. Detta tycks även gå 

emot med den tidigare forskningen på området där ledarskap benämnts som avgörande för 

anställdas upplevelser, där betoning görs på att bli rättvist behandlad, få ett utökat ansvar, samt 
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blivit givna rimliga förutsättningar och uppskattning för sitt arbete. Flertalet respondenter menar 

att det utökade ansvaret lett till att de upplever att företaget inte tagit väl om hand om dem under 

pandemin på grund av detta. Samtidigt menar Wolff på att flera av sina anställda som fått minskade 

arbetsuppgifter jobbar mindre effektivt och därmed mer illojalt, vilket går samman med Herzbergs 

tvåfaktorsteori. 

 

Fortsättningsvis känner flera respondenter att de inte längre är lika involverade i beslut som 

tidigare, och att de därmed inte känner sig lika värdesatta. Till följd av detta är de oroliga att förlora 

sina jobb, samt har börjat ifrågasätta sin arbetsplats på ett sätt de inte tidigare gjort. Detta kan 

kopplas till de hygieniska faktorerna ansvar och lön. Detta tycks stämma överens med Herzbergs 

tvåfaktorsteori då reducering i ansvar samt oro över lön har anknytningar till missnöje.  

 

Vidare när det gäller motivationsfaktorn direkt respons menar flera respondenter att till följd av 

belöningar, befordringar och direkt respons i form av uppskattning känner de att företaget värderar 

dem, vilket tycks stämma överens med Herzbergs tvåfaktorsteori. En del respondenter menar dock 

på att de fått direkt respons men att denna inte känts genuin. Detta kan innebära att den relationen 

mellan principal och agent inte varit tillräcklig innan covid-19 pandemin, vilket lett till denna 

bristning. Däremot menar vissa att till följd av en historiskt bra behandling av sin arbetsgivare är 

de inte oroliga över sin situation och alltså mer lojala. Detta påvisar att det är viktigt med stabila 

relationer, vilket kan kopplas till teorin om konstruktiva relationer. En stabil relation mellan 

principal och agent är även det inkluderat i Herzbergs tvåfaktorsteori som en hygienisk faktor. 
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Sammanfattningsvis verkar det som att utökat ansvar kan vara motivationsgivande till en viss 

gräns, där det snarare verkar gå över till en faktor av att vara missnöjd och bidrar således till 

minskad motivation och lojalitet. Samtidigt verkar det som att även en drastisk minskning i 

arbetsuppgifter tycks bidra till en reducerad effektivitet, lojalitet och motivation. Fortsättningsvis 

tycks teorin stämma överens med respondenternas upplevelser när det gäller ett reducerat ansvar, 

samt oro över lön vilka leder till att vara missnöjd och minskad motivation. Därutöver tycks teorin 

även stämma överens när det gäller motivationsfaktorn direkt respons goda påverkan på anställda, 

men denna tycks vara beroende på en konstruktiv relation mellan principal och agent. Om 

relationen mellan principal och agent påverkar agentens motivation positivt eller negativt tycks 

inte gå att urskilja ur svaren från respondenterna.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt  presenteras en sammanfattning av den analys som skett i föregående 
avsnitt. Därefter sammanflätas dessa till slutsatser och återkopplas med syfte och 
frågeställning. Vidare diskuteras analysen och metodbrister förklaras. Därefter 

spekuleras möjlighet till vidare forskning. 
_________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan samband dras mellan användandet av de valda teorierna enligt punkt 5.1. 

Samband i det teoretiska ramverket. Dessa samband har applicerats genomgående i analysen.  

 

I avsnitt 5.1.1 Kritik mot X- och Y-teorin konstateras det att varken X- eller Y-teorin ensidigt 

stämde överens med nöjesbranschen. Det fanns aspekter av båda och således krävs kontroll i någon 

grad, men inte alltför stor. Vidare drogs även slutsatsen att X- och Y-teorin inte enskilt kan 

appliceras på organisationstyp och att hänsyn även bör tas till faktumet att människor har olika 

behov samt personlighetsdrag. Således hade en utökning av teorin behövts. 

 

Vidare kan skribenterna utifrån analysen dra slutsatsen att en för hög grad av kontroll leder till att 

agenten kan känna en brist på tillit hos principalen, vilket i sin tur kan reducera agentens lojalitet 

och motivation. En för låg grad av kontroll kan resultera i att agenten inte längre känner samma 

motivation- och lojalitetsnivå för att utföra ett lika bra arbete. Samtidigt som en för låg grad också 

kan resultera i ett opportunistiskt beteende hos agenten. Vidare kan en konstruktiv relation minska 

kontrollbehovet då den ökar tilliten mellan principal och agent. Sammanfattningsvis är det viktigt 

att principalen använder sig av en balanserad grad av kontroll för att bibehålla agentens lojalitet 
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och motivation på en stabil nivå, samtidigt som en god konstruktiv relation kan ha en positiv 

påverkan på tillit och minska kontrollbehovet.  

 
Även vid graden av ansvar krävs det en balanserad mängd av utökning för att vara 

motivationsgivande. Överstigs denna mängd övergår utökat ansvar istället till en faktor bidragande 

till missnöje samt minskad motivation och lojalitet. Detsamma gäller även vid en drastisk 

reducering i ansvar. Fortsättningsvis tycks motivationsfaktorn direkt respons bidra till en god 

påverkan på agenten såvida en konstruktiv relation är befintlig mellan principal och agent. 

Därutöver tycks det som att en försämrad företagskultur har en negativ påverkan på de anställdas 

motivation. 

 

Avslutningsvis kan man förslagsvis bibehålla anställdas lojalitet och motivation vid 

korttidspermitteringar genom flera parametrar. Det är däremot väsentligt att dessa implementeras 

och utförs på en skälig nivå för att uppnå positiva effekter för såväl principal som agent. De 

dubbelsidiga positiva effekterna uppnås då lojala och motiverade agenter inte bara är mer 

tillfredsställda på sin arbetsplats utan även lägger ner mer energi i sitt arbete och därmed bidrar till 

en utökad lönsamhet för principalen. Angående huruvida teorierna räcker för att förklara den 

samlade datan har skribenterna upptäckt mönster av svar som tyder på motsättningar i teorin och 

att dessa inte kan appliceras rakt av utan att hänsyn tas till andra aspekter. Med avstamp i detta är 

det vidare viktigt att ta i beaktning att man behöver utgå från den egna situationen där teorier 

används som stöd och inte absoluta sanningar. Det är väsentligt att ha teoriernas brister i åtanke 

och förstå att de behöver anpassas till den aktuella situationen organisation befinner sig i. Som 

exempelvis Beyond theory Y upptäckte kan inte slutsatsen att människor är en homogen grupp 
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dras, då de har olika personligheter. Med grund i detta anser skribenterna till denna studie att teorier 

alltid bör anpassas till given situation. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Analysdiskussion 

Då korttidspermitteringar är ett så pass nytt fenomen är detta område tämligen outforskat. Studien 

har därmed byggt ut kunskapen om det strategiska beslutet av att korttidspermittera sin personal, 

samt implikationerna av detta beslut.  

 

Från slutsatsen kan man urskilja att företag är tvungna att anpassa inkorporeringen av 

korttidspermitteringar till den specifika organisationen. Det är därmed inte möjligt för skribenterna 

att dra en mer konkret slutsats än en övergripande. Däremot finns det vissa aspekter som tycks 

bidra till tillfredsställelse bland de anställda, vilket innebär att ett inkluderande av dessa bör, utifrån 

studiens slutsats, bidra till en mer tillfredsställd personal. Dessa faktorer inkluderar 

motivationsfaktorn direkt respons, vilken från analysen tycks ha en positiv påverkan på de 

anställda såvida det finns en konstruktiv relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det går 

därmed att urskilja att en konstruktiv relation mellan de bägge parterna är väsentligt för att ha goda 

förutsättningar för en tillfredsställd personal. Avslutande är det dock vitalt för företag att ta 

aspekterna lojalitet och motivation i beaktning i sitt fortsatta strategiska arbete då dessa, om de är 

på goda nivåer, kan bidra till stora ökningar i lönsamheten för företag. Dessutom riskerar dessa att 

skapa utökade kostnader om dessa är på för låg nivå där personal funderar på att byta arbetsplats, 

då nödvändiga resurser istället budgeteras till rekrytering av ny personal. Detta är speciellt viktigt 
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för närvarande under covid-19 pandemin då nöjesbranschen är en av de branscher som drabbats 

hårdast av dess implikationer. 

6.2.2 Metoddiskussion 

På grund av den rådande situationen har skribenterna inte haft möjlighet till fysiska möten, utan 

hela arbetet har skett över virtuella mötesforum, vilket har försvårat kommunikationen mellan 

skribenterna. Fortsättningsvis var det även oerhört svårt att hitta företag som var villiga att 

medverka i studien, vilket innebar att studiens syfte omformulerades sent inpå den anlagda tiden. 

Detta har bidragit till att studien genomförts under en tidspress. Därutöver har respondenterna 

arbetat på ett flertal olika företag vilket kan kritiseras med faktumet att det kan ha bidragit till en 

mer legitim slutsats om svaren var mindre spridda och istället mer applicerade till några särskilda 

företags konkreta strategier och historia. Alltså är slutsatsen kring balanserade nivåer kanske inte 

applicerbar på alla typer av företag, vilket är något som kan ha kommit i kläm vid valet av typ av 

studie. Därmed kan skribenterna argumentera för att en flerfallsstudie borde ha utförts istället, då 

fler synvinklar hade möjliggjorts.  

 

Däremot bidrar det höga antalet respondenter av agenter till en hög legitimitet för studien. Dock 

kan den känsliga naturen av studien bidra till att respondenter inte svarat naturtroget, utan anpassat 

sina svar. Detta har inte varit möjligt för skribenterna att kontrollera, men om det skett har det 

reducerat legitimiteten av studien. Det faktum att endast en principal intervjuats har även en 

negativ effekt på legitimiteten, då studien baseras på endast en persons subjektiva åsikt och 

uppfattning. Fortsättningsvis har framförandet av såväl agenternas som principalens sida bidragit 

till en djupare analys, som är mer legitim. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Hade tidsomfånget utökats hade fler intervjuer kunnat genomföras med såväl agenter som 

principaler. Detta hade bidragit till en ytterligare djupare och mer nyanserad analys, då det hade 

möjliggjort följdfrågor där intressanta samband för studiens syfte fångats upp. Detta har en utökad 

betydelse i fallet då flertalet respondenter på enkäten svarade med simpla och kortfattade svar, 

vilket gjort det svårt att tydligt urskilja orsak och dess påverkan. Intervjuer med fler arbetsgivare 

hade även varit gynnsamt då det skulle bidragit till en inkludering av fler perspektiv, samt en 

inkludering av organisationer som klarat sig olika bra under restriktionerna. Fortsättningsvis hade 

en utökad tidsram bidragit till att fler möjliga aspekter, som kan komma att påverka en arbetstagare 

vid korttidspermittering, kunnat undersökas. Detta innefattar exempelvis hur arbetstagarnas 

individuella mentala hälsa påverkats av situationen.  

 

Därutöver hade syftet även kunnat undersökas med en kvantitativ design. Detta hade inneburit att 

korrelationer mellan svar hade kunnat undersökas, och statistiska slutsatser hade kunnat dras. Inom 

en kvantitativ design hade det därmed varit möjligt att inkorporera mer av de demografiska 

faktorerna av respondenterna för att på så sätt urskilja om exempelvis kön, ålder och anställningstid 

har en betydelse för påverkan på motivation och lojalitet. 

 

I denna studie har flertalet teorier presenterats i det teoretiska ramverket. Det finns dock möjlighet 

till fördjupning av dessa och på så vis utökning av teorierna med hjälp av nya insikter. Till följd 

av tidsbrist var detta inget denna studie kunde undersöka närmare. Däremot har skribenterna 

presenterat flertalet slutsatser till hur man kan bibehålla lojalitet och motivation under 

korttidspermitteringar. En vidare forskning inom detta område hade varit att utföra en kvantitativ 
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studie och testa dessa slutsatser som hypotes, vilket vidare visar graden av applicerbarhet. På så 

vis hade nya bidrag till teorierna kunnat presenteras. 
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8. BILAGOR 

__________________________________________________________________ 

Bilaga A: Enkätformulär 

Short time work-allowances caused by Covid-19 

 
Hello! 
 
We are three business students from Lund University who aim to investigate how short-time work 
allowances (permitteringar) caused by covid-19 have impacted the loyalty and motivation of the 
employees. Therefore we have created an anonymous 10 minute long questionnaire. There will be 
no way the questionnaire could be traced back to the respondent. Since we are interested in what 
affects you we would highly appreciate it if you could motivate your answers as well as possible. 
 
If you are not currently on a short-time work allowance please try to answer accordingly to how you 
felt when you were. 
 
You can reply in both english and swedish. 
 
Thank you for your participation! 
// Fanny, Rebecca and Victoria 
 

1. Gender? 

 
2. Age?  
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3. Which industry do you work in? 
4. How long have you been employed at the company? 
5. How long were/have you been on a short-time work allowance? 
6. With how many percent has your workload reduced because of your short-time work 

allowance? 
7. Has the company you work for offered you to temporary work for another organisation? 

 
8. Has your employer taken any measures to keep you motivated during your short-time work 

allowance? if so, explain. 
9. Have you thought about applying for another job while being on a short-time work 

allowance? 

 
10. What is your general perception of the company you work for? Explain briefly. 
11. Do you feel like the company you work for has taken well care of you during the covid-19 

pandemic? What have they done well and what could they have done better? Motivate. 
12. Do you feel like the company you work for value you? Why do you feel that way? Motivate. 
13. Do you trust your employer? Motivate why/why not. 
14. Has your view of the company you work for changed during your time on a short-time work 

allowance? Explain. 
15. Do you feel like your loyalty towards the company has changed during your time on short-

time work allowance? If yes, what is the reason behind the change? Explain. 
16. Do you feel like your loyalty towards the company has changed during your time on short-

time work allowance? Motivate. 
 
The following two questions are related to company culture which is defined as the values and 
norms of a company. This includes attitudes, routines, events and behaviors. 
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17. Do you consider your workplace to have a strong company culture? If yes, how have you 

noticed this and how has this impacted you?  
18. Do you believe that the company culture has changed since the start of the covid-19 

pandemic? If yes, what has changed? 
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Bilaga B: Intervjuguide med Henrik Wolff 

Frågor: 
1. Vad har du för roll på Sue Ellen och Cliff Barnes? 
2. Hur länge har du varit i restaurangbranschen? 
3. Hur har covid-19 påverkat er? 
4. Hur har ni tänkt/ haft för strategi under covid-19 pandemin? 
5. Hur har restriktionerna påverkat er?  
6. Har ni korttidspermitterat personal? 
7. Hur har era anställda reagerat? Har de uttryckt oro över den nya situationen? På vilket 

sätt? 
8. Hur höll ni er personal motiverad före covid-19? Använde ni er av någon särskild 

strategi? 
9. Hur arbetade ni för att bygga upp lojalitet hos era anställda före covid-19? Använde ni 

någon särskild strategi?  
10. Har ni vidtagit några extra/nya åtgärder för att hålla er personal motiverade och lojala? 

Om ja, vilka? 
11. Vad har ni stött på för motgångar? Hur har ni hanterat dessa?  
12. Har ni märkt av en förändring av personalens prestation sedan de blev 

korttidspermitterade?  
13. Har du några övriga kommentarer du skulle vilja berätta för oss som du tror skulle kunna 

bidra till vårt arbete? 


