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Sammanfattning 

Butiksanställda idag behöver ständigt vara tillgängliga för såväl arbetsgivare och kunder som 

för familj från tidig morgon till sen kväll vilket kan påverka deras balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Syftet med undersökningen är att bättre förstå hur butiksanställda upplever och 

hanterar work-life balance och se om den ständiga tillgängligheten kan påverka deras work-

life balance. Tanken är även att se hur butiksanställda hanterar emotioner som uppstår i 

arbetslivet och privatlivet. Undersökningen tar upp olika teorier och modeller om work-life 

balance, tillgänglighet, emotionellt arbete och socialt stöd för att förklara den situation som 

butiksanställda kan hamna i kring hanteringen av balansen mellan arbetsliv och privatliv. För 

att undersöka det här har sex personer intervjuats och datamaterialet som har samlats in har 

gett en bättre förståelse kring hur work-life balance kan se ut hos butiksanställda. Resultat som 

har framkommit av undersökningen visar att upplevelsen och hanteringen av work-life balance 

varierar från individ till individ men att flextid och möjligheten att kunna välja när arbetet ska 

skötas är en stor inverkan för en bra balans. Dock gäller det butiksanställda med mer ansvar 

eller butikschefer. Det som framkommer som den största och viktigaste faktorn för att hantera 

work-life balance och emotioner som uppstår är det sociala stödet hos kollegor, vänner och 

familj, oavsett om det handlar om tillgängligheten eller om det är problem i privatlivet eller i 

arbetslivet. 

 

Nyckelord: Work-life balance, tillgänglighet, emotioner, socialt stöd 
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1. Inledning 

Vi kommer inleda det här kapitlet med en beskrivning om problemområdet och om varför vi 

har valt att göra den här undersökningen. Efter det kommer sedan syfte och frågeställningar 

beskrivas innan avgränsningar och disposition tas upp. 

 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Det kan vara ett par nya hörlurar, en ny tv eller helt enkelt bara en vara i en mataffär. Idag lever 

vi i ett konsumtionssamhälle som sätter press på handelsbranschen och dess butiksanställda 

som behöver vara kunniga och tillgängliga för kunderna från tidig morgon till sen kväll. 

Oavsett om den anställde känner sig nere, är trött eller är irriterad behöver den butiksanställda 

vara tillgängliga för kunderna och kunna svara på deras frågor. Vi har nog alla varit inne i en 

butik och inte hittat det vi söker, blivit besvikna på priset eller inte tyckt att vi fått den service 

som vi förväntat oss. Kanske har vi till och med betett oss illa mot personalen i ren frustration 

trots att det inte är personalens fel.   

 

Kunder har fått mer plats i dagens samhälle och har mer att säga till om vilket är bra sett ur 

företagssynpunkt. Att kunder har mer att säga till om har dock inneburit att förväntningarna 

och kraven från kunder blivit väldigt höga och det kan vara svårt för företag och butiksanställda 

att tillgodose deras krav och förväntningar (Fellesson & Salomonson 2016). Det i sin tur leder 

till att kunder kan bli irriterade och butiksanställda behöver, utöver att fixa till butiken och möta 

kunder, bli avbruten av irriterade och respektlösa eller rent utav kränkande kunder som kräver 

uppmärksamhet. Det kan vara att kunderna himlar med ögonen, suckar eller gestikulerar 

irriterat. Det leder till frågan hur anställda reagerar och hanterar känslor som uppkommer på 

arbetet? Vidare menar Fellesson och Salomonson (2016) att stöd från chefen och avlastning är 

viktigt för att kunna hantera situationer med jobbiga kunder samt att kunna ha exempelvis ett 

fikarum för att kunna vila och prata av sig. Att ständigt behöva ta hand om kunder, oavsett om 

de är trevliga eller otrevliga, kan leda till stress och trötthet och kan ses som ett 

arbetsmiljöproblem. De anställda kan hålla på att hjälpa en kund samtidigt som en ny kund 

kommer som vill ha uppmärksamhet och det kan leda till stress och trötthet hos de anställda. 

Fellesson och Salomonson (2016) menar att den stressen och tröttheten kan leda till en negativ 

inverkan på de anställdas arbetsmiljö, motivation och välbefinnande. 

 

Utöver den ständiga stressen från kunder har butiker oftast öppet från tidig morgon till sen 

kväll för att vara så tillgängliga som möjligt för kunderna. Hur hanterar då butiksanställda 

oregelbundna arbetstider och den negativa stress som kan uppstå på arbetsplatsen och hur 

påverkar det balansen mellan arbetsliv och privatliv? De anställda kan behöva stanna kvar för 

att göra färdigt sina arbetsuppgifter, som exempelvis att göra butiken färdig inför nästa dag, 

efter arbetstid och deras privatliv blir därför drabbat. De långa arbetsdagarna och de 

oregelbundna tiderna kan även innebära att de rutiner som finns rubbas och kan leda till 

utmattning efter arbetsdagens slut och att det därför inte finns någon ork att socialisera sig när 

den anställde väl kommer hem.  
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Det kan även vara tvärtom att det finns problem i privatlivet som gör att arbetet blir lidande. 

Oavsett om det är problem i familjen, problem med sin partner eller vad som helst kan de 

känslor som finns följa med till arbetet och därmed störa arbetsprestationen. Det kan kännas 

stressigt att inte hinna med det man vill i privatlivet och den negativa stressen från privatlivet 

kan stå i vägen för arbetsprestation och arbetsglädje vilket gör att det blir en ond cirkel och att 

det därför kan bli svårt att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv. 

 

Anledningen till att vi har valt att undersöka hur butiksanställda hanterar balansen mellan 

arbetsliv och privatliv är då vi båda har erfarenhet inom butiksarbete och vet att det kan vara 

svårt att få ihop balansen. Det har väckt ett intresse hos oss att undersöka vidare kring 

problematiken och försöka få en bättre förståelse i hur andra butiksarbetare upplever balansen 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att bättre förstå hur butiksanställda upplever och hanterar 

balansen mellan arbetsliv och privatliv.  

 

● Hur upplever och hanterar butiksanställda work-life balance?  

 

● Hur påverkar den ständiga tillgängligheten butiksanställdas work-life balance? 

 

● Hur hanterar butiksanställda emotioner som uppstår i arbetslivet och privatlivet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie på ett antal olika punkter för att begränsa studiens omfattning 

samt för att få fram just det som är relevant för vår studie. I studien har vi valt att fördjupa oss 

i hur de butiksanställda hanterar sina emotioner samt hur den ökade tillgängligheten på arbetet 

och i hemmet påverkar deras work-life balance. Vi har valt att begränsa vår studie till 

heltidsanställda inom handelsbranschen då vi är intresserade av att se hur deras arbetssituation 

påverkar och påverkas av deras work-life balance. Varför vi valt att avgränsa oss till 

heltidsanställda och inte deltidsanställda är då vi vill fokuserar på balansen mellan arbetslivet 

och privatlivet och inte faktorer såsom exempelvis studier. Anledningen till varför vi har valt 

att avgränsa vår studie till just anställda inom handelsbranschen är att det inte har utförts många 

studier inom det området, samt att många butiksanställda arbetar oregelbundna tider vilket kan 

påverka deras work-life balance. Vi har även medvetet valt att inte fokusera på om det finns 

någon skillnad mellan könen och deras upplevelse av work-life balance. Anledningen till det 

är att vi inte ansåg att det var relevant utifrån undersökningens syfte då vi vill undersöka 

butiksanställda, vare sig det är män eller kvinnor. I diskussionen i slutet av arbetet kommer vi 

ta upp och diskutera hur undersökningen skulle kunna utvecklas genom att gå in på 

könsaspekten och räkna med deltidsarbetande.  
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1.4 Disposition  

Den här uppsatsen består av fem övergripande delar som är indelade i kapitel. Efter vårt 

inledande kapitel följer en teoretisk referensram som innehåller tidigare forskning och teori. 

Där behandlar teorier som kan appliceras på hur butiksanställda hanterar work-life balance 

samt emotioner som uppstår kring arbetsliv och privatliv.  

 

I tredje kapitlet redogörs hur vi har gått tillväga i undersökningen. Här beskrivs även vilken 

metod och vilken teknik som använts för att samla in material och hur genomförandet av 

insamlandet och bearbetningen gått till. I kapitlet tas även etiska aspekter upp samt en kortare 

presentation av respondenterna.  

 

I fjärde kapitlet redovisas resultatet av det insamlade materialet där återkoppling till teorin och 

analys av det insamlade materialet görs med hjälp av de intervjuer som genomförts i 

undersökningen.  

 

Det femte kapitlet utgörs av slutsatser där de frågeställningar som tagits upp besvaras och 

därefter avslutas uppsatsen med en diskussion kring uppsatsen som helhet. Efter femte kapitlet 

följer referenslista och bilagor med intervjuguide och missivbrev. 
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2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för teori och modeller som kan anses lämpliga för 

att undersöka området kring work-life balance hos butiksanställda. Inledningsvis i teorikapitlet 

kommer innebörden med work-life balance övergripande beskrivas och förklaras. Vidare 

kommer teorikapitlet att behandla den konflikt som kan uppstå mellan arbetslivet och 

privatlivet samt olika lösningar på hur dessa två olika världar kan fungera tillsammans. 

Därefter kommer tillgängligheten behandlas som idag påverkar butiksanställdas liv gentemot 

kunder, arbetsgivare, familj och vänner. Avslutningsvis kommer teorikapitlet att behandla hur 

butiksanställda hanterar emotioner som uppstår kring arbetslivet och privatlivet.  

 

2.1 Work-life Balance 

Work-life balance är ett ämne som är väl diskuterat de senaste tio åren. Med work-life balance 

menas den kamp som uppstår för individen att få sitt arbete och övriga liv att gå ihop genom 

att tillfredsställa båda områden utan att undergräva det ena. Vad som ses som en bra balans 

mellan arbete och livet i övrigt varierar från person till person och det har blivit ett allt vanligare 

problem att arbetstiden inkräktar på den övriga tiden i livet (Noon & Blyton 2013:342). Även 

om ett av de största problemen inom work-life balance är att det blivit en allt mer suddig linje 

mellan de olika områdena och att det blir allt vanligare att de inkräktar på varandra finns det 

andra problem.  

 

Ett exempel på ett annat problem kan vara en arbetslös individ, då det plötsligt istället blir ett 

problem med för mycket tid och för lite struktur i vardagen. Det kan även uppstå problem om 

en individ har en väldigt låg lön men samtidigt har höga skulder och inget sparkapital. Här kan 

work-life balance bli ett dubbelt problem eftersom individen kan behöva arbeta dubbla jobb 

eller extra mycket övertid för att få pengar och då försvinner mycket av tiden för privatliv. 

Samtidigt kan privatlivet påverkas om individen har ont om pengar, vilket i sin tur kan begränsa 

och påverka vad individen kan göra på fritiden (ibid.:342). För att kunna förstå sig på balansen 

i arbetslivet behövs förståelse för de val som individen ställs för i sitt arbetsliv. Genom att få 

en förståelse för vilka val som finns och förstå sig på balansen går det att skapa och behålla sin 

egen önskade form av balans. Om vi ser till själva begreppet work-life balance kan det vara 

problematiskt i sig. Här skiljer begreppet work-life balance arbete och livet åt men i 

verkligheten är arbete snarare en del av livet. Vidare menar Noon och Blyton (2013:343) att 

om det blir en obalans mellan arbete och det övriga livet kan det tas i en av två former. Antingen 

kan pressen från arbetet göra det svårare att fullgöra sina skyldigheter mot familjen i det övriga 

livet eller motsatt effekt att privatlivet eller andra faktorer gör det svårt att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet som O’Driscoll et. al. beskriver som den tidsbaserade konflikten längre 

fram i avsnittet (2013:343).   

 

Även om själva termen work-life balance är ny är det inte första gången som diskussionen om 

balansen mellan arbetet och övriga livet ägt rum. Ser vi tillbaka till den industriella perioden 
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var en normal arbetsdag tolv timmar och ibland ännu längre. Det var normalt att hela familjer 

arbetade och livet kunde ses som att de levde för att arbeta och inte arbetade för att leva. Det 

ledde till att unga inte kunde utbilda sig samt att det inte fanns någon tid för vare sig unga eller 

vuxna att göra något annat på fritiden än att vila upp sig för att kunna arbeta dagen efter (Noon 

& Blyton 2013:345).  

 

Vid försök att hitta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är det lätt att en konflikt uppstår 

då det finns risk att den ena komponenten riskerar att kräva för mycket tid av den andra. 

Förväntningarna som finns på de olika rollerna kan leda till minskat deltagande, minskad 

tillfredsställelse och en sämre prestation vilket leder till en dålig work-life balance (O’Driscoll 

et. al. 2006:119).  

 

Vid en konflikt av de olika rollerna uppstår en inter-rollkonflikt som går att se utifrån två olika 

perspektiv. Antingen inkräktar privatlivet på arbetet eller så inkräktar arbetet på privatlivet. Till 

dessa perspektiv finns tre olika typer av konflikter: tidsbaserade, stambaserande och 

beteendebaserade konflikter (O’Driscoll et. al. 2006:117f).  

 

Den tidsbaserade konflikten innebär en oförmåga att utföra en uppgift i en av rollerna på grund 

av tidskrav från den andra rollen. Tid är en begränsad källa och genom att lägga större tid på 

den ena rollen, exempelvis rollen i privatlivet, gör att det oundvikligt blir mindre tid över till 

arbetet. Det kan vara en sjukdom eller problem i privatlivet som gör att privatlivet kommer i 

första hand och arbetet blir lidande för att individen är stressad och inte hinner med eller inte 

har motivation till arbetet (O’Driscoll et. al. 2006:118).  

 

Den stambaserade konflikten uppkommer när olika krav från en roll stör förmågan att utföra 

kraven från en annan roll på ett korrekt sätt. Konflikten kännetecknas av ett överflöd av 

negativa känslor från en roll som istället tas ut i den andra rollen. Det kan vara negativa känslor 

på arbetet som hålls inne och istället riktas mot personer i privatlivet eller att individen stänger 

ute familj eller vänner. Även familjeansvar eller problem i privatlivet kan leda till höga 

påfrestningar vilket kan innebära frånvaro från arbetet (O’Driscoll et. al. 2006:118).  

 

Den beteendebaserade konflikten avser specifika beteenden i en roll som motsätter sig de 

beteenden som förväntas i en annan roll. Även normer och förväntningar kan se olika ut i olika 

roller och blir en konflikt i hur individen ska beter sig i de olika rollerna. Att vara målinriktad 

och visa framfötterna kan vara beteenden som förväntas på arbetet medan att vara omtänksam 

och kärleksfull är beteenden som förväntas av individen i privatlivet. Det kan vara svårt att 

stänga av de beteenden när individen byter roll och därav komma i konflikt med varandra 

(O’Driscoll et. al. 2006:118). 

 

Som en påföljd av dessa konflikter finns det vissa konsekvenser som kan komma att påverka 

både arbetet och privatlivet. Vid konflikt mellan privatliv och arbetsliv sjunker 

tillfredsställelsen hos individen, både mot privatliv och arbetsliv. Även den psykiska hälsan 
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ligger i farozonen vid konflikt mellan arbetsliv och privatliv och kan leda till exempelvis 

sömnlöshet, depression och utbrändhet. Sjukfrånvaro är mest kopplat till konflikt där arbetet 

inkräktar på privatlivet men återfinns även där privatlivet inkräktar på arbetslivet (O’Driscoll 

et. al. 2006:126f). 

 

För att kunna hantera den möjliga konflikten mellan arbetsliv och privatliv är det sociala stödet, 

från familj och vänner såväl som från kollegor, en viktig del i processen. Socialt stöd är direkt 

relaterat till minskade nivåer av konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Att kunna prata med 

kollegor, familj och vänner fungerar som en buffert för att kunna hantera de känslor som 

uppstår och därav minska de potentiella negativa känslor som tas med från den ena rollen in i 

den andra (O’Driscoll et. al. 2006:129f). 

 

Som nämnt ovan är det inte bara tiden som spenderas på arbetet som ändras för många och gör 

det svårare att få livspusselet att gå ihop. En annan intressant faktor till det är de olika formerna 

av anställning som har växt fram i vårt samhälle idag. Det finns en ökad användning av 

tidsbegränsade anställningar samt temporära anställningar som lett till en ökad känsla av 

otrygghet på arbetsplatsen, nedskärningar och hög arbetslöshet. Osäkerhet på arbetsplatsen kan 

upplevelse genom temporära anställningar, eller andra former av korta anställningar som 

skapar en kort trygghet i arbetslivet. Det kan också skapas genom en oro att förlora sitt arbete. 

Det kan i sin tur hindra individen från att utvecklas och uppnå en god balans i arbetslivet då 

det hindrar deras förmåga att kunna planera sin framtid och känna tryggheten av att ha en 

inkomst (Noon & Blyton 2010:350).  

 

2.2 Konflikt mellan arbetsliv och familjelivet 

I en studie av Breaugh och Frye (2008:345) diskuteras det om olika faktorer för att uppnå en 

minskad konflikt mellan arbetslivet och privatlivet men framförallt familjelivet. Dessa olika 

faktorer är distansarbete, möjligheten att ta med sig arbete hem och flexibla arbetstimmar. På 

senare år har det blivit en ökning av par som satsar på karriär före familj, individer som väljer 

att leva som singlar och fokusera på karriären samt individer som tar hand om sina äldre i 

hemmet, vilket har lett till en krock mellan familjelivet och arbetslivet. Det har visat sig att 

dessa konflikter mellan arbetslivet och familjen har haft en negativ inverkan på arbetande 

individers prestation, hälsa och deras närvaro på arbetsplatsen. Det har gjort att ett stort intresse 

har växt fram för arbetsgivare att minska konflikten mellan arbetslivet och familjelivet. För att 

kunna lösa denna konflikt har arbetsgivare tagit fram ett antal familjevänliga 

anställningsteorier. 

 

Det första sättet är distansarbete och med det menar Breaugh och Frye (2008) att en individ ska 

kunna ha möjlighet att arbeta hemifrån. Många av de tidigare undersökningar runt distansarbete 

betonar de olika fördelarna för arbetstagarna att kunna arbeta hemma. De pekar på att det inte 

bara minskade kostnaderna för de som pendlar utan minskar även kostnaden för kontorslokaler 

för arbetsgivaren då arbetande kan arbeta hemma. Det har även visat sig att individer med ett 
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distansarbete skapar en bättre relation med familj och familjerelaterade uppgifter. Detta då 

individen har lättare att sköta de familjerelaterade problem som kan uppstå hemifrån samt att 

det exempelvis går att möta upp sitt barn i hemmet när dem kommer hem från skolan. Även 

om det bara finns ett begränsat antal studier runt work-life balance och de fördelar som uppstår 

med distansarbete visar de flesta av dem en minskad konflikt mellan arbetsliv och familjeliv. 

Det andra sättet som arbetsgivare har testat för att minska konflikter mellan arbetsliv och 

familjeliv är att låta anställda som inte hinner klart med sina arbetsuppgifter under kontorstid 

att få ta med sig uppgifterna hem. Den positiva effekten utifrån denna teorin skulle bli att en 

anställd som har bestämda arbetstider skulle kunna lämna arbetet under dagen om det behövs 

för att skjutsa sina barn till och från skolan eller ta dem till doktorn (Breaugh & Frye 2008:346). 

Det tredje sättet som har testats var möjligheten att kunna arbeta flextid och är också den av de 

olika sätten som har fått mest uppmärksamhet. Själva tanken med den teorin är att den anställde 

på ett smidigt och bra sätt ska kunna hantera familjeangelägenheter när dessa dyker upp och 

kunna finnas tillgänglig för familj även under arbetstid. I teorin skulle det leda till en minska 

konflikt mellan arbetslivet och familjelivet.  

 

Efter att de testat de olika teorierna kunde Breaugh och Frye framförallt se att flextid var något 

som lockade många anställda till företag och att det sågs som ett attraktivt erbjudande när 

individer sökte jobb. De kunde även se att genom att låta den anställde ta med sig arbete hem 

suddas gränsen ut mellan vad som är arbetstid och vad som är familjetid vilket i sin tur skapade 

en större konflikt mellan arbetslivet och familjelivet. Däremot såg de en skillnad på individer 

som hade ett distansarbete. En anställd som arbetar på distans har troligtvis ett kontor hemma 

vilket gör att gränsen blir mer tydlig när arbete utförs eller inte och skapar på det viset inte 

samma problem som när en anställd tar med sig arbete hem från sin arbetsplats och kanske 

sitter vid ett köksbord och arbetar (Breaugh & Fyre 2008:351f).  

 

I takt med den rådande globaliseringen och serviceindustrins framfart har flexibla arbetstider 

blivit något som uppmärksammats allt mer. Den ökade flexibiliteten på arbetsplatsen ses som 

en bieffekt av nedskärningar och begränsningar samt att arbetsgivare vill ha större kontroll över 

sina arbetskostnader. Under optimala förhållanden ger flextid de anställda mer egenkontroll 

över sin arbetstid, vilket i sin tur leder till en större flexibilitet och minskad konflikt mellan 

arbetsliv och privatliv. Arbetare som inte har denna typ av flexibilitet på sin arbetsplats har 

större chans att uppleva en obalans mellan arbetslivet och privatlivet då det inte finns någon 

möjlighet att bestämma över vilka tider eller dagar som arbetet sker på (Major & Germano 

2006:25).  

 

2.3 Arbetet och hemmet, två olika världar?  

Arbetet och hemmet kan ses som två olika världar som associeras med olika regler, mönster 

och beteenden (Clark 2000:753). Under den industriella revolutionen blev arbetet och hemmet 

två separata domäner eller världar. De utvecklade olika kulturer och syften på grund av de 

arbets- och familjeskyldigheter som nu tillämpas på två olika ställen vid olika tider. 
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Skillnaderna mellan arbetet och hemmet kan ses utifrån två olika perspektiv: skillnaden i vilka 

mål och behov som värdesätts. Det visade sig i en studie att arbete framförallt tillfredsställde 

målet att kunna bidra med en inkomst och ge en känsla av att klara av och uppnått något 

betydande. Livet hemma tillfredsställde målet av att uppnå en nära relation till något och en 

personlig lycka. De behov som behöver uppnås inom en organisation eller ett företag skapar 

en kultur där en viss typ av beteende och tänkande är uppmuntrat (ibid.:754).  

 

Ett exempel på det är Hochschilds (2003) teori om emotionellt arbete där företag och koncerner 

tränar sina anställda till att dölja vissa känslor och skapa en fasad av andra känslor för att skapa 

en mer kundvänlig atmosfär. Ett mål som dessa företag och organisationer skulle värdesätta 

högt är om deras anställda alltid skulle vara glad och tillmötesgående. Den kulturen som finns 

i många av de anställdas hem kan ses som en kontrast till organisationerna de arbetar i. 

Exempelvis kan det finns ett starkare krav på att visa äkta känslor och uttryck mot sina nära 

och kära. Vidare finns en skillnad mellan olika individers behov i hemmet och på arbetet. Att 

ha rätt kunskap och vara ansvarsfull var två behov som ansågs vara bland de viktigaste för att 

uppnå de mål som finns på arbetsplatsen. Däremot var omhändertagande och att vara 

kärleksfull de högst rankade behoven och karaktärsdragen i hemmet. Kulturen inom 

organisationer, som arbetsplatsen och familjen, är en samling av behov och regler om vilket 

eller vilka behov som bör prioriteras högst. Dessa olika kulturer är inte alltid tydliga för de som 

lever under dem men de skapar ändå en förväntning på vilka beteenden som är accepterat och 

vilka som inte är det (Clark 2000:755).  

 

Det skapas ständigt en kontrast mellan kulturen i hemmet och den på arbetet. I en studie gjord 

av Clark (2000) på 150 individer med arbetsplats- och familjeansvar så svarade dem att deras 

arbetsplatskultur var mer formell, tillät mindre eget bestämmande, var mindre intim och hade 

en starkare hierarkisk ordning. Det visade sig även vara en mer pengainriktad relation på 

arbetsplatsen än i hemmet. Även om kulturer, behov och mål varierar mellan arbetets och 

hemmets olika världar lyckas ändå individer integrera dessa två olika världar med varandra. En 

individ som fullt har integrerat familjen och arbetet gör ingen skillnad på vad som tillhör 

hemmet och vad som tillhör arbetet. Det kan vara de människor som tillhör den världen, de 

tankar som finns och hur man på ett emotionellt plan beter sig. Det spelar ingen roll vad det är 

för uppgift på arbetet eller i hemmet så förändras inte synen på hur man gör den, jämfört med 

den mer uppdelade och segmenterade delen där man beter sig mer annorlunda på ett emotionellt 

plan (ibid.:755).  

 

Även om integration lockar starkt som det mest balanserade tillvägagångssättet när det gäller 

arbetslivet och familjelivet, så finns det ingen klar bild på vilken som verkligen är det bästa 

tillvägagångssättet mellan integration och uppdelning. Eftersom de två världarna är olika 

skapas det en stark samverkan mellan arbetslivet och familjelivet när individen väljer att dela 

på dem. Clark (2000) menar att varje värld har sina egna nödvändiga behov, exempelvis om vi 

ser till arbete kan behovet att uppnå eller klara av något gå i uppfyllelse medan behovet att bli 

älskad eller omtyckt uppfylls i hemmet eller av familjen. En mix av dess två skilda världar 
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skapar en nödvändig variation och genom att spendera mer tid i den ena får individen en chans 

att ta en paus och återhämta sin energi och kraft.  

 

2.4 Tillgänglighet 

Att vara tillgänglig för arbetet kan vara ett sätt att visa engagemang och lojalitet mot 

arbetsgivare och organisation vilket i sin tur leder till förbättrade karriärmöjligheter. 

Tillgängligheten för arbetet kan delas in i två olika dimensioner i form av rumslig och tidslig 

dimension. Den tidsliga dimensionen kring tillgänglighet handlar om vilka tider man arbetar, 

exempelvis heltid, deltid, obekväma tider eller övertid eller liknande. Den rumsliga 

dimensionen handlar istället om man är tillgänglig utanför arbetsplatsen i form av hemarbete 

eller att vara tillgänglig under sin lediga tid (Bergman & Ivarsson 2010:8ff). Individens 

tillgänglighet för arbete beror mycket på arbetsgivarens och familjens krav samtidigt som 

individens drivkrafter och inställning för tillgängligheten. Att exempelvis arbeta övertid kan 

vara en egen drivkraft för att bli klar med arbetet men det kan också vara press från överordnad 

för att hinna med exempelvis en deadline och därmed bli påtvingat övertidsarbete. Att vara 

lojal och visa att man ställer upp för arbetsgivaren när denne behöver det anser anställda är 

viktigt (ibid.:36).  

 

Något som diskuteras allt mer idag är att finnas där och vara tillgänglig för kunden. Att vara 

tillgänglig kan däremot ha olika betydelse inom olika situationer och verksamheter. Vanligtvis 

kan tillgänglighet delas upp i olika former av tillgänglighet och en av dem är kunskapsmässig 

tillgänglighet, vilket innebär att den anställde finns där för att bidra med information, 

rådgivning eller annan kunskap som är kopplad till den anställdes kompetens inom 

verksamheten. En annan tillgänglighet är den fysiska. Här innebär det att den anställde fysiskt 

ska finnas på plats för att kunna hjälpa och ta betalt av kunden. För att kunna skapa och behålla 

lönsamhet inom en organisation eller företag är kundanpassning en viktig del. Med 

kundanpassning menas att inom verksamheten utveckla ett kundfokus där den anställde 

ständigt är tillgänglig för kunderna och finns där till deras förfogande (Bergman & Ivarsson 

2010:11). 

 

Emotionell tillgänglighet är något som har stor inverkan på många inom olika serviceyrken det 

inte bara handlar om att fysiskt finnas där eller bidra med kunskap utan den anställde ska även 

finnas där på ett känslomässigt plan (Bergman & Ivarsson 2010:11). Denna typ av 

tillgänglighet fokuserar mycket på det mänskliga samspelet mellan kund och den anställde. Då 

gränsen mellan arbetsprocessen, den anställde och det verksamheten säljer eller erbjuder ofta 

är otydlig blir ofta den anställde en integrerad del av verksamheten, en del av det verksamheten 

säljer. Inom servicebranschen sker det mesta genom fysiska möten och som anställd blir det en 

förutsättning för att du ska kunna arbeta att du finns på plats i exempelvis butiken. Det har även 

på senare år utvecklats till att de anställda nu även behöver vara mer tillgängliga utanför arbetet 

men även under längre tider på dygnet. Det kan handla om att matbutiker och andra kedjor 

öppnar tidigare på morgonen och stänger senare på kvällen, men även att det har öppet dygnet 
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runt. Det kan även vara att anställda känner ett större behov från arbetsgivaren att vara 

tillgänglig. Inom vissa branscher ställer verksamheterna dessutom estetiska krav på den 

anställde, det kan vara att den anställde förväntas efterlikna ett speciellt utseende, klädstil eller 

kroppsideal. Det lyfts även fram hur viktigt det är för den anställde att bemöta kunden på ett 

gott, hjälpsamt och vänligt sätt även om kunder beter sig ohyfsat tillbaka (ibid.:12).  

 

 

 

Figur 1: Egentillverkad bild över hur butiksanställdas tillgänglighet ser ut 

 

Utöver att vara tillgänglig för arbetet behöver den butiksanställde också vara tillgänglig för 

familjen. Att vara tillgänglig för familjen kan handla om att ta hand om små barn hemma eller 

vara ledig för vård av sjukt barn (Bergman & Ivarsson 2010:10). Det är i större utsträckning 

kvinnor som har ansvaret för det obetalda arbetet hemma samtidigt som kvinnor arbetar i nästan 

samma utsträckning som män vilket kan leda till obalans i livet (Hochschild 2001). Hur 

tillgänglig det går att vara kan vara gentemot familjen har att göra med hur tillgängligheten för 

arbetet ser ut samt hur ansvaret fördelas i en parrelation i mån om att sådan relation finns. 

Anställda inom handelsbranschen anser sig vara tillgängliga för familjen under arbetstid genom 

exempelvis telefonsamtal men att det kan vara svårt att kunna lämna sin arbetsplats för 

familjelägenheter. Tillgängligheten för arbete och familj är relaterade till varandra och det är 

kombinationen av dessa som bildar balans mellan arbete och privatliv och är en viktig del i 

människor vardagsliv (Bergman & Ivarsson 2010:10). Genom mer flexibilitet som exempelvis 

deltidsarbete, oregelbundna tider och att kunna arbeta hemifrån blir arbetets avgränsning 

gentemot privatlivet allt mer otydlig (Allvin et al. 2006:104).  
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2.5 Emotionellt arbete 

Arlie Hochschild är en välkänd sociolog som har tagit fram teori om emotionellt arbete och det 

handlar om att vi människor ska bete oss på ett speciellt sätt i vissa situationer. I hennes teori 

finns det tre hörnstenar: emotionellt arbete, känsloregler och socialt utbyte. Emotionellt arbete 

berörs mest inom personorienterade arbeten som exempelvis säljare inom handelsbranschen 

(Dahlgren & Starrin 2004:44). 

 

Den första hörnstenen är emotionellt arbete och där skiljer Hochschild mellan ytligt och djupt 

emotionellt agerande (Dahlgren & Starrin 2004:44). Med ytligt emotionellt agerande menar 

Hochschild att individen låtsas känna något som denne egentligen inte känner. Genom att visa 

upp ett leende ges ett intryck av glädje och positivism fast att individen egentligen känner sig 

ledsen och nere. Det är ett påklistrat leende och en låtsaskänsla som inte motsvarar vad 

individen faktiskt känner. Ett djupt emotionellt agerande går istället ut på att den känslan som 

uttrycks är ett resultat av ett känsloarbete och ett uttryck av den upparbetade känslan. Det 

innebär att om individen intalar sig själv att något kommer att bli roligt kommer den känslan 

successivt lyckas upparbetas (ibid.:44). Hochschild menar även att arbete som kräver en viss 

form av emotionellt arbete har vissa gemensamma egenskaper som behöver uppfyllas 

(Hochschild 2003:147). Först krävs en direkt kontakt med en annan person i form av röst mot 

röst eller ansikte mot ansikte. Sedan förväntas den anställde att producera ett visst emotionellt 

tillstånd hos en annan person som exempelvis glädje. Den sista egenskapen är att arbetsgivaren 

genom utbildning och handledning tillåts att utöva en viss kontroll av de anställdas emotionella 

aktiviteter.  

 

Den andra hörnstenen är känsloregler och är det som styr det emotionella arbetet. Genom att 

skapa en känsla av förpliktelse av hur emotionellt vi bör agera i olika situationer styr 

känsloreglerna det emotionella arbetet (Dahlgren & Starrin 2004:45). När andra människor 

värderar hur vi känslomässigt framträder och genom att granska oss själva i hur vi framträder 

blir vi medvetna om existensen av känsloregler. Vi påminns på olika sätt om känsloregler 

genom att minnas hur vi tidigare agerat och blir påminda av andra som exempelvis frågar hur 

vi mår och liknande.  

 

Socialt utbyte är den sista hörnstenen och känsloreglerna ligger till grund för hur det sociala 

utbytet sker och innefattar skyldigheter som respekt och hänsyn mellan människor när de 

interagerar med varandra. Hochschild delar upp socialt utbyte i två delar - rakt byte och 

improviserat byte (Dahlgren & Starrin 2004:46). Syftet med rakt utbyte är att utföra en gest för 

att visa att regeln är observerad. Rakt utbyte kan innebära att en underordnad visar uppskattning 

mot en överordnad som tack för exempelvis tips och råd. Den underordnade betalar genom 

uppskattning och den överordnade accepterar betalningen genom en känsloyttring likt en 

nickning, ett leende eller liknande. Det improviserade utbytet innebär en lek med känsloregeln 

och att ifrågasättande den eller använder humoristiska inslag. Det kan exempelvis vara att 

någon ger en present och ironiskt kommenterar hur glad personen som mottog presenten blev 
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när det i själva verket inte är så. Noon och Blyton (2013:174f) menar att responsen som en 

arbetare får av sitt arbete direkt påverkar hur arbetaren därefter tar sig an det emotionella arbete 

som ska utföras och på vilket sätt det ska utföras. Om en arbetare visar ett djupt emotionellt 

agerande och får en negativ respons på det arbete som utförs kan istället arbetaren sedan 

använda ett ytligt emotionellt agerande och ett påklistrat leende för att slippa att anstränga sig 

emotionellt i arbetet.  

 

I butiksarbetet finns det vissa förväntningar på hur både kunder och anställda ska agera för att 

få det sociala samspelet ska fungera. Om dessa förväntningar inte uppfylls kan det finnas risk 

för stress och missnöje då den service som förväntas, både från kund och som butiksanställd, 

inte fungerar korrekt (Fellesson & Salomonson 2016:208). Att vara artig, undanhålla sina 

emotioner, vara uppmärksam och visa intresse är förväntningar som finns från både kunder och 

butiksanställda. Vidare menar Fellesson och Salomonson att respektera varandras roller som 

kund och butiksanställd är en viktig del i samspelet för att den service som förväntas från båda 

håll ska fungera. De menar att det är svårt för en anställd att ha en hög kvalité av kundservice 

när kunder beter sig negativt och inte agerar på ett sätt som anses acceptabelt. Om en kund inte 

förstår att det finns fler kunder som vill ha hjälp och tar upp mycket tid av den anställde kan 

det skapa irritation hos de övriga kunderna som väntar på sin tur, hos den anställde och även 

hos kunden själv. 

 

2.6 Emotionell dissonans 

Emotionell dissonans handlar enligt Hochschild (2001) om skillnaden mellan vad som visas 

upp och vad individen själv känner. Det går antingen att justera uttrycken att de passar känslan 

eller justera känslan så att den passar till det uttryck som krävs i arbetet. I arbetslivet är det 

senare alternativet det som oftast krävs och kontrollen av det emotionella arbetet ligger hos 

arbetsgivaren. Det innebär att de känslor som de anställda har lämnas kvar utanför arbetet. Det 

är dock de anställda som kontrollerar över vilka känslor som de visar upp i sitt arbete och det 

kan ske på flera olika sätt (Dahlgren & Starrin 2004:49). 

 

Det finns viss kritik när det kommer till det emotionella arbetet och emotionell dissonans då 

det finns risker i det emotionella arbetet som kan påverka individen på negativa sätt vilket kan 

leda till emotionell utmattning och utbrändhet (Dahlgren & Starrin 2004:162f). Vissa arbeten 

kräver nästintill oacceptabel nivå av emotionellt arbete som kan ha skadlig effekt på de som 

arbetar, speciellt om arbetet kräver långa perioder av emotionellt arbete som exempelvis 

kabinpersonal. Även i arbeten där arbetare kommer i kontakt med kunder som är oförskämda 

eller aggressiva finns risk för att arbetaren blir tillbakadragen och skapar stor emotionell 

dissonans gentemot arbetet (Noon & Blyton 2013:176ff). För att kunna hantera sådant 

emotionellt arbete och sådana situationer används ibland emotional misbehaviour. Det innebär 

att när en arbetare kommer i kontakt med exempelvis en oförskämd kund beter sig arbetaren 

olydigt genom att undvika ögonkontakt, hämta fel varor för att dra ut på tiden eller liknande 

för att ge tillbaka mot kunden. Ett annat sätt att hantera den emotionella dissonansen och kunder 
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är att låta kroppen gå in i autopilot (ibid.:191). Genom att låta sig gå in i autopilot slås det 

emotionella bort och arbetet kan utföras utan att personliga känslor kommer emellan vilket 

åstadkommer ett ytligt emotionellt agerande. 

 

2.7 Krav- kontroll- och stödmodell 

Karaseks krav- och kontrollmodell beskriver två psykosociala faktorer i arbetet som kan 

påverka arbetstagarens stress och hälsa: arbetskrav och egenkontroll (Karasek 1979). Karasek 

menar att de krav som ställs på arbetaren och de möjligheter som arbetaren har att själv 

kontrollera sitt arbete påverkar hur arbetaren reagerar på arbetsvillkoren. Modellen innehåller 

fyra olika arbeten: aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten samt lågstressarbeten och 

modellen innehar en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. Karasek har genom sina studier 

kommit fram till att ju längre ut på stressdiagonalen en arbetare befinner sig desto större är 

risken för ohälsa. Däremot, ju längre ut på aktivitetsdiagonalen en arbetare befinner sig ju bättre 

är det och de aktiva arbetena är de mest stimulerande och utvecklande (Eriksson & Larsson 

2017:432). 

Figur 2: Egentillverkad bild av Karaseks krav- kontroll- och stödmodell 

 

Som ett tillägg till Karasakes krav- och kontrollmodell har en tredje faktor lagts till i form av 

socialt stöd. Det innebär att om ett arbete har socialt stöd är arbetet kollektiv och saknas socialt 
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stöd eller det sociala stödet är lågt är arbetet istället isolerat. Det sociala stödet kan ge 

grundläggande behov av gruppkänsla och umgänge samt att det sociala stödet fungerar som en 

buffert vid obalans mellan egenkontroll och arbetskrav. Det sociala stödet kan ta form av 

emotionellt stöd som att känna sig omtyckt av sina arbetskamrater eller att känna att 

arbetskamraterna bryr sig om ens välbefinnande (Eriksson & Larsson, 2017:432). Social 

kontakt och socialt umgänge, oavsett om det är i privatlivet eller i arbetslivet, påverkar de 

psykologiska processerna som är viktiga för att bibehålla långsiktig hälsa och intagandet av ny 

kunskap (Karasek & Theorell, 1990:68).  

 

Det sociala stödet kan även ge upphov till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv då 

stöd på olika sätt från kollegor eller familj gör att stress kring privatlivet och arbetslivet kan 

lindras.  

 

2.8 Goffmans front- och backstage 

Erving Goffman är en välkänd sociolog och utgår från att samhället kan ses utifrån ett 

dramaturgiskt perspektiv där han med hjälp av teatervärlden ser vardagslivet som olika 

framträdanden med skådespelare och publik (Goffman 2007). I hans dramaturgiska perspektiv 

använder han sig av begrepp som frontstage och backstage vilket ses som två olika regioner 

där vi människor framträder eller slappnar av. På den främre regionen, frontstage, uppträder vi 

för andra människor och ger ut idealiserad bild av oss själva. I den bakre regionen, backstage, 

förbereds våra roller och ges även en möjlighet att koppla av efter framträdandet. Noon och 

Blyton (2013:185ff) menar att Goffmans idé om en bakre region där det går att koppla av från 

sitt framträdande är ett bra sätt för arbetare att hantera det emotionella arbetet och komma 

undan kunder för en kort stund. När butiksanställda dagligen har kundkontakt kan det ibland 

bli påfrestande och det kan därför vara skönt att komma undan och kunna slappna av, även om 

det bara är för en kortare stund. 

 

2.9 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Sammanfattningsvis kan vi se att det viktigaste vi tar med oss från den teoretiska referensramen 

vidare i uppsatsen och analysen är de olika typerna av konflikter mellan arbetsliv och privatliv 

men framförallt den tidsbaserade konflikten som Blyton och Noon (2013:343) samt O’Driscoll 

et. al. (2006:118) behandlar. Vi kommer även att ta med oss den flextid och tillgänglighet 

gentemot arbetsgivare, privatliv och kunder som diskuteras under tillgänglighetsavsnittet. 

Vidare kommer det emotionella arbetet med den dissonans som kan uppstå att tas med 

tillsammans med Karaseks och Goffmans teorier. Utifrån Karaseks krav- kontroll- och 

stödmodell ligger det stora fokuset i undersökningen på det sociala stödet då det kan ses som 

ett bra sätt att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv. 
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3. Metod 

Inledningsvis i det här kapitel kommer det redogöras för vilken undersökningsmetod som har 

använts och varför just den metoden har valts. Vidare kommer en redogörelse kring våra 

tankar vid urvalet samt hur urvalet har tagits fram. Därefter kommer en kort beskrivning av 

intervjupersonerna i undersökningen innan tankarna kring skapandet av intervjuguiden 

presenteras för att skapa en förståelse i hur intervjuguiden vuxit fram. Sedan kommer en 

förklaring över hur den insamlade datan har hanterats och bearbetats, efter det behandlas de 

forskningsetiska frågor och synpunkter som undersökning tagit hänsyn till. Avslutningsvis 

behandlar metodkapitlet undersöknings reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Metodval 

Syftet med undersökningen är att bättre förstå hur butiksanställda upplever och hanterar 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. Utifrån uppsatsens syfte har vi därför valt att bygga 

uppsatsen utifrån en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. Patel och 

Davidson (2011:82) menar att en kvalitativ är bäst lämpad då forskare vill undersöka en 

upplevelse av något. Vi ansåg att det var lämpligast att arbeta utifrån en kvalitativ metod för 

att skapa oss en förståelse om hur butiksanställda upplever sin work-life balance samt hur deras 

vardag ser ut på en djupare nivå.  

 

Idén med kvalitativa intervjuer går ut på att ställa frågor till intervjupersonerna och få komplexa 

och innehållsrika svar tillbaka. Fördelen med denna typ av intervjumetod är att efter det utförda 

arbetet finns det ett rikt material (Trost 2010:7). En annan fördel med kvalitativ metod är att de 

skapar en djupare förståelse om något och tillåter forskare att gå in mer på djupet om ämnet. 

Skulle vi ha använt oss av en kvantitativ metod i form av enkäter hade vi inte fått en fördjupad 

förståelse kring uppfattningen om balansen mellan privatliv och arbetsliv då vi inte hade fått 

en dialog med respondenterna.  

 

Vi har även valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt forskningsperspektiv i vår kvalitativa 

intervjuundersökning. Att studera utifrån ett hermeneutiskt perspektiv innebär att närma sig 

forskningsobjektet subjektivt utifrån ens egen förförståelse. Med det menas att hjälp tas av 

tidigare kunskaper, känslor och tankar när ett forskningsobjekt studeras. Det ses som en tillgång 

till forskningen och inte som ett hinder för att kunna tolka och förstå forskningsobjektet (Patel 

& Davidson 2003:30). Fördelen med att använda sig av ett hermeneutiskt perspektiv är att det 

gav oss möjligheten att kunna tolka och förstå intervjupersonerna mer på djupet genom att 

använda oss av vår tidigare förförståelse samt det nya vi lärt oss under intervjuernas gång.  

 

3.2 Förförståelse 

För att kunna begripliggöra och hantera alla de intryck och interaktioner som sker varje dag 

används förförståelse. Förförståelse kan ses som en inre referensram som hjälper till att 
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orientera i omvärlden och kan även ses som en uppsättning av bilder där varje bild representerar 

tidigare händelser och situationer som vi stött på i livet. Då vi varje dag möts av mängder nya 

intryck och situationer används dessa bilder för att underlätta hur vi ska förhålla oss till 

liknande situationer som uppstår (Lantz 2013:87).  

 

Då vi båda tidigare har arbetat inom handelsbranschen såg vi vår förförståelse som en fördel vi 

kan dra nytta av under undersökningens gång. Vid frågan hur work-life balance ser ut hos 

butiksanställda kunde vi dra nytta av vår förförståelse då det gav oss en bättre inblick och 

förståelse i de svar vi fick från intervjupersonerna då vi suttit i liknande sits. Sett till vår 

förförståelse om frågan hur work-life balance ser ut hos butiksanställda vet vi att det kan vara 

svårt att få arbetslivet och det vanliga livet att gå ihop då de ofta arbetar olika tider på dygnet.  

 

Vi hade även en förförståelse att den ständiga tillgängligheten som idag finns kan påverka 

individers work-life balance då känslan av att ständigt vara kontaktbar alltid finns där. Även 

om det inte är något som verksamheten eller organisationen trycker på blir det lätt att svara på 

arbetsrelaterade mail och frågor även utanför arbetet. Även att tillgängligheten inte bara är 

riktat emot arbetsplatsen utan även hemmet och vänner utanför arbetet. Dagens teknik gör det 

väldigt lätt för individer att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig vilket gör att många kan 

bli kontaktade av nära och kära på arbetsplatsen.  

 

För att vår förförståelse inte skulle stänga några vägar under arbetets gång arbetade vi med ett 

öppet sinne och var mottagliga för alla möjliga svar för att behålla objektiviteten i 

undersökningen. Vi såg dock inte bara på vår förförståelse som något negativt utan vi såg även 

att den kunde bidra med en ökad förståelse för intervjupersonerna samt att den kunde vara en 

drivande faktor under arbetets gång då vi har ett intresse för ämnet som diskuteras.  

 

3.3 Urval  

Vi har använt oss utav ett strategiskt urval samt ett bekvämlighetsurval för att välja ut vilka 

individer som skulle intervjuas. Fördelen med att ha ett strategiskt urval är att det gör det 

enklare att få tag i de individer vi ville intervjua och gav oss möjligheten att skapa en variation 

mellan de individer som vi ville intervjua. Då vi ville undersöka hur work-life balance ser ut 

hos butiksanställda underlättade det för oss att enbart välja ut individer som arbetar inom den 

branschen. Det strategiska urvalet gjorde även att vi kunde välja de individer som kändes mest 

lämpade för undersökningen. Det är även här bekvämlighetsurvalet kommer in i bilden då det 

är en vanlig metod att använda sig av för att kunna få ett strategiskt urval. Metoden går ut på 

att leta efter individer som finns tillgängliga och att det efter undersökningens gång fylls på 

med intressanta individer (Trost 2010:117ff).  

 

Vi tog kontakt med olika butiker och använde oss av bekanta för att få tag i respondenter. Trost 

(2010:117ff) menar att dessa individer kallas för nyckelpersoner som hjälper till med att finna 

intressanta individer till urvalet. Vidare gav även våra respondenter tips på vilka som skulle 
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kunna tänkas att ställa upp på intervjuer. Efter flertalet tips har respondenterna valts utifrån 

olika variabler då vi ville ha med olika personer med olika variabler som ålder, tjänst och 

erfarenhet inom branschen samt att vi begränsat oss till att intervjua heltidsanställda. Vi tog 

kontakt med de utvalda individerna via telefon för att fråga om de ville medverka i vår 

undersökning.  

 

När kvalitativa studier utförs strävas det oftast efter att få en stor variation på respondenter för 

att kunna få in mycket olika material. Det ska finnas en variation bland intervjupersonerna men 

stor nog att ett flertal individer upplevs som avvikande eller extrema utan det ska vara blandat 

inom en given ram. En annan bra riktlinje är att urvalet helst ska vara blandat inom den utvalda 

gruppen (Trost 2010:117ff). Vi har valt ut både manliga och kvinnliga respondenter i olika 

åldrar med olika positioner och olika familjesituationer för att få en bredare förståelse kring 

hur balansen mellan privatliv och arbetsliv kan variera. 

 

3.4 Information om respondenterna 

Vi har valt att intervjua sex personer utifrån olika variabler för att få så olika personer som 

möjligt för att få ett brett material till studien. Samtliga respondenter jobbar i butik och befinner 

sig i åldrarna 23 till 35, varav två kvinnor och fyra män. Vidare följer en kort presentation av 

respondenterna. 

 

● Ensamstående butikschef inom detaljhandelsbranschen och har sju års erfarenhet inom 

butiksarbetet. 

● Förlovad butikschef och bor med sin sambo och två bonusbarn. Har 10 års erfarenhet 

inom butiksarbetet varav åtta år som butikschef. 

● Ensamstående butiksanställd och säljansvarig med 10 års erfarenhet inom butiksarbetet. 

● Butiksanställd som bor med sin sambo och har två års erfarenhet inom butiksarbetet. 

● Ensamstående butiksanställd med tre års erfarenhet inom butiksarbetet. 

● Butiksanställd som bor med sin sambo och har två års erfarenhet inom butiksarbetet. 

 

3.5 Skapandet av intervjuguiden  

Under denna rubrik redogör vi för hur utformandet och skapandet av vår intervjuguide (se 

bilaga 2). I skapandet av intervjuguiden har vi med hjälp av Patel och Davidson (2011) och 

Trost (2010) analyserat och använt teorin för att kunna skapa en bra och välformad 

intervjuguide. Vi började med att bestämma oss för att göra en halvstrukturerad intervju och 

därefter gjorde vi en lista över de frågeområden vi ville gå igenom under intervjun. För att 

komma fram till varje frågeområde gick vi igenom teorin och skapade utifrån teorikapitlet 

frågeområden som var lämpliga för undersökningens syfte och frågeställningar och dessa 

områden var work-life balance, tillgänglighet och emotioner. Under varje frågeområde 

formulerades sedan ett antal frågor som vi använde oss av för att stödja oss på under intervjun. 

Som inledning av intervjuguiden valde vi att använda oss av några enklare bakgrundsfrågor för 
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att intervjupersonen skulle känna trygghet och få en bra start på intervjuerna. Vidare vid 

konstrueringen av de andra frågorna försökte vi att inte använda oss av ordet varför. Trost 

(2010) menar att användningen av ordet varför inte hör hemma i en kvalitativ intervju. 

Anledningen till det menar Trost är att det antyder på den som ställer frågan vill att den 

svarande ska svara genom att ange ett orsaksförhållande. En annan bra tanke vi använde oss av 

under skapandet av intervjuguiden var att inte använda oss av känsliga frågor varken i början 

eller i slutet av intervjun då vi inte ville starta intervjun på ett dåligt sätt eller få intervjupersonen 

att gå ifrån intervjun med en negativ känsla. När intervjuguiden sedan var klar valde vi att göra 

en pilotintervju på två individer. Enligt Patel och Davidson (2011) är fördelen med en 

pilotintervju att det går att omformulera frågornas uppbyggnad och innehåll samt en chans att 

se om intervjun fungerade korrekt utifrån själva undersökningens syfte.  

 

3.6 Genomförande av intervjuer 

Vi har utfört sex intervjuer med olika individer vid olika tillfällen. Två pilotintervjuer gjordes 

och vi har valt att använda oss av en av pilotintervjuerna då många intressanta aspekter och 

svar kom fram under intervjun. Alla intervjuer blev olika långa men hamnade någonstans 

mellan 30–45 minuter och spelades in för att kunna underlätta då vi senare skulle transkribera 

och bearbeta datan. Vi valde att dela upp intervjuerna i olika områden och turades om under 

intervjuernas gång att intervjua respondenterna medan den andra var med och observerade samt 

ställde följdfrågor. Fördelen med det upplevde vi var att vi fick ett bra flöde under intervjuernas 

gång samt ett rikt material att analysera.  

 

Intervjuerna startades med att vi tog i hand och hälsade och tackade för att respondenterna tog 

sig tid till att ställa upp i undersökningen. Efter det gavs ett missivbrev (se bilaga 1) ut där vi 

presenterade syftet med undersökningen samt förklarade att respondenterna kommer förbli 

anonyma och att alla uppgifter som tas in kommer behandlas konfidentiellt. Missivbrevet 

förtydligade även att respondenterna kan välja att avsluta intervjun när som helst under 

intervjuns gång samt att det är frivilligt för dem att ställa upp. Efter det frågade vi om det var 

okej att vi spelade in intervjun och alla respondenter gick med på att bli inspelade. Vi var även 

då noga med att förtydliga att det enbart är vi som kommer lyssna på intervjuerna i efterhand. 

Därefter startade vi inspelningen och intervjuerna satte igång, efter intervjuernas slut samtalade 

vi med respondenterna och tackade dem ännu en gång för att de ställt upp i undersökningen. 

Innan vi begav oss från platsen var vi noga med att de alltid kunde kontakta oss i efterhand om 

de hade några frågor kring intervjuerna eller hade ändrat sig och inte ville medverka.  

 

Alla intervjuer ägde rum på olika platser men vi såg till att platsen där intervjuerna 

genomfördes skulle kännas bekväma och trygga för respondenterna och därför skedde de bland 

annat i ett avskärmat rum på arbetsplatsen och i hemmet hos någon av intervjupersonerna. 

Fördelen med det var att respondenterna öppnade upp sig för oss och att det inte var svårt att 

få folk att ställa upp på intervjuer då vi anpassade oss till deras situation. Vi upplevde att för 
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varje intervju som gick blev vi bättre och mer säkra i vår roll som intervjuare och vi insåg hur 

vi skulle göra för att ta mindre plats och låta fokuset vara hos respondenterna.  

 

3.7 Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomfördes har vi lyssnat och transkriberat så att de finns nedskrivna 

för att enklare kunna gå igenom och analysera intervjuerna. Transkribering har skett löpande 

direkt efter varje intervjutillfälle då Patel och Davidson (2011:121) menar att det är fördelaktigt 

för att det kan uppkomma nya idéer om hur undersökningen ska fortgå. Genom att utföra 

transkriberingen direkt efter varje intervjutillfälle har vi kunnat förbättra vår intervjuguide och 

möjliga följdfrågor till nästa intervjutillfälle. Ett exempel på det var att vi hade vissa följdfrågor 

som vi trodde skulle vara bra men det visade sig att vi behövde vara mycket mer öppna till 

vilka följdfrågor som skulle kunna ställas då svaren vi fick kunde gå i olika riktningar. 

 

Det finns ingen universell metod för hur kvalitativt material ska bearbetas och Patel och 

Davidsson (2011:122) menar att forskare använder olika verktyg i processen beroende på vad 

de själva föredrar. Vi har valt att använda oss av datorer vid transkribering och analys av 

intervjuerna då vi båda haft tillgång till samma dokument och därav kunnat analysera och sedan 

enkelt kunna söka i dokumentet. 

 

Vid själva analysen av det insamlade materialet har vi först läst igenom hela transkriberingen 

och sedan fokuserat på vissa delar av intervjun för att kunna få en bra förståelse av 

respondenternas svar. Vi delade upp vår intervjuguide i tre olika områden för att täcka de 

frågeställningar som ställts och för att, utöver att analysera helheten, kunna analysera de 

områden som vi valt var för sig. Utöver det använde vi oss av en typ av kodning där vi valde 

att dela upp svaren vi fått under våra olika områden i positiva och negativa aspekter. 

Anledningen till det var att det underlättade för oss när vi skulle analysera respondenternas svar 

för att se vilka som höll med varandra och vart det skilde sig i svaren. Vi använde vår 

förförståelse som ett verktyg för att analysera den insamlade datan. Patel och Davidson 

(2003:30) menar att det krävs att den som intervjuar använder sin empati eller medkänsla för 

att kunna förstå respondenten. Vidare menar Patel och Davidson (ibid.:31) att det inte finns 

någon utgångspunkt eller slutpunkt i den hermeneutiska tolkningsakten utan att det blir en 

spiral så att helheten, delar av den och vår förförståelse går hand i hand och att datan ständigt 

förnyas och analyseras hela tiden.  

 

3.8 Etik 

För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och för att vår studie ska vara trovärdig har 

vi valt att vara noga med etiken. Nedan kommer vi därför att redogöra för de etiska aspekter 

som vi haft i åtanke genom uppsatsen och undersökningens gång. För att kunna agera på ett så 

korrekt sätt som möjligt har vi tagit hjälp av Vetenskapsrådet (2002) och deras fyra viktiga 



 20 

 

 

huvudkrav kring forskningsetik bör se ut. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Det första kravet är informationskravet och innebär att forskaren ska upplysa alla svarande och 

deltagande i undersökningen om vad deras uppgift i undersökningen är samt vilka villkor och 

krav som ställs på dem. De ska även upplysas om att det är frivilligt att delta och de har rätt att 

avsluta undersökning om de skulle vilja det. Här är det viktigt att all information kring 

undersökningen presenteras som möjligtvis kan påverka deras deltagande i undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Vi var noga med att upplysa om själva syftet med undersökningen 

och varför vi ville att dem skulle delta samt att de uppgifter som lämnades endast kommer att 

användas till denna undersökningen. Anledningen till att vi valde att uppge vilken typ av frågor 

som kunde komma under intervjun var för att de svarande inte skulle bli överraskade och känna 

sig respektlöst behandlade. Vi tyckte även att det var en bra ide att upplysa dem om att intervjun 

kommer pågå någonstans mellan 30–45 minuter. Orsaken till det var för att de skulle kunna 

planera sin dag på ett bra sätt och inte känna sig stressade när de svarade på våra frågor. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att forskaren innan intervjun sker ska få ett 

samtycke att individen vill delta undersökningen. Det syftar till att den svarande själv ska känna 

att den bestämmer över sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:9). Under 

samtliga intervjuer frågade vi intervjupersoner om det var okej att vi spelade in samtalet och vi 

berättade för dem att det var för att underlätta processen när vi skulle bearbeta och analysera 

materialet. Intervjupersonerna informerades också om att det var frivilligt att delta och att dem 

när som helst innan eller under intervjun kunde välja att avbryta om något skulle kännas 

obekvämt. De informerades även om att de kan välja att avstå från enstaka frågor som gjorde 

att de kände sig obekväma med situationen. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att alla personuppgifter för de individer 

som deltar i undersökningen ska hållas hemliga och inte finns tillgängliga för några utanför 

undersökningen. Individer som tar del av undersökningen ska inte kunna identifiera vilka som 

deltagit och därför ska individerna som deltar vara anonyma (Vetenskapsrådet 2002:12). Vi 

valde vid första kontakten med intervjupersonerna att meddela dem att undersökningen 

kommer att ske med hög konfidentialitet och att det bara är vi som kommer behandla deras 

uppgifter samt eventuellt examinator och handledare. De informerades även om att vi inte 

kommer att använda oss namn i undersökningen vilket Patel och Davidson (2011) menar är för 

att säkerställa att deras identitet inte röjs. För att skydda respondenterna ytterligare har vi valt 

att inte presentera vilka företag de arbetar för utan bara att de arbetar inom butik i 

handelsbranschen vilket Vetenskapsrådet anser är viktigt (2017:12). 

 

Det fjärde och sista kravet som Vetenskapsrådet nämner är nyttjandekravet och innebär att alla 

uppgifter som är insamlade för undersökningens bruk inte för användas utanför 

undersökningen eller för någon form av kommersiellt bruk. De personuppgifter som har 

samlats in för undersökningen får inte användas för åtgärder eller beslut som kan påverka 
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respondenterna (Vetenskapsrådet 2002:14). Vi berättade för respondenterna att allt insamlat 

material, inspelningar samt transkribering kommer att förstöras efter studiens slut och att deras 

identitet fortsatt kommer hållas hemlig. Vi berättade även att det insamlade materialet kommer 

dessutom enbart användas till studien under undersökningens gång och kommer inte spridas 

vidare eller användas till någon form av kommersiellt bruk.  

 

Utöver och utifrån dessa etiska aspekter valde vi även att under utformandet av intervjuguiden 

vara noggranna med att bearbeta frågorna för att de inte skulle upplevas som kränkande eller 

stötande av någon, vilket Patel och Davidson (2011) menar är viktigt för att kunna utföra en 

bra intervju. 

 

3.9 Kvalitetsbedömning av undersökningen  

Vid insamlandet av information i form av intervjuer är det viktigt att se till att alltid kritiskt 

granska informationen för att kunna avgöra hur hög tillförlitlighet och giltighet informationen 

har (Bell 2000). Under hela processen av vår kvalitativa intervjuundersökning har vi haft 

tillförlitlighet och giltighet i åtanke då det är viktigt för att vi ska kunna presentera ett relevant 

och äkta resultat. Då tillförlitlighet och giltighet vanligtvis präglar den kvantitativa metoden 

behöver begreppen istället här ses ur ett kvalitativt perspektiv. Med tillförlitlighet, eller 

reliabilitet som det även kallas, menas i vilken grad slumpmässiga fel kan uppstå i en 

undersökning. Giltighet, eller validitet, syftar till att undersöka det som avses att undersöka 

med studien. Vid konstruktionen av intervjuguiden valde vi även att arbeta fram frågorna 

utifrån vårt syfte och vår teoretiska genomgång för att hålla en hög validitet. För att se till att 

intervjuerna hade en hög tillförlitlighet var vi båda närvarande vid intervjuerna och observerade 

för att undvika att slumpmässiga fel skulle uppstå. Vi valde även att utföra intervjuerna på en 

tyst och lugn plats för att undvika störningar och därmed förhindra slumpmässiga fel. För att 

stärka reliabiliteten och validiteten ytterligare valde vi att noggrant ge intervjupersonerna 

samma information och förklara att allt kommer att ske konfidentiellt för att de kunna ska svara 

sanningsenligt. Genom dessa val kan vi se giltigheten och tillförlitligheten ur ett kvalitativt 

perspektiv och därav utöka trovärdigheten i undersökningen. Det handlar om att göra klart för 

att materialet är insamlat på ett för undersökningen relevant sätt (Trost 2010:134). 
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4. Analys  

I det här kapitlet kommer vi att presentera analysen av det insamlade materialet utifrån den 

teori som tagits upp i teoriavsnittet. Syftet med undersökningen är att bättre förstå hur 

butiksanställda upplever och hanterar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Utifrån våra 

tre frågeställningar är även tanken att se hur den ökade tillgängligheten från arbete och 

privatliv påverkar deras work-life balance samt få en inblick i hur butiksanställda hanterar 

emotioner som uppstår i privatlivet och arbetslivet. Avsnittet är uppbyggt i tre huvuddelar där 

vi kommer att analysera kring de tre frågeställningar som tagits upp. De tre huvuddelarna är 

work-life balance, tillgänglighet och emotioner. 

 

4.1 Work-life balance 

Under det här avsnittet kommer vi försöka tolka respondenternas svar kring deras work-life 

balance och hur flextid kan påverka och underlätta för en bättre balans mellan arbetsliv och 

privatliv. För att underlätta har vi valt att dela upp kapitlet i två delar, work-life balance som 

en eller två separata världar och flextid.  

 

4.1.1 En eller två separata världar 

Vad som kan ses som en bra balans mellan arbetsliv och privatliv varierar från varje enskild 

person och det är svårt att hitta ett bra facit hur på balansen ska hittas. Allt vanligare i dagens 

samhälle är att arbetstiden inkräktar på privatlivet (Noon & Blyton 2013:342) och innebär att 

den konflikten på något vis måste hanteras. Antingen går det att låta arbetslivet bli en del av 

privatlivet eller låta arbetslivet tydligt avgränsas från privatlivet. Två butikschefer säger 

följande:  

 

Tycker det ska vara lättare att skilja på, när jag går hem skulle jag vilja kunna släppa 

jobbet, det är väl det då. Man ska inte behöva tänka på det i onödan.  

 

… jag vill känna att jag verkligen har gått in med allt jag har på jobbet och sen 

också att jag vet att exakt den här tiden kommer jag kunna gå hem och göra andra 

saker och släppa jobbet för att nästa dag eller nästa vecka kunna komma ikapp.  

 

Det vi tydligt kan se från de två butikschefer som intervjuats är att de gärna vill kunna avgränsa 

arbetet från privatlivet på ett bättre sätt. De vill kunna släppa arbetet och fokusera på privatlivet, 

oavsett om det är vänner eller familj. Dock är de båda medvetna om att vara tillgängliga för 

arbetet på diverse olika sätt, oavsett om det är från anställda eller chefer via mail eller telefon, 

hör till rollen som butikschef även om de skulle vilja att det inte var så vissa gånger. Vidare 

säger en butikschef:  
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… en del av min lön baseras ju på bonus på vår försäljning så varje kväll får jag en 

försäljningsrapport på mobilen kl. 20.40. Och då ser jag om jag klarar dagen eller 

inte, så jag sitter och väntar och väntar.  

 

Butikschefen förklarar även att det kommer mail sent på kvällarna om hur det går för butiken 

och lönen delvis baseras på hur bra butikens försäljning ser ut. Genom att ständigt gå och 

fundera på hur det går för butikens försäljning och invänta mail visar att konflikten mellan 

arbete och privatliv alltid är aktuell. O’Driscoll et. al. (2006:118) menar att det oundvikligt blir 

mindre tid i privatlivet när arbetet inkräktar på privatlivet och därför blir en tidsbaserad 

konflikt. Citatet går att koppla till den tidsbaserade konflikten genom att arbetet tar tid ur 

privatlivet som kan innebära att butikschefen inte hinner med eller kan fokusera på andra saker 

i privatlivet då butikschefen sitter och inväntar resultat från exempelvis dagsförsäljningen. En 

butiksanställd säger:  

 

Nej, asså, jag gillar att prata med folk och i telefon, så det gör inte mig så mycket. 

I och med att jag inte har några barn eller nåt att ha hänsyn till så det påverkar inte 

någon annan utan bara mig så det gör inte mig så mycket. Man kan snacka lite 

fotboll och innebandy, nåt man har privat intresse i. 

 

Utifrån citatet ovan kan vi se att den butiksanställde inte har något emot att arbetet interagerar 

med privatlivet då respondenten inte anser att sig ha någon annan att ta hänsyn till då 

respondenten bor ensam. Clark (2000) menar att varje värld har sina egna behov som 

exempelvis att bli älskad eller omtyckt av familj. Då respondenten inte anser sig behöva ta 

hänsyn till någon annan finns inte de behoven och har därav inga problem med att låta arbetet 

integreras med privatlivet. Den butiksanställde fortsätter:  

 

Det handlar väl om en sund balans egentligen, att det inte får bli för mycket av det 

ena så att det påverkar det andra negativt.  

 

Dock menar samma respondent att det fungerar när han inte har någon annan att ta hänsyn till 

och att det troligtvis kommer se annorlunda ut med partner eller familj.  

 

O’Driscoll et. al. (2006:117ff) nämner tre olika konflikter mellan arbetsliv och privatliv. Dessa 

är den tidsbaserade-, den stambaserade- och den beteendebaserande konflikten. Utifrån det 

insamlade materialet kan vi se att den stambaserade- och den beteendebaserade konflikten inte 

märks något märkvärdigt hos de intervjuade. Deras beteende i den ena rollen är inget som tas 

med till den andra och deras negativa känslor som uppstår på arbetet eller i privatlivet hanteras 

istället genom ett bra socialt stöd hos familj eller kollegor. Det menar O’Driscoll et.al.  

(2006:129f) är en viktig del i processen för att hantera den möjliga konflikten som kan uppstå 

mellan arbetsliv och privatliv. Om det sociala stödet säger en butiksanställd:  
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… om det är något jobbigt på jobbet så behöver jag stöd när jag kommer hem och 

det stödet får jag då i privatlivet i form av vänner, pojkvän och familj. Vad det nu 

kan vara, och man kan få lite peppning och lite motivation till att ändå orka ta sig 

igenom det jobbiga…  

 

Genom citatet kan vi se att genom stöd från familj, vänner och partner kan den anställde lägga 

de negativa känslor som uppstår på arbetet bakom sig och inte låta det gå ut över andra i 

privatlivet. Att få stöd och bearbeta de känslor som uppstår genom att prata om det lyckas 

respondenten släppa arbetet och få en bättre work-life balance. Det sociala stödet i både 

privatliv och arbetsliv är något som genomgående i studiens undersökning visar sig vara viktigt 

för att få en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.  

 

4.1.2 Flextid 

Utifrån respondenternas svar kan vi se att de som har flextid eller egenkontroll i arbetet och 

möjligheten att styra över sina egna timmar upplever att de har en bättre work-life balance och 

att det är något som kan skapa en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. En av butikscheferna 

säger:  

 

Det är väldigt skönt att kunna ta den lilla flextiden jag har och använda den 

framförallt på morgonen då jag oftast är mer effektiv då. Jag är van att ta tag i arbetet 

på morgonen och så kan man sakta ner lite emot kvällen.  

 

Som Major och Germano (2006:25) menar kan flextiden under optimala förhållanden ge den 

anställda mer egenkontroll över sin arbetstid vilket i sin tur ska leda till en bättre balans mellan 

arbetslivet och privatlivet. Det kan vi se i citatet ovan då butikschefen använder sig av sin 

flextid för att bestämma när på dagen respondenten är som mest effektiv och strävar då efter 

att bli klar med sina arbetsuppgifter då för att kunna slappna av mer åt kvällen. Vidare menar 

även Major och Germano (ibid.) att individer som inte har denna typ av egen kontroll eller 

flextid har större chans att uppleva en obalans mellan arbetsliv och privatliv. Det kan vi se 

utifrån två av de butiksanställdas svar:  

 

Jag har sagt till min sambo att det är drömmen att jobba 7–16 då jag känner mig 

mycket piggare då och känner att jag får mer struktur då och hinner med mer saker 

i vardagen. Om jag känner att jag måste städa idag så hinner jag ju då mer från 

16.00 än vad jag hinner från klockan 19.00 på kvällen eller efter jag tränat vid 21.00.  

 

… nästa steg som är lite svårt med att få balans eller tiden att räcka till är att många 

vänner jobbar på ett annat sätt … vilket gör att det blir mycket ensamtid då mitt 

schema krockar med de andras. I butiksbranschen är det utmanande att få till en bra 

balans då man oftast arbetar olika timmar.  
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Här kan vi se att två av respondenterna inte har möjligheten till flextid eller egenkontroll i 

arbetet. Deras ojämna och oregelbundna arbetstider skapar även en obalans mellan privatliv 

och arbetsliv. Vi ser här det som Major och Germano (2006:25) menar att individer som inte 

har möjlighet till flextid har större chans att uppleva en obalans mellan sitt arbetsliv och 

privatliv. Vidare kan vi se en av butikscheferna som använder sin flextid för att kunna hämta 

sina bonusbarn eller liknande uppgifter:  

 

… Men sen finns det ju möjlighet för mig att ta mig ifrån jobbet om det verkligen 

skulle behövas för att hämta mina bonusbarn eller så. 

 

Här ser vi det som Breaugh och Frye (2008:346) menar om att flextid kan ses som en tillgång 

för den anställde för att hjälpa till när familjeangelägenheter dyker upp och för att kunna finnas 

tillgänglig för familj under arbetstid då det behövs. Vilket enligt dem skulle leda till en minskad 

konflikt mellan arbetsliv och privatliv.  

 

Något som varit genomgående genom alla intervjuer är att respondenterna upplevde att det var 

svårt att få tiden att räcka till i vardagen. Vi kan tolka det som att det uppstår en konflikt mellan 

arbetslivet och privatlivet på grund av att det blir för mycket tid i den ena rollen. En av 

butikscheferna säger skämtsamt: 

 

Asså där kan man tycka är svårt ibland (skrattar) … ibland byter jag så jag börjar 

senare … så på så sätt känner jag att jag hinner med lite extra saker privat, men 

oavsett vilket jobb man har eller om man går i skolan så kan det vara svårt att hinna 

med hemma rutinerna jämt och dom är inte så roliga heller.  

 

Utifrån respondentens svar kan vi se det som O’Driscoll et. al. (2006:118) menar med att för 

mycket tid i en roll skapar en konflikt och en oförmåga att utföra en uppgift i den andra rollen 

på grund av tidskrav. Men vi kan även se här hur respondenten använder sig av sin flextid för 

att kunna underlätta och skapas sig mer tid i privatlivet. Om sin brist på tid i vardagen säger en 

annan butiksanställd:  

 

Den är svår att få att räcka till då jag jobbar allt ifrån 9–11 på dagen fram till 19 på 

kvällen, det är ganska långa dagar, och sen ska man träna … laga mat, och sen ska 

man sova och umgås med sin sambo och då är klockan plötsligt 12.  

 

Det vi kan se här är den konflikt som uppstår mellan arbetslivet och privatlivet då det bara finns 

ett visst antal timmar per dygn och många saker som ska hinnas med. Däremot ansåg 

respondenterna att det fanns en lösning på problemet för att skapa en bättre balans och för att 

hinna med allt i vardagen. En butiksanställd säger: 
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Det handlar om planering helt enkelt. Framförallt att man försöker skriva upp allt 

som ska göras varje vecka i en kalender. Det är väl egentligen det bästa jag har för 

att veta vad som ska göras varje dag och då får jag tiden att räcka till.  

 

Utifrån respondenternas svar har vi kunnat tolka att lösningen på hur man får tiden att räcka 

till i vardagen och för att skapa en balans mellan de två rollerna är planering. Att alltid vara på 

framkant med vad som ska göras och hålla koll på vad som behöver göras. Även flextid ses 

som ett hjälpmedel för att lyckas med det men hos de respondenter utan flextid är planering en 

viktig faktor.  

 

4.2 Tillgänglighet 

Under det här avsnittet kommer vi försöka tolka och analysera respondenternas svar gällande 

deras tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen genom att koppla deras svar till vår teoridel. 

För att underlätta har vi valt att dela upp denna rubrik i tre underrubriker som är tillgänglighet 

gentemot arbetsgivare, familj och kund.  

 

4.2.1 Tillgänglighet gentemot arbetet 

Vi kan se att alla av våra respondenter anser sig vara tillgängliga för arbetsrelaterade frågor 

under sin fritid och att ett flertal av dem ser det som självklart att svara i telefonen utanför 

arbetet. En av de butiksanställda säger:  

 

Ja det skulle jag nog säga, typ om min chef ringer, så är det klart att jag svarar, det 

kan vara något viktigt med schemat eller om någon är sjuk, eller några kollegor 

ringer mig och vill ha hjälp med beställning och sånt så måste man ändå ställa upp 

för sina kollegor och chefer. Jag tycker man måste finnas tillgänglig, först och 

främst via telefon, mail är inte så ofta i min roll utan kanske bara en gång i veckan 

men telefon är vi alla tillgängliga vid. Då vi alla är ungdomar så är det lättast att nå 

en där.  

 

Respondenten ser det som en självklarhet att vara tillgänglig för sin chef och sina kollegor även 

utanför arbetstiden och det kan handla om att hjälpa till när någon är sjuk eller när någon har 

en fråga rörande arbetet. Här ser vi respondentens beteende som ett sätt att visa engagemang 

och lojalitet gentemot arbetsgivaren som Bergman och Ivarsson (2010) menar är en väldigt 

viktig del inom handelsbranschen. Vi kan även se att det rör sig om den rumsliga dimensionen 

då det handlar om att kunna vara kontaktbar i hemmet och under sin lediga tid och inte handlar 

om att arbeta övertid. En butiksanställd säger dock att det inte bara handlar om lojalitet utan 

även om en lite rädsla att förlora arbetspass:  

 

Men jag försöker att vara så tillgänglig som möjligt även efter arbetstid, jag vill ju 

inte förlora några arbetspass för att chefen inte tycker att jag ställer upp. 
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Respondenten beskriver en rädsla att bli av med arbetspass vilket kan ge en otrygg känsla på 

arbetet och skapa en oro hos respondenten för att det kan innebära att tryggheten att ha en 

inkomst kan komma att försvinna. Den oron kan göra att det blir svårt att uppnå en bra work-

life balance (Noon & Blyton 2010:350). 

 

Som nämnts tidigare kan vi se ett samband mellan respondenterna då alla anser sig ha en tight 

och bra arbetsgrupp där de även är vänner utanför arbetet. Om sin arbetsgrupp och situation 

säger en av de butiksanställda:  

 

Vi är väldigt tighta i vår butik och skulle någon ringa så är det klart att jag skulle 

svara, vem det nu kan vara av dem. Så det är jättesvårt då vi ändå är väldigt bra 

vänner utanför arbetsplatsen med och man vill ju alltid ställa upp, det kan ju vara 

vad som helst, att någon skadat sig eller att någon bara vill snacka och då är jag nog 

kontaktbar mer dygnet runt.  

 

Här ser vi att lojaliteten för sina kollegor och chef är en bidragande faktor till att respondenten 

står ut med att konstant vara tillgänglig. Då arbetsgruppen mer upplevs som en kompisgrupp 

känns det inte lika allvarligt att svara i telefonen i hemmet utan det känns mer som att ställa 

upp för en kompis. Vidare nämnde alla respondenterna att det inte finns några interna regler 

om att de ska vara tillgängliga efter arbetstid inom verksamheten utan det blir mer informella 

regler mellan kollegorna. En av de butiksanställda svarade: 

 

Nej inga bestämda regler som jag vet om men kanske några oskrivna mellan oss 

som arbetar att man ska ställa upp och hjälpa till varandra då det behövs. En form 

av skyldighet att ställa upp för de andra för då gör dem det tillbaka då jag behöver 

vara ledig eller är sjuk.  

 

Här ser vi återigen att den lojalitet som Bergman och Ivarsson (2010) nämner är en avgörande 

faktor till att tillgängligheten fungerar och inte påverkar respondenternas work-life balance. 

Några av respondenterna upplever dock att de ibland kan behöva begränsa sin tillgänglighet 

och en av det butiksanställda säger:  

 

När jag känner mig lite sliten, så kunde jag fula mig lite och det tror jag är ganska 

vanligt. Om jag hade sagt att jag inte kunde jobba och jag fick höra att någon var 

lite krasslig och jag själv var sjuk så kunde jag sätta på flygplansläge för att jag ville 

sova och när jag startade den på morgonen så hade jag missade samtal från jobbet.  

 

Här kan vi se att tillgängligheten ibland blir för mycket och måste begränsas för att individen 

ska kunna återhämta sig och samla ny kraft och energi. På grund av de informella regler som 

finns mellan kollegorna vet respondenten att det egentligen inte är okej att stänga av telefonen, 

men respondenten väljer ändå att stänga av den för att kunna återhämta sig. 
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4.2.2 Tillgänglighet gentemot familj 

De flesta av respondenterna upplever att de är tillgängliga för sina familjer under arbetstid men 

väljer att hålla sig kortfattat för att kunna fokusera på arbetet, en av butikscheferna säger: 

 

Jag är inte så tillgänglig för min familj under arbetstid och det har dom ganska bra 

förståelse för, de vet att jag ringer upp när jag har tid. Och det är just när man jobbar 

med kunder i butik så är det dem som styr när… Men sen finns det ju möjlighet för 

mig att ta mig ifrån jobbet om det verkligen skulle behövas för att hämta mina 

bonusbarn eller så.  

 

Vi ser här till viss del det som Bergman och Ivarsson (2010:10) nämner att butiksanställda 

inom handelsbranschen kan vara tillgängliga för deras familj via telefon under arbetstiden om 

det skulle behövas. Däremot menar de att det kan vara svårt att kunna lämna arbetsplatsen för 

att hantera ett familjerelaterat ärende vilket svaren som vi fått från våra respondenter motsäger. 

Om vi ser till citatet ovan uppger butikschefen att det finns möjlighet att komma ifrån 

arbetsplatsen om det skulle behövas. Vidare säger en butiksanställd: 

 

Om något hände skulle jag kunna ta mig ifrån arbetsplatsen för att lösa det även om 

det inte skulle vara optimalt. 

 

Det tyder på att det är inte bara den chefens position som gör att respondenten kan komma iväg 

lättare. Det kan bero på att alla respondenter upplever att deras arbetsgrupper är väldigt 

sammansvetsade och gör det därför enklare att kunna hantera situationer som uppstår på 

arbetet. Däremot väljer de flesta av respondenterna att fatta sig kort när de väl pratar i telefon 

under arbetstid och upplever att de är duktiga på att säga ifrån om det blir för mycket. En av de 

butiksanställda säger:  

 

Brukar vara duktig på att säga att jag inte har tid nu och hör av mig när jag kommer 

hem sen. Kan tycka att jag är tillgänglig för familj och vänner och även arbetet.  

 

Vi ser även här att en familjär stämning på arbetsplatsen där kollegorna förlitar sig på lojalitet 

och ställer upp för varandra underlättar och skapar ett bättre samspel mellan arbetslivet och 

privatlivet. Bergman och Ivarsson (2010:10) tar upp att tillgängligheten för familj och arbete 

är relaterade till varandra och att en kombination av dess två bildar en bra balans mellan 

arbetslivet och privatlivet. När vi ser till frågan om våra respondenter någon gång upplever att 

tillgängligheten någon gång blir för mycket ser vi ett liknande mönster genom alla intervjuer. 

Ingen upplever riktigt att tillgängligheten blir för mycket men däremot kan det uppstå vissa 

enskilda fall eller dagar där vi upplever det som att dom tycker att det blir för mycket. En av 

de butiksanställda säger:  
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Bara i vissa fall… skulle jag säga nej då det var ganska sällan, men i så fall när man 

var sjuk eller flera som var sjuka. Men där kunde man ibland känna att man 

verkligen bara ville stänga av mobilen, men annars har vi ett väldigt sunt sätt mellan 

oss. 

 

Här kan vi se att det rör sig om specifika fall och inte är något som överlag påverkar 

respondentens work-life balance. De andra respondenterna är även inne på samma spår att 

tillgängligheten kan bli för mycket i vissa specifika fall eller situationer som exempelvis under 

julstressen eller vid sjukdomar på arbetsplatsen. O’Driscoll et. al. (2006:118) menar med den 

tidsbaserade konflikten att tid är en begränsad källa och att lägga för mycket tid i privatlivet 

kan leda till en oförmåga att utföra en uppgift i arbetslivet eller tvärtom. En av de 

butiksanställda säger: 

 

I och med det jag sysslar med har med idrott att göra så det är det jag är intresserad 

av så det är mycket jobb på fritiden också även fast det är privatliv så går det lite 

hand i hand. Det kan ju vara en faktor i att det finns en bra balans, brinner man för 

nånting och trivs med det man gör så är det enklare att ta med det in i privatlivet.  

 

Utifrån respondentens svar kan vi se att den ökade tillgängligheten från både arbets- och 

privatlivet inte påverkar deras förmåga utföra en uppgift i någon av världarna. Som 

respondenten beskriver brinner respondenten för det sin sysselsättning vilket motsätter det 

O’Driscoll et. al. (2006:118) menar med den tidsbaserade konflikten då respondenten inte har 

några problem med att jobbet inkräktar på privatlivet. Istället går det se det som att individen 

får möjlighet att göra det den brinner för vilket leder till en ökad balans i livet.  

 

4.2.3 Tillgänglighet gentemot kund 

Bergman och Ivarsson (2010:11) menar att tillgängligheten gentemot kunden är något som idag 

ökar och diskuteras allt mer. Det kan handla om att finnas på plats i butiken både fysiskt och 

psykiskt men även att du efter arbetet är slut representerar din arbetsplats. En av butikscheferna 

säger: 

 

… det är just när man jobbar med kunder i butik så är det dem som styr när, när jag 

inte har tid så är det när jag håller på med just kunder… Man pausar ju inte direkt i 

en kunds mening för att ta ett samtal.  

 

Utifrån respondentens svar kan vi tolka att respondenten upplever en stor tillgänglighet 

gentemot kunden på arbetsplatsen och att på arbetsplatsen är det kunden som står högst i fokus. 

Det vi även kan se är att de anställda behöver finnas där för kunden på en kunskapsmässig nivå 

för att kunna bidra med information och hjälpa kunden till det dem verkligen behöver. Vidare 

säger en av butikscheferna: 
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…många gånger går jag in med inställningen att kunden alltid har rätt och det är en 

ganska vanligt inom speciellt vår butik att kunden vet vad den vill ha och det kan 

vara vad som helst. Det gör det hela väldigt enkelt att bara behöva utgå ifrån kunden 

och ge kunden det den vill ha och hur den vill föra samtalet. Man kan säga att 

kunden sätter tonen för hur det ska gå…  

  

Det vi kan tolka utifrån respondentens svar är att individen väljer att anpassa sig till kunden 

som är inne och gå in med inställningen att kunden har rätt för att anpassa sig till just den 

specifika kunden. Precis som Bergman och Ivarsson (2010:11) menar blir det allt vanligare att 

den anställde ska finnas på plats fysiskt att kunna hjälpa och ta betalt av kunden, men även på 

en kunskapsmässig nivå som nämns här ovan och bidra med sin kunskap för att hjälpa kunden. 

Emotionell tillgänglighet är även något som vi kan tolka ur respondentens svar, det gäller för 

respondenten att finns där på en känslomässig nivå. Att kunna anpassa samtalet till kunden och 

ta för sig om kunden är blyg eller tona ner sig själv om kunden vet vad den vill ha. Vidare får 

en av de butiksanställda frågan om han kan släppa arbetet efter arbetstidens slut och svarar: 

 

Det är svårt, ... man kan släppa det lite grann men man ska alltid vara kontaktbar, 

även en fredagskväll klockan 20… Sen är det kanske inte mycket jag kan göra efter 

klockan 18 ändå men ska ändå vara tillgänglig för mail och liknande.  

 

Det vi kan tolka utifrån respondentens svar är att individen upplever en konstant tillgänglighet 

gentemot kunderna även utanför arbetstiden, genom att svara på mail, svara i telefon eller 

liknande. Eftersom tillgängligheten ökar och följer med respondenten hem blir även gränsen 

suddigare för vart arbetet slutar och vart privatlivet börjar (Noon & Blyton 2013:342). En 

butiksanställd säger:  

 

Är man ute på stan en kväll eller en lördagskväll så träffar man ju alltid folk som, 

”där är han på (butikens namn)” så att, det är ju en del av privatlivet som man alltid 

kommer att dras med.  

 

Här ser vi ytterligare ett exempel på att det är inte bara på arbetsplatsen som respondenten 

känner ett behov av att vara tillgänglig gentemot kunderna utan även på sin fritid. Vi tolkar det 

som att respondentens privatliv smälter ihop arbetslivet vilket leder till att respondenten 

representerar sin arbetsplats även på sin fritid. En av de butiksanställda säger:  

 

I och med det jag sysslar med har med idrott att göra så det är det jag är intresserad 

av så det är mycket jobb på fritiden också även fast det är privatliv så går det lite 

hand i hand. Det kan ju vara en faktor i att det finns en bra balans, brinner man för 

nånting och trivs med det man gör så är det enklare att ta med det in i privatlivet.  

 

Som vi kan se påverkar inte den ökade tillgängligheten respondenten till stor grad då arbetet är 

något som individen brinner för vilket underlättar och gör det enklare för respondenten att låta 
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privatlivet blandas med arbetslivet. Det ser vi är en viktig faktor för att få balansen i livet att gå 

ihop och få energi att kunna återhämta sig efter arbetsdagens slut även fast du alltid kan bli 

kontaktad.  

 

4.3 Emotioner 

Under det här avsnittet kommer det att analyseras kring hanteringen av emotioner och kapitlet 

har delats upp i två delar som tar upp socialt stöd och emotionell dissonans hos de 

butiksanställda. 

 

4.3.1 Hantering av emotioner 

Samtliga respondenter påpekar under intervjuernas gång att de har en väldigt bra relation till 

varandra på arbetsplatsen och att arbetsgruppen skulle kunna ses som en kompisgrupp. De 

jobbar väldigt nära varandra och ställer upp för varandra oavsett om det är problem på jobbet 

eller om någon har något som de vill prata om. En butiksanställd säger:  

  

Jag har aldrig varit med om en sådan tight grupp förut utan vi kan vara med varandra 

i privatlivet och vi är ändå samma personer. Men jag tycker ändå vi har en väldigt 

tight relation för att vara arbetskollegor vilket jag tycker är väldigt roligt då jag 

aldrig varit med om det förut. Sen blir det ju som det jag pratade om innan att vi är 

som ett stöd till varandra, att om man har problem med något så brukar vi prata om 

det, om man vill byta pass är det absolut inga problem, ibland kan man och ibland 

kan man inte men då tar man hänsyn till det också. Men jag tycker verkligen att vi 

ställer upp till varandra.  

 

En av butikscheferna påpekar också vikten av trivseln med sina kollegor och att det är en stor 

drivkraft till arbetet och säger:  

 

Det är det bästa arbetet jag haft med kollegorna. Det är en stor anledning till att jag 

vill gå till arbetet, att man trivs med sina kollegor. Vi jobbar ju så tight tillsammans 

och det är ju jobbigt om man inte trivs med någon och det påverkar ju dagen i 

slutändan. Vi är kanske lite väl sammansvetsade ibland.  

  

Den nära relationen till varandra och möjligheten att kunna prata med sina kollegor blir en form 

av emotionellt stöd som visar sig genom att vara omtyckt av sina arbetskamrater och känna att 

de bryr sig om ens välbefinnande (Eriksson & Larsson, 2017:432). I citatet nedan kan vi se att 

oavsett om det handlar om problem eller byta pass, ställer de upp och finns där för varandra 

som ett stöd. En av de butiksanställda säger:  
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Vi har en sån tight grupp och allt fungerar så bra så är det som får mig att vara kvar 

på arbetet, jag är kvar för det. Jag är kvar för kollegorna nästan, inte för att jag 

tycker arbetet är roligt utan det är kollegorna som gör det. 

  

Respondenten menar att umgänget och det sociala på arbetsplatsen är en stor anledning till att 

behålla sin anställning på arbetet. Det blir ett kollektiv arbete med mycket socialt stöd som gör 

att trivseln på arbetet är så bra som den är. Som Karasek och Theorell (1990:68) menar är den 

sociala kontakten och umgänget viktiga, oavsett om det är i arbetslivet eller i privatlivet, för att 

bibehålla en långsiktig hälsa och intag av ny kunskap. Samtidigt menar O’Driscoll et. al. 

(2006:129f) att socialt stöd är direkt relaterat till minskade nivåer av konflikt mellan privatliv 

och arbetsliv då det sociala stödet fungerar som en buffert för att kunna hantera de emotioner 

som uppstår. Genom det sociala stödet går det att minska de potentiella negativa känslor som 

uppstår i privatlivet eller arbetslivet och förhindra att de tas med till arbetet eller hemmet. En 

av de butiksanställda säger:  

 

Jag har fått ganska många kunder som är på att jag är tjej i en teknikbransch och 

ifrågasätter om jag kan något. De kanske kollar på en manlig kollega och jag märker 

att de kanske vill ha hjälp av han istället, detta tar jag med hem och pratar om med 

min sambo. Det kan vara att jag har misslyckats med någon rutin eller andra saker 

och då pratar jag med han om att jag tycker det är jobbigt och så sätt delar jag allt 

med han.  

  

Här kan vi tydligt se att respondenten delar med sig av det som händer på arbetet med sin sambo 

som att sätt att hantera de negativa känslor som uppstår på arbetet. Genom att prata om vad 

som har hänt på arbetet kan det leda till att respondenten tillslut kan slappna av och därav leda 

till en bättre hälsa genom att slippa gå och fundera på det som har hänt på arbetet efter arbetstid.  

 

När det kommer till att hantera negativa känslor som kan uppstå under arbetstid menar samtliga 

respondenter att det är viktigt att inte visa kunderna de negativa känslor som uppstår. Om 

kunderna skulle märka att de anställda är irriterade eller liknande skulle det ge ett negativt 

intryck på de anställda och butiken som skulle kunna leda till att butiken förlorar kunder. En 

av intervjupersonerna beskriver hur man kan göra när de negativa känslorna uppstår: 

 

Man kan ju inte säga vad som helst. Men det är det som är det svåra, det är väl det 

man har lagret till, att kunna gå bak och ventilera med kollegorna om man haft en 

mindre trevlig kund. Svära lite över dem och klaga lite…Men det är det som är det 

svåra, det är därför det är bra att kunna gå bak och snacka med de andra om man 

haft ett dåligt kundmöte.  

  

Ett sätt att hantera de negativa känslorna är enligt Goffman (2007) att gå bak på lagret eller 

någonstans där kunderna inte har tillträde för att kunna få komma undan och få slappna av lite 

och diskutera med kollegor. Lagret är ett ställe där kunder inte befinner sig och blir butikens 
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backstage där personalen kan slappna av från sitt framträdande ute i butiken. Noon och Blyton 

(2013:185ff) menar att kunna slappna av i en bakre region är ett bra sätt för att komma undan 

det emotionella arbetet och samla kraft innan arbetet återgår. I citatet nedan kan vi se att en av 

butikscheferna tycker det är skönt att få klaga lite på kunder och få ventilera i den bakre 

regionen för att kunderna inte får syn på när de anställda avreagerar sig.  

 

Jag brukar rätt ofta ringa butikschefen i stan om det är något jag känner att jag inte 

kan prata med säljarna om. Ibland får man känslor som man inte vet vad det är för 

något och då kan det vara bra att bolla dem med någon i samma roll så kan man 

hjälpas åt att komma fram till något bra, men annars tycker jag det är okej att visa 

vad man tycker och känner så länge det inte påverkar omgivning för negativt.  

 

Genom att ringa till en annan butikschef som sitter i samma position går det att få ett bra socialt 

stöd för att hjälpa till att lösa problem som uppstår och känna sig trygg i det som kan behövas 

göra. Respondenten påpekar även att det går att ringa till en annan butikschef om det är något 

som inte kan diskuteras med säljarna. Det blir ytterligare en bakre region utöver att vara bak 

på lagret då tanken är att inte visa sina anställda att hon är irriterad eller inte vet hur det ska 

ageras för att inte visa osäkerhet. 

 

Respekt och hänsyn är väldigt viktigt när människor interagerar med varandra och är viktigt 

för att det sociala utbytet mellan olika personer ska fungera korrekt (Dahlgren & Starrin 

2004:44). Det kan vara att en kund visar sin uppskattning genom att tacka för hjälpen eller för 

de råd och tips som kunden fått av de butiksanställda, vilket framgår av följande citat där en av 

butikscheferna säger:  

 

Om kunden inte kan så mycket får jag ta det på deras nivå och om kunde kan mer 

får dom hjälpa mig att förstå så att man kommer fram till en lösning. Det är väldigt 

så skiftande vad man får för kund men jag försöker få alla att känna att det är trevligt 

att handla, försöka hitta den perfekta nivån.  

 

För att ge kunden bästa möjliga kundservice lyssnar butikschefen på vilken kunskapsnivå 

kunden ligger på och anpassar sitt språk efter kunden för att kunna kommunicera på bästa sätt. 

Det är ett sätt att få det sociala utbytet att fungera och hålla det sociala utbytet intakt. För om 

kunden inte förstår vad som diskuteras kan kunden lämna butiken utan att tacka för hjälpen och 

på det viset bryta det sociala utbytet vilket kan leda till att butikschefen blir irriterad och får 

negativa känslor kring arbetet. Som Fellesson och Salomonson (2016:208) menar finns det 

vissa förväntningar för hur det sociala samspelet mellan kund och butiksanställd ska fungera. 

De menar även att det är svårt för en butiksanställd att ge hög kundservice om kunden inte 

agerar på ett sätt som anses acceptabelt. Genom att snabbt lyssna efter kundens kunskapsnivå 

och därefter anpassa sitt språk efter kunden går det att ge bra kundservice, kunden blir nöjd och 

det sociala samspelet fungerar på ett korrekt sätt och därmed slippa irritation. 
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4.3.2 Emotionell dissonans 

För att kunna stå ut med diverse olika kunder som är jobbiga eller liknande kan de 

butiksanställda lämna de känslor som finns utanför arbetet och ha ett ytligt agerande gentemot 

kunderna. Med det menas att ett påklistrat leende visas upp för att ge ett intryck av att de 

anställda är glada och positiva fast de egentligen känner sig stressade eller irriterade. En av de 

butiksanställda säger: 

 

Det finns ju det att kunden alltid har rätt och det är väl ett sådant inofficiellt krav 

och det är ju inte alltid kunden har rätt (skrattar) och då kan man bli lite arg eller 

frustrerad… Man ska ju ”kill them with kindness”...  

 

Här kan vi se att uttrycket kunden har alltid rätt är något som ligger bakom den emotionella 

dissonansen då respondenten får lämna de känslor som egentligen finns bakom sig och visa 

upp en front av ytligt agerande för att kunna ge kunden bra kundservice. Respondenten menar 

att butiksanställda behöver vara övertrevliga och inte visa sina känslor vilket tydligt kan 

kopplas till ytligt agerande där hon låtsas känna något som hon egentligen inte känner 

(Dahlgren & Starrin 2004:44). 

 

Flera av respondenterna påpekar dessutom att de ibland kan vara socialt uttömda efter en 

arbetsdag och att de därför vill vara ensamma när de kommer hem för att kunna slappna av. 

Blir det då en konflikt mellan arbetslivet och privatlivet finns det risk för att den psykiska 

hälsan ligger i farozonen då flera dagar av att känna sig helt socialt uttömd skulle kunna leda 

till sömnlöshet, depression och utbrändhet (O’Driscoll et. al. 2006:126f). En butikschef säger: 

 

Ibland kan jag känna att det blir en form av social trötthet att efter en sån lång dag 

orkar man verkligen inte prata med någon alls utan vill bara ha det tyst. Och hos 

säljarna vet jag att de oftast inte hinner ha den återhämtningstiden. Jag vet att om 

jag har tagit kund på kund på kund så försöker jag gå bak på lagret, ta ett glas vatten 

och samla ihop mig lite.  

 

För att undvika negativa känslor kan de anställda använda ett ytligt agerande och låtsas som att 

allt är bra. Ett sådant beteende kan dock under en längre period istället ge en känsla av social 

trötthet. I citatet kan vi se att en butikschef ibland kan känna social trötthet efter en lång dag 

och är medveten om att de anställda kanske inte hinna återhämta sig efter långa dagar. Ibland 

kan det räcka med att kunna gå bak på lagret och komma undan kunderna för en stund. 

Fortsätter arbetet istället att kräva långa arbetsdagar där de anställda känner sig socialt trötta 

efteråt finns risken för att det blir en negativ spiral som kan bli svår att ta sig ur och risken för 

bland annat utbrändhet och sömnlöshet uppstår. 
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5. Slutsats och diskussion 

I det här kapitlet kommer det diskuteras och redogöras för det slutsatser som framkommit 

utifrån undersökningens frågeställningar och syfte. Det kommer även diskuteras kring 

undersökningens styrkor och svagheter och hur vidare forskning kring ämnet skulle kunna 

bedrivas.  

 

5.1 Slutsatser 

Under denna rubrik ska vi redogöra för de slutsatser vi kommit fram till under analysdelen och 

för att underlätta har vi valt att dela upp kapitlet i tre underrubriker som bygger på uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Hur upplever och hanterar butiksanställda work-life balance?  

Den svåraste delen med att få arbetslivet och privatlivet att gå ihop upplevde respondenterna 

var den tidsmässiga aspekten, att få tiden att räcka till i vardagen för både arbete och privatliv. 

Det framkommer av denna studie att flextid är en viktig faktor för respondenterna för att kunna 

skapa en bra balans mellan privat- och arbetsliv. Det ger respondenterna möjligheten att styra 

hur vardagen kommer läggas upp och ger det möjlighet att få vardagen att gå ihop tidsmässigt. 

För de respondenter som inte upplever att de har möjlighet till flextid eller egenkontroll i arbetet 

är planering en viktig del i vardagen för att få det att fungera. Utifrån respondenternas svar kan 

vi även urskilja att det bästa sättet att hantera sin work-life balance är att dela upp de två 

världarna för att kunna få en paus ifrån den ena. Däremot menar respondenterna att i många 

fall integreras de båda världarna med varandra vilket blir allt vanligare och lättare på grund av 

den ökade tillgängligheten och det är inget som respondenterna upplever påverkar dem 

negativt. En annan viktig del tillsammans med flextid och egenkontroll som påverkar 

respondenternas sätt att hantera sin work-life balance är det sociala stödet. Tillsammans kan vi 

se att dessa tre delar gemensamt underlättar och skapar en starkare balans mellan arbetslivet 

och privatlivet. 

 

Hur påverkar den ständiga tillgängligheten butiksanställdas work-life balance? 

I den här studien framkommer det att butiksanställda upplever en ökad tillgänglighet gentemot 

arbetsgivare, familj och kunder. Den ökade tillgängligheten kan vara allt från mail och samtal 

efter arbetstidens slut till att respondenterna förknippas med sin arbetsplats utanför arbetet. 

Respondenterna upplever även att tillgängligheten mot familjen och kunder under arbetstid har 

ökat även om den är lättare och känns mer självklar för dem att hantera. Vi kan se att det beror 

på att det idag med den teknik som finns gör det lättare att få tag i någon under alla timmar på 

dygnet. Även om vi har kunnat se hos större delen av våra respondenter att de ständigt är 

tillgängliga upplever vi inte att det är något som påverkar deras work-life balance i längden 

mer än under specifika perioder och fall. Tack vare det sociala stöd som finns på arbetsplatsen 

och i hemmet från kollegor, familj och vänner upplever vi att tillgängligheten blir hanterbar. 

En annan viktig faktor som vi ser påverkar respondenterna vi intervjuat är att alla upplever sin 
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arbetsgrupp som en familj och att man snarare ställer upp för en vän än en kollega vilket vi ser 

är en viktig faktor till att stå ut med tillgängligheten. Vi kan även se att då det inte finns några 

specifika regler från företagens sida om hur tillgängliga respondenterna behöver vara. Utan 

däremot är de regler som finns är internt satta mellan kollegorna, vi kan se dessa regler är en 

faktor till att tillgängligheten går att hantera.  

 

Hur hanterar butiksanställda emotioner som uppstår i arbetslivet och privatlivet? 

I undersökningen framkommer det att det är de negativa snarare än de positiva emotionerna 

som tar mest fokus hos våra respondenter kring emotioner som uppstår i arbetet och privatlivet. 

Sett till arbetslivet är det mestadels mötet med kunder under arbetstid som ligger bakom de 

negativa emotionerna. Det beror på att respondenterna är väl medvetna om att kunden ligger i 

fokus och att de behöver dölja sina känslor när de träffar kunder, även om kunden ibland 

uppträder på ett oacceptabelt vis. För att kunna hantera de negativa emotioner som uppstår 

menar alla respondenter att kunna prata med kollegor, familj eller vänner är väldigt viktigt för 

att inte emotionerna ska gå överstyr. Oavsett om det är emotioner från privatlivet eller från 

arbetet är det just det sociala stödet och att få kunna prata av sig med andra människor som 

bryr sig om personen i fråga som gör att det går att bearbeta emotionerna och tillslut kunna 

släppa det som ligger till grund för de negativa emotionerna. Att kunna prata av sig och släppa 

de negativa emotioner som uppstår leder också till att det är enklare att hantera balansen mellan 

arbetsliv och privatliv då vänner, familj och kollegor kan förstå vad individen går igenom.  

 

5.2 Diskussion 

Vad som är en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är väldigt diffust och skiljer sig från 

person till person och det finns många faktorer till vad som kan göra balansen mer acceptabel. 

Undersökningen har bidragit till en bättre förståelse kring hur butiksanställda upplever och 

hanterar work-life balance och vi har med hjälp av undersökningen sett hur stor inverkan det 

sociala stödet verkligen har på hanteringen av både work-life balance och emotioner som kan 

uppstå. Det sociala stödets vikt för att en lyckad work-life balance var något som överraskade 

oss och var något vi inte trodde skulle ha riktigt så stor del i hur de butiksanställda upplevde 

och hanterade sin work-life balance. Vi visste att det är viktigt att kunna ventilera med sina 

vänner, familj och kollegor då problem i arbetslivet och privatlivet uppstår men vi kunde inte 

förutspå i vilken stor utsträckning det sociala stödet faktiskt påverkar individen. Då ämnet 

work-life balance är väldigt brett upplevde vi vid undersökningens start att det skulle vara svårt 

att begränsa oss då vi inte ville utesluta någon viktig faktor eller vinkling av work-life balance. 

Dock valde vi ändå att utesluta kön ur undersökningen då fokuset istället låg hos 

butiksanställda. Efter undersökningens slut anser vi dock att de avgränsningar som gjort inom 

för undersökningen var nödvändiga och uteslöt inte något som påverkar resultatet av denna 

uppsats.  

 

Undersökningen har väckt ett ökat intresse för ämnet work-life balance hos oss och vi har tänkt 

på hur vidare forskning kring ämnet skulle kunna bedrivas. Vidare tror vi det har varit intressant 
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att göra en utökad studie på fler individer för att få en bredare bild av hur det ser ut runt om i 

Sverige hos butiksanställda. Vi anser även att vid vidare forskning kring ämnet hade det varit 

intressant att se om det skiljer sig något mellan män och kvinnor vid hantering av work-life 

balance. Avslutningsvis anser vi att studien har även givit oss en bättre insikt i hur work-life 

balance fungerar och kan se ut i arbetslivet. Den har även gett oss en tankeställare som kan 

vara viktigt att ta med oss ut när vi börjar arbeta som personalvetare ute i arbetslivet. Att veta 

hur stor betydelse work-life balance har på individens välmående och hur en bra arbetssituation 

skapar gladare och effektivare arbetare.   
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Bilaga 1 - Missivbrev till respondent 

 

 

 

Vi vill börja med att tacka Dig för att Du vill delta i vår studie. Din medverkan är av stor 

betydelse för oss! 

 

Vi är två studenter som läser Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Karlstad Universitet. 

Som avslutande examensarbete gör vi en kvalitativ studie med syfte att bättre förstå hur 

butiksanställda upplever och hanterar balansen mellan arbetsliv och privatliv, om 

tillgängligheten mot arbetsliv och privatliv påverkar den balansen samt hur butiksanställda 

hanterar emotioner som uppstår i arbetsliv och privatliv. 

 

Att deltaga är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun. Den intervju och de 

uppgifter som Du delger oss kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att intervjun 

som spelas in och transkriberas kommer att raderas när studien är klar. Resultatet kommer 

redovisas så att det inte kan relateras till Dig som enskild person och resultatet av studien 

kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats. 

 

Har Du har några frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss! 

 

Dennis Hedebrand 

Email: ********@hotmail.com 

 

Kristoffer Löwdin 

Email: ********@hotmail.com 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

- Ålder? 

- Familjesituation? 

- Vad har du för tjänst?  

- Hur lång erfarenhet har du inom yrket?  

- Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

 

Arbetsliv/Privatliv och Work life balance 

- Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

- Är du nöjd med din arbetssituation? 

- Upplever du att det finns krav på dig på arbetsplatsen? 

- Upplever du att du kontroll att själv bestämma hur ditt arbete ska skötas? 

- Upplever du att du gör mer än vad arbetstiden kräver?  

- Hur upplever du att ditt privatliv påverkas av ditt arbete? 

- Upplever du att du kan släppa arbetet efter arbetstiden?  

- Vad innebär balans mellan arbete och privatliv för dig? 

- Berätta hur du finner balans mellan arbete och privatliv? 

- Berätta hur du får tiden att räcka till i vardagen? 

- Upplever du att en bra balans i privatlivet kan leda till en bättre arbetsprestation?  

- På vilket sätt tycker du att balansen/obalansen påverkar din arbetsprestation?  

- Hur upplever du att balansen mellan arbete och privatliv påverkar ditt välmående? 

 

Tillgänglighet 

- Känner du att du är tillgänglig för arbetsrelaterade frågor under din fritid? Isåfall, på 

vilket sätt är du kontaktbar? 

- Under vilka tider är du kontaktbar?  

- Har ni interna regler inom verksamheten att ni måste vara tillgängliga under fritiden? 

- Hur begränsar du din tillgänglighet?  

- Upplever du att du är tillgänglig för familj under arbetstid?  

- Upplever du att tillgängligheten för arbete och privatliv ibland kan bli för mycket? 

 

Emotioner 

- Hur mår du efter en arbetsdag? 

- Hur agerar du när du träffar kunder? 

- Finns förväntningar på hur du skall agera gentemot kunder? 

- Känner du dig fri i att uttrycka känslor på arbetet? 

- Hur bearbetar du känslor som uppstår i arbetet?  

- Hur upplever du relationen till varandra på arbetsplatsen? 

- Hur upplever du att det sociala mellan kollegorna fungerar på arbetet? 
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