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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en kunskap om hur män och kvinnor inom detaljhandeln 

förenar yrkeslivet med familjelivet. Mina frågeställningar till respondenterna handlar om hur 

männen och kvinnorna ser på sitt yrke och om de upplever en stress när de är på arbetet och i 

hemmet.  

 

För att kunna ställa öppna frågor och en del följdfrågor till respondenterna, användes 

semistrukturerade intervjuer. Detta för att få tillgång till så mycket empiri som möjligt. 

Därefter analyserades svaren och kopplades till Goffmans och Hochschilds teorier. 

 

Resultatet från samtliga intervjuer visade att både männen och kvinnorna hade partners 

hemma som tog hand om barnen och hushållet, när de arbetade sena kvällar och helger. 

Ibland kunde männen och kvinnorna få hjälp ifrån någon anhörig förälder med 

barnpassningen. Det fanns en viktig skillnad att kvinnorna hade anställning på deltid och 

männen på heltid. Av intervjuerna framgick det också att det fanns en inre stress på 

arbetsplatsen och i hemmet. En kvinna kunde känna av den stressen när det var mycket att 

göra i butiken och ibland i hemmet när hon var ensam med barnen. Två manliga respondenter 

blev lite stressade när de tänkte på sin partner som var ensam hemma med allt ansvar.  

 

Slutsatsen blev; för att kunna kombinera arbete i detaljhandeln på oregelbundna tider och med 

barn i skolan/förskolan, är det viktigt att ha en partner eller andra personer som tar hand om 

barnen. 

 

Nyckelord  
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1. Inledning  

 

Sveriges statistiska centralbyrå SCB (2013) skriver om jämställdhet, att kvinnor och män 

arbetar i samma utsträckning i Sverige, men att kvinnorna arbetar mer deltid och har mer 

osäkra anställningar. Viktiga mål för jämställdheten är att kvinnor och män har lika villkor  

och kan försörja sig av ett arbete (SCB 2013).  

 

Att studera män och kvinnor som har oregelbundna arbetstider och lever i en relation med sin 

partner till gemensamma barn i skolåldern/förskoleåldern, är intressant att studera eftersom 

det kan vara svårt att kombinera ett arbete på kvällar och helger med att leva ett familjeliv. 

 

I Bekkengens (2002) studie skrivs det om hur mammor och pappor skall få tiden och kraften 

till att vara tillgängliga i vardagen. Att både ha barn och yrkesarbete kan vara ett bekymmer, 

samtidigt som det är en stor glädje och största höjdpunkten i livet för män och kvinnor att få 

barn. Det är viktigt att det finnas en produktion av varor och tjänster och nödvändigt att det 

föds många barn.                                                                                                                   

 

Idén till studien uppkom ifrån Roman och Petersons (2011) vardagslivsstudie som baserade 

sig på familjepraktiker i kärnfamiljer där individualiseringen har kommit långt att både 

männen och kvinnorna kan arbeta och vara självförsörjande. Utifrån deras studie som gjordes 

på män och kvinnor som hade familj och yrkesarbete på IT-företag med flexibla arbetstider, 

valde jag en studie om yrkesarbetade män och kvinnor som har barn i förskolan/grundskolan 

och arbetar på oregelbundna arbetstider inom detaljhandeln. Romans och Peterssons studie 

(2011) handlar om yrkesarbetade män och kvinnor som har möjligheter att arbeta hemifrån 

och vara tillgänglig på telefon och via Internet. Min studie gjordes på en grupp yrkesarbetande 

män och kvinnor som inte har den möjligheten att arbeta hemifrån. Det är intressant att 

studera hur de gör för att kombinera arbetet med familjelivet och på vilket sätt stress påverkar 

relationen med partnern, barnen och arbetet.   

. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att få en kunskap om hur män och kvinnor som arbetar 

oregelbundna arbetstider inom detaljhandeln kombinerar yrkeslivet med familjelivet och hur de 

upplever stress på arbetet och i hemmet.      

1.2 Frågeställningar 

1. Hur ser männen och kvinnorna på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter? 

2. Hur kombinerar män och kvinnor oregelbundna arbetstider med familjelivet? 

3. Hur upplever männen och kvinnorna stress på arbetet och i familjen? 

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till detaljhandeln i Norrköping av den anledningen att det är en stor 

stad med flera köpcentrum med stora kända företag och att det var lätt för mig att ta mig till 

dessa platser. Utifrån mitt intresse att studera hur man kombinerar familj med ett arbete som 

kräver närvaro på arbetsplatsen, även på kvällar och helger. Intervjuades sex respondenter tre 

män och tre kvinnor som lever ihop med sin partner med gemensamma barn i 

förskole/skolåldern.  

1.4 Disposition  

Uppsatsen börjar med inledning där Sveriges statistiska centralbyrå beskriver jämställdheten 

med att män och kvinnor arbetar lika mycket i Sverige Vidare redogörs tidigare forskning om 

hur män och kvinnor får arbetet att fungera ihop med familjelivet. Därefter kommer syftet, 

frågeställningarna och avgränsningarna. I avsnittet tidigare forskning redogörs 

underrubrikerna kombinera arbetet med familjelivet och stress mellan arbete och familj. 

Vidare under teoridelen användes Goffman och Hochschild som kopplas till syftet och 

frågeställningarna. Därefter redogörs metoddelens genomförande av urvalet och 

tillvägagångssättet. Vidare redovisas resultat och analysdelen från intervjuerna med 

respondenterna. Uppsatsen avslutas med diskussionen och slutsatsen. I diskussionen 

diskuteras tidigare forskning och teorierna med resultatet från intervjuerna.  
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I slutsatsen kopplas syftet och frågeställningarna ihop. Därefter presenteras lite förslag på 

framtida forskning.   

 

2. Tidigare forskning 

Det har forskats en hel del om arbetet och familjelivet - om synen på olika yrkesarbeten om 

upplevd konflikt mellan arbete och familjeliv samt stress mellan arbete, familj och individen, 

för att det är svårt att ha en balans emellan dessa. Följande avsnitt om tidigare forskning är 

uppdelat i två delar. Den första delen diskuterar avsnittet om att kombinera arbetet och 

familjelivet och det andra avsnittet handlar om stress i relation till arbete och familjeliv. 

Litteraturen som har valts är både svensk och internationell för att ta del av hur det ser ut 

utanför Sverige, om det finns likheter och skillnader med att arbeta oregelbundna arbetstider 

samtidigt som man lever ett familjeliv. 

 

2.1 Kombinera arbetet med familjelivet 

 

I Hoschchilds (1997) studie skriver hon om Amerco (fiktivt namn) som är ett företag som 

ständigt utvecklas om hur anställda män och kvinnor vill ha balans mellan arbetet och 

familjen och hur de skall kunna arbeta färre timmar för att kunna ha en positiv 

familjesituation. Dock anser en del anställda att färre arbetstimmar tyder på mindre 

betydelsefulla arbetsuppgifter och att deras förmåner samt anställningstrygghet riskerar att 

försvinna (Hochschild 1997:79).   

 

En del män och kvinnor upplever mer hemkänsla på arbetet därför att de får uppmärksamhet 

och bekräftelse där än i hemmet av familjen och av sin partner. Utifrån Hochschilds (1997) 

forskning framgår det att det finns olika varianter av familjer om deras erfarenheter av 

hemmet och arbetet. Dessa skillnader tolkar Hochschild genom modeller där relationen 

mellan yrkeslivet och hemmet baseras på den relativa emotionella magnetismen av familj och 
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arbete.  Utifrån fyra modeller beskriver hon hur dessa kan appliceras på deras anställda och 

deras förhållanden till arbetet. En är fristadsmodellen som innebär att arbetet kan ses som en 

hård värld och familjen som en fristad. Här kopplar hon det till fabriksarbetande män och 

kvinnor på Amerco som har mindre trivsamma arbetsuppgifter och känner en otrygghet. Den 

traditionella modellen är en annan modell som innebär att en del män som arbetar högt upp i 

hierarkin tillbringar den största delen av sin tid på arbetet som blir ett hem samtidigt som 

hemmet blir som ett sommarställe. Denna modell är mer könsspecifik där fruarna får ta hand 

om hushållsarbetet och barnen. Modellen håller på att försvinna även bland högt uppsatta 

chefer då fler och fler fruar ger sig ut på arbetsmarknaden. Den tredje modellen som tas upp i 

Hochschilds forskning är nej-jobb och svag-familj, som innebär att varken arbetet eller livet i 

hemmet har någon större attraktion för individen. Den fjärde modellen beskriver en balans 

mellan arbete och familj som innebär att föräldrar kan dra nytta av familjevänliga möjligheter 

på arbetet och inte kräva mer arbetstid som skulle stjäla tid från familjelivet som var avsatt för 

barnen. Den här modellen var endast en verklighet för en liten grupp anställda på Amerco, 

men troligtvis är det något vanligare i resten av USA (Hochschild 1997:81-83).   

 

I Roman och Petterssons (2011) forskning beskriver de problematiken med att hitta 

förhandlingsbara krav och behov på arbetstider och aktiviteter som är tillfredsställande för 

arbetsgivaren, kollegorna barnen och partnern. Som det ser ut från den anställdes perspektiv 

får han eller hon mer eller mindre acceptera arbetstiderna och själv sätta upp gränser för att få 

en balans mellan arbete och privatliv (Roman och Pettersson 2011:155). I samband med 

arbetsdagens slut och hämtandet av barn på förskolan/fritidshemmet upplever föräldrarna det 

stressigt, medan göromålen i hemmet upplevs som rena avkopplingen. Det som framkommer 

är krav på att barnen skall inte behöva vara långa dagar på förskolan. (Roman och Pettersson 

2011:128-129).  

  

I Fagans (2003) studie jämförs hur män och kvinnor från olika länder kombinerar arbetet med 

familjelivet. Det är vanligt att kvinnorna arbetar deltid mer än männen och den största andelen 

kvinnor som arbetar deltid är ifrån Nederländerna, Storbritannien, Australien, Sverige och 

Danmark. Inom EU har många kvinnor valt att arbeta deltid därför att de har barn eller andra 

åtaganden. I USA där antalet deltidsarbetande kvinnor är lägre än i Europeiska länder visar 

resultatet på att det beror på familjeproblem som har påverkat deras val att arbeta deltid. För 

att kunna kombinera familjelivet med ett arbete väljer många kvinnor själva att ha ett 
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deltidsarbete för att ta hand om sina barn och sin familj. Det beslutet påverkas också av vilka 

utbud av arbetsfamiljeförsoningsåtgärder som är disponibla. I de flesta länder är det ovanligt 

att männen har deltidsarbete och de få män som arbetar deltid är oftast män i högre ålder och 

studenter. Det finns också en övervägande del av ofrivilliga kvinnor som arbetar deltid därför 

att det finns inte några arbeten på heltid tillgängliga (Fagan 2003:6-7).  

 

Andra forskare har kommit fram till liknande slutsatser med kombinationen mellan arbete och 

familjelivet. Att balansen mellan arbete och familjelivet tyder på att det finns interna 

konflikter och roller dem emellan samtidigt som både arbete och familjeroller är väldigt nära 

varandra och oskiljaktiga (Frone 2003:145). Konflikter som är relaterat till arbetstid och 

arbetsschema inträffar ihop med olika roller och är fysiskt omöjligt genomförbara att leva upp 

till om individen förväntas ha en annan roll (Greenhaus och Beutell 1985:77-78). Det kan 

betyda en positiv ökning av balansen mellan arbete och familj genom att underlätta från de 

egenskaper, kunskaper och möjligheter som fåtts från arbetet eller i hemmet (Frone 

2003:145).Voydanoff  påpekar att arbete på kvällar och helger kan skapa upplevda konflikter 

inom familjen (Voydanoff 1988:749).  

2.2 Stress på arbetet och i familjen 

I Darrat, Amyx och Bennetts (2010) forskning på arbetsplatser inom försäljningsbranschen, 

visar det på vilka effekter som har inverkat på personalens beteenden. Det vill säga att krav 

från arbetet påverkar familjelivet och föräldrarnas ansvarsområden. Det kan handla om att 

behålla personal och att anställda trivs på arbetsplatsen samt vilket psykiskt välbefinnande de 

har. Det finns också faktorer som orsakar konflikter i familjen som kommer från arbetet. 

Dessa kan vara ifrån när säljaren upplever att det blir konflikter mellan arbetet och 

familjelivet som han/hon drar sig tillbaka från yrkesrollen för att bevara sin roll i familjen.  

Med att han/hon känner en hög stressnivå som leder till ett avvikande beteenden som ångest, 

missbelåtenhet och frånvaro. Enligt identitetsteori sker det konflikter inom familjen som 

innebär livsroller som kolliderar med varandra. När den själva rollkonflikten sker får familjen 

företräde, genom beskydd mot skador (Darrat, m.fl. 2010:240-241).  
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Ford (2011) skriver i sin studie om att det finns arbetsrelaterade stressfaktorer som är kopplat 

till krav från arbetet, vilken yrkesroll, arbetsbelastning och arbetstid individen har. Dessa 

stressfaktorer påverkar familjebilden då det blir för mycket arbete som går ut över 

familjelivet. Dessa stressfaktorer kan påverka anställdas hälsa och välbefinnande samt skapa 

konflikt mellan arbete och familj som förklaras i fyra olika nivåer.  Den fysiologiska nivån, 

står för hjärtfrekvens, blodtryck och kortisolnivåer. Psykologiska och beteendenivån relaterar 

till hälsorelaterat beteende, känslotillstånd och kognitiva tillstånd. Arbets- och familjenivån 

inkluderar arbetskontroll, socialt stöd, arbetskrav, och tillgången till omsorg och stöd i 

hushållet. Den fjärde nivån - socialstrukturella innehåller faktorer som ålder, kön, inkomst 

och socioekonomisk status. Samtliga nivåer kan orsaka konflikter mellan arbetet och familjen 

(Ford 2011:145-146).  

 

De teorier som Aronsson m.fl (2012) beskriver i sin forskning handlar om en grupp Icke-

kausala samband. Det är en samling teorier som påstår att det finns en koppling mellan arbete 

och livet i övrigt, men det är inte någon direkt orsak till att arbetet inte påverkar fritiden och 

tvärtom. Dessa teorigrupper ger olika förklaringar på påståenden hur man kan se sambandet 

mellan individers arbete och fritid. Segmenteringsteorin påstår att det inte finns några 

samband mellan fritid, familj och arbete. Däremot beskriver kongruensteorin att det finns ett 

samband mellan arbetet, familjen och fritiden som kan påverkas av en tredje faktor till 

exempel personligheten. Aronsson m.fl (2012) beskriver också modeller och hypoteser. Den 

integrerade modellen talar om att det inte går att skilja på arbete familj och fritid, därför att 

det har en nära koppling till varandra. Kausala modeller beskriver ifrån tidigare teorier att det 

fanns orsaker till hur arbetet, familjen och fritiden påverkades av varandra. (Aronsson m.fl 

2012:81-82). 

 

3. Teori  

För att kunna anpassa och kombinera två olika liv, yrkeslivet och familjelivet kan det 

underlätta med att använda sig av olika roller. Utifrån syftet och frågeställningarna användes i 

huvudsak Goffmans (2009) teorier från ”Jaget och Maskerna” som kopplas till empirin från 
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intervjuerna med respondenterna. Begreppen från Goffmans teori roller, fasad och team har 

valts till denna undersökning. 

 

Goffman beskriver rollen som en person förväntas att uppträda och uppföra sig på, ett visst 

sätt men även att det stämmer överrens med observatörens iakttagelser. Det kan vara när en 

person skall förmedla budskap och ge ärliga intryck till andra personer som skall ta emot 

informationen. Det är bara den personen som förmedlar budskap som vet om han eller hon är 

ärlig och kan stå för det (Goffman 2009:25) 

 

Dessa begrepp förklarar tydligt en persons beteende genom kroppsliga rörelser, signaler och 

kommunikation med människor överallt, som på arbetsplatsen, hemmet och allmänna platser. 

Detta innebär att individens agerande skall stämma överrens med vem hon/han utger sig att 

vara (Goffman 2009:21).  

 

Ett annat begrepp som Goffman (2009) använder är fasad som beskriver att individer visar 

upp en sida av sig själva utifrån den situation och omgivning som mottagaren 

uppmärksammar dem i. Det Goffman talar om i sin tolkning om personlig fasad är i vilken 

inramning människor har när de agerar. Det vill säga att hans/hennes handlande förväntas 

höra ihop med personliga egenskaper oavsett på vilken plats eller i vilket fältområde som 

hon/han befinner sig i. Några exempel på personliga egenskaper är kön, ålder, utseende, 

klädsel, gester ansiktsuttryck.  

 

Begreppet fasad förklaras som ”den expressiva utrustningen av standardtyp som avsiktligt 

eller omedvetet används av individen under hans framträdande. När en person uppträder 

refererar man det till den information individen sänder ut i den närvarande stunden "här och 

nu". Stimuli skapar den personliga fasaden i uppträdandet och manér i sitt framträdande inför 

andra personers närvaro, de samspelar med varandra (Goffman 2009:28-30).  

 

Vidare när individer åtar sig att genomföra uppgifter innebär det att de tar på sig nya roller 

och nya fasader. Ofta använder sig personer av roller och fasader som finns i samhället och 

har funnits tidigare. Till exempel när personer får en ny yrkesroll inom ett yrkesområde 

(Goffman 2009:33). 
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På en arbetsplats inom försäljning till exempel när personer arbetar inom samma yrkesgrupp, 

ingår de i ett team där deras målsättning är att presentera och framföra produkter till kunder. I 

teamgrupper är medlemmarna måna om att stödja och hjälpa varandra (Goffman 2009:95).  

När människor agerar tillsammans mot andra människor inom samma team med att undvika 

uppriktighet och undanhålla information och relevanta uppgifter återger dessa personer ett 

maskopiförhållande som Goffman kallar för teammaskopi. Därför att individerna döljer 

kommunikationen inför andra personer som ingår i teamet. Utifrån personers framträdande 

inför en publik tolkar publiken det beteenden som visas upp. Dessutom kan medlemmars 

agerande inom de individuella interaktionerna missförstås av konflikter. Det går att använda 

sig av en kommunikation som alla personer som arbetar i ett team gemensamt förstår. Likaså 

kan en kommunikation användas utanför teamet emellan personerna (Goffman 2009:156–

158). 

  

Till frågeställningarna om stress relaterat till arbetet och familjelivet har Hochschilds (1979)  

teori "Emotion Work, Feeling, Rules and Social Structure" valts ut därför att denna teori 

beskriver känslor relaterat till människors handlingar. Dessa känslor kan komma ifrån 

ledningens agerande. För att anpassa känslorna till en situation, visar individen dem eller 

förhindrar dem (Hochschild 1979:551).        

 

Hochschild beskriver att känslor på arbetet, roller och sociala strukturer ofta kan vara föremål 

från händelser som har utspelats ifrån ledningen. Dessa känslor som skapas till en situation 

gör personen allt för att framkalla eller förhindra. Känsloperspektivet bygger på en interaktiv 

respekt till känslor. På ena sidan finns dramaturgiska perspektivet och på den andra sidan 

finns psykoanalytiska perspektivet. I teorin förklarar hon att känslor relaterar till samarbete 

med en tanke, bild och ett minne, där personen är medveten. Det är vanligt att individen gör 

allt för att undvika att visa känslor i olämpliga situationer (Hochschild 1979:551). Människor 

kan ledas tillbaka till klassiska frågor om social ordning från en särskild tidpunkt som är 

kopplat till känslor. Regler anses styra människor hur de försöker eller inte försöker känna sig 

på ett vis som situationen kräver. Detta antyder hur pass mycket individen är "social och 

socialiserade" med sina känslor i officiella situationer. 

Det finns två metoder av sociala känsloenergier som framkallar eller stimulerar 

grundläggande "( dvs. icke-reflekterande, men per definition medvetna )" passiva känslor. 

Den sekundära handlingen genomförs på det aktuella icke-reflekterande flödet av den 
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ursprungliga känsloladdade upplevelsen. Det vill säga att första metoden koncentrerar sig på 

hur sociala faktorer inverkar på vad det är människor känner och andra metoden om hur 

sociala faktorer inverkar på vad människor gör, tycker och känner " (d.v.s. handlingar av 

bedömning och hantering )" Det som också nämns är individers förmåga att bemöta känslor 

och regler (Hochschild 1979:552-553).  

 

Hochschild beskriver även Lasaros (1966) arbete med känslor att det är ett normalt beteende 

att vuxna människor kan kontrollera de. Det som också beskrivs ifrån Goffmans jaget är att 

känslor leder individen mellan medvetandet och skapandet av framförandet på den ena sidan 

och det omedvetna på den andra sidan utifrån Freuds intrapsykiska konflikter (intrapsychic 

events). Dessutom förklarar Hochschild att Erving Goffman styr allas uppmärksamhet på 

sociala mönster där känslor är laddade från upplevelser (Hochschild 1979:555). En individs 

känslor kan reagera annorlunda i en situation som inte passar sig på grund av att han/hon har 

personliga problem (Hochschild 1979:563). I socialt utbyte mellan personer använder man de 

känslor man har tänkt sig, och att de känslor man har haft tidigare ligger till grund för gester i 

känsloladdade situationer (Hochschild 1979:572).  

 

4. Metod 

4.1 Val av metod och urval 

I den här studien användes kvalitativ semistrukturerade intervjuer (Aspers 2011:143). För att 

kunna göra en liten jämförelse mellan män och kvinnor delades deltagarna upp i två grupper 

efter kön och varje grupp bestod av tre personer. För att ingå i studien skulle deltagarna arbeta  

 inom detaljhandeln, vara sambo eller gifta med sin partner och ha gemensamma barn i 

förskole-/grundskoleålder.  

 

Studien genomfördes deduktivt utifrån intervjufrågorna till respondenterna som ställdes 

utifrån syftet och frågeställningarna. Dessutom användes en del öppna följdfrågor. Samtliga 

intervjuer utgick från samma frågor och ordningsföljd till alla respondenter (Aspers 
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2011:143). För att kunna få fram ett resultat intervjuades sex personer, tre män och tre 

kvinnor. Variationen av respondenter som intervjuades maximerades utifrån olika företag 

inom detaljhandeln som arbetar oregelbundna arbetstider. Därmed blev urvalet en så kallad 

rollsektion som innebär att själva selektionen är en inriktning på ett specifikt yrke och 

branschområde (Aspers 2011:96-97).  

 

4.1.1 Tillvägagångssätt av intervjuer 

Det första jag började med var att besöka butikerna i varuhusen i city och i ytterområdena, där 

jag kontaktade chefsansvarig och presenterade mig samt visade upp mitt informationsbrev om 

studien och frågade om det fanns någon tänkbar person som jag kunde intervjua. Jag frågade 

även personer som jag känner om de kunde ge mig information om tänkbara respondenter 

men dessvärre utan framgång. Till butiker som låg längre bort på norra sidan av Norrköpings 

city ringde jag upp chefer och skickade e-mail med information om studien och en förfrågan 

om det fanns någon personal som jag kunde intervjua. De butiker som jag genomförde 

intervjuerna på var i fältområdena utanför Norrköpings city på den södra och norra sidan.  

Efter att cheferna hade gett sitt medgivande till att genomföra intervjuerna med deras 

butikspersonal sökte jag upp den personen som skulle intervjuas. Jag presenterade mig och 

visade informationsbrevet. I informationsbrevet presenterades min studie och syftet med att 

genomföra intervjuerna, inom vilket område, vad frågeställningarna handlar om och etiska 

regler. Intervjuerna skedde i personalrummen efter arbetstid. Innan intervjuerna genomfördes 

visade jag upp informationsbrevet igen och gick igenom de etiska reglerna. Jag informerade 

även om att endast jag har tillgång till svaren, att det var anonymt och att de kunde ångra sin 

medverkan. Därefter började jag inspelningen på min IPhone och ställde frågorna utifrån 

formuläret.  

 

Med samtliga respondenter fick vi sitta ostörda och ta den tid som behövdes. Varje intervju 

med alla respondenterna tog mellan 45 minuter och 1 timme. Dessutom skrev jag ner lite mer 

information som intervjupersonerna lämnade efter avslutad inspelning. Den sjätte 

respondenten som jag intervjuade var på hans arbetstid och han ville inte bli inspelad, jag 

skrev ner allt för hand. Intervjun gjordes på ett café i ett köpcentrum utanför Norrköpings city, 

där vi satt ostörda (Ahrne, Svensson 2011:24). Utifrån en del svar från respondenterna 

upprepade jag dem vid ett fåtal gånger för att bekräfta informationen. Kvinnorna som var 
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respondenter ville ha en kopia på det utskrivna materialet från transkriberingen. Intervjuerna 

gjordes mellan mars – juni 2014, därför att det tog tid att hitta respondenter som behövdes till 

studien. Respondenterna som blev intervjuade var i åldrarna 29-39 år.  

 

4.2 Transkribering, kodning och analysprocess 

Efter mina avslutade intervjuer transkriberade jag empirin så ordagrant som det var möjligt. 

Transkriberingen av materialet med varje enskild intervju tog några timmar per dag i ca 2 till 

3 dagar. I transkribering skrev jag R för respondent på båda könen och A för mig. 

Som rubrik för varje respondent skrev jag butiksnamnet, kön och ålder, för att jag lätt skulle 

kunna gå tillbaka och hitta respektive respondent (Aspers 2011:168). Det färdiga materialet 

skrev jag sedan ut och hade bredvid mig när jag lyssnade igenom samtliga intervjuer igen, om 

det stämde överens med min utskrift (Aspers 2011:156).      

När jag började skriva läste jag igenom intervjusvaren igen. (Aspers 2011:26).  Mina teman i 

resultatdelen är synen på arbetet och yrkesrollen, att få arbetet och familjelivet att gå ihop, 

män och kvinnors tid med sina barn och för egna intressen, stress på jobbet och i familjen.  

Det var också viktigt att hitta tidigare forskning som jag kunde relatera till mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

 

4.3 Metodkritik 

Resultatet från mina inspelade intervjuer kommer ifrån ett intervjutillfälle från varje 

respondent och vi satt på en plats som butiken kunde bistå med. Samt att en intervju fick 

genomföras på ett café, för att det var den plats som var närmast arbetsplatsen. Enligt Ahrne 

Svensson (2011) kan dessa platser ses av helt andra orsaker, oavsett om de är pålitliga. 

Tydligare och bättre resultat kan man få om man lägger till andra metoder som skall studeras 

(Ahrne, Svensson 2011:57). 

 

Det var svårt att få genomföra intervjuer med personal i butiksföretagen i centrala 

Norrköping. På grund av att cheferna relaterade till hög arbetsbelastning sa de därför nej till 
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intervjuer, fastän de hade personal som ville bli intervjuade. Det fanns också ett par chefer 

som gärna ville ställa upp på intervju. 

 

4.3.1 Validitet och Reliabilitet 

I Brymans (2011) Samhällsvetenskapliga metoder redogör kvalitativa forskare begreppen 

validitet och reliabilitet ungefär på samma sätt som kvantitativa forskare. Detta för att kunna 

utveckla resultaten inför bedömningen av sin studie. Forskarna Lincoln & Guba (1985, 1994) 

menar på att man måste skilja på metoder och termer för kvalitativa metoder för att få kvalité, 

därav alternativen till validitet och reliabilitet.  Kriterierna som kvalitativa forskare använder 

är undergrupperna trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet motsvarar intern 

validitet, överförbarhet motsvarar extern validitet och pålitlighet jämförs med reliabilitet. 

När forskaren vill visa tydliga resultat från sociala verkligheten att de är tillförlitliga refererar 

han eller hon det till trovärdighet.  

  

Kvalitativa resultat fokuseras på det kontextuella specifika, det vill säga vilket sammanhang, 

mening och betydelse perspektivet har av den sociala verkligheten. Intervjuerna från mina 

respondenter var ifrån samma grupp inom detaljhandeln. Det var lätt att få tillgång till deras 

personliga berättelser. För att säkerhetsställa att allt material inom hela forskningsprojektet 

har utförts korrekt används begreppet pålitlighet. Materialet som blev resultatet ifrån 

intervjuerna med intervjupersonerna kan endast jag lita på, eftersom jag själv har genomfört 

dem (Bryman 2011:352-355) 

  

Det är vanligt att det är svårt att generalisera resultat av ett mindre antal intervjupersoner. Det 

är bra att göra generaliseringar för att kravet på samhällsvetenskap skall producera hypoteser 

som bygger på kunnande av vetenskapliga kunskaper som är nödvändiga för alla människor, 

på alla platser i evighet (Kvale, Brinkmann 2009:280). Det är svårt att dra generaliseringsbara 

slutsatser ifrån mina respondenter utifrån resultatet från samtliga intervjuer, då det är svårt att 

visa upp ett pålitligt resultat från en liten studie. Däremot visade respondenterna upp 

trovärdiga svar på mina frågor eftersom de svarade intresserat och erbjöd mig att återkomma 

till dem om jag hade fler frågor eller om jag behövde ställa om någon fråga etc.  För att 

möjliggöra en generalisering behöver undersökningsgruppen vara större.  
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4.4 Etiska regler 

I min information, till chefsansvariga och respondenterna framgick informationskravet med 

att jag tydlig både skriftligt och muntligt förklarade syftet med studien och att intervjuerna var 

konfidentiella vilket innebär att respondenterna är anonyma. I samtyckeskravet framgick det 

muntligt av mig och i informationsbrevet att det var frivilligt att delta och att de kunde ångra 

sig. Dessutom informerade jag om att materialet endast skulle användas av mig i mitt 

studiesyfte och att jag inte skulle dela informationen med någon annan person och att jag 

skulle efter avslutad studie förstöra materialet, så att det inte kom i fel händer (Trost 2010: 

61).   

 

5. Resultat och analys 

Respondenterna i studien har arbetat på sina arbetsplatser från ett halvår till och med 13 år. 

Två manliga respondenter arbetade på samma arbetsplats fast på olika avdelningar med lite 

varierande arbetsuppgifter. Deras arbetsplats var en helt nyöppnad butik som de hade arbetat i 

endast ett halvår. De chefer jag lyckades komma i kontakt med var positiva till min studie och 

mina intervjuer, men det fanns också en del butikschefer som tyvärr inte svarade. Inför varje 

intervju fanns det en god relation mellan mig och respondenterna. Efter min muntliga 

förklaring om vad studien skulle gå ut på, var det positivt inställda att delta. 

 

5.1 Synen på arbetet och yrkesrollen  

Männen och kvinnornas syn på sitt arbete och sin yrkesroll är att de trivs väldigt bra på sina 

arbetsplatser och vill inte i dagsläget ha något annat jobb med andra arbetsuppgifter. Nedan 

redovisas respondenternas svar på hur de ser på sitt arbete kombinerat med sin yrkesroll. 

 

Kvinna 35 år 

”Min roll är främst säljare, här är vi så lite personal här så vi gör ju, de flesta gör ju allting. 

Men på pappret, mitt kontrakt står det att jag är säljare i butik. Med allt vad det innebär, vi 



 

 

16 

 

ska ta hand om kunderna, vi skall mer försälja, vi skall packa upp varor ta emot varor, vi 

skall larma, galga. Hänger om, vi gör ju i stort allting utom de administrativa” 

INTE ”SKALL” I CITATEN. VANLIGTVIS NÄR MAN PRATAR BRUKAR MAN  

För den kvinnliga respondenten ställs det mer krav än att bara vara säljare. Hon får dessutom 

utföra andra uppgifter än det som står i avtalet utom administration. Arbetsuppgifterna blir då 

mer omväxlande och flexibla.  

 

Man 30 år 

"Mina arbetsuppgifter är att sälja dom varorna vi har och även att ta hand om min personal 

på min avdelning. Så jag ansvarar för dem 10 som är på avdelningen 

Min huvuduppgift är att sälja, sälja de varorna som finns till de gästerna som kommer in och 

ta hand om personalen, att de är mig de kommer till första hand och det är jag som delegerar 

ut uppgifterna på golvet för min avdelning för dem 10 personerna" 

 

Förutom att arbeta som säljare med att packa upp och ta emot varor som alla intervjupersoner 

gjorde hade ovannämnda manliga respondent lite mer omfattande och omväxlande uppgifter. 

Utöver att ge service till kunder som kommer in i butiken ingick också att vara ansvarig för 

personalen som arbetar på samma avdelning och fördela ut arbetsuppgifter samt lösa 

eventuella problem.  

 

En av mina kvinnliga respondenter berättar om hur öppettiderna såg ut i butikerna för några år 

sedan, att det var stängt stora helger. Nu menar hon att samhället vill att det är öppet alla 

dagar i veckan året om, men att det blir problematiskt när barnomsorgen inte har öppet då. 

 

Kvinna 30 år 

”Alltså om man tänker inom handeln, för ett par år sedan så var det inte öppet julafton, nu 

säljer vi varor på julafton. Vi har öppet varje jämt konstant, jämt, jämt, jämt, julafton, 

midsommarafton, alltså jämt har vi öppet. Och det är en utveckling som har skett under ett 

par år, men samhället, om man tänker på barnomsorg och så, de hänger ju inte med i den 

utvecklingen.” 

 

Enligt den kvinnliga respondenten vill samhället att det skall finnas möjligheter att handla för 

konsumenten i stort sett alla dagar på året och att öppettiderna bör förlängas. För den enskilde 
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konsumenten är det positivt att ha längre öppettider att välja på när han/hon vill göra sina 

inköp. Tittar man på personalen som skall finnas i butiken och ge service, kan han/hon inte 

tillbringa sin tid med familjen på kvällarna och på helgerna.  

 

Mellan männen och kvinnorna som yrkesarbetar i butik skilde sig deras arbetstider åt, 

kvinnorna arbetar deltid mellan 20-35 timmar i veckan beroende på vilken säsong det är, 

medan männen arbetar heltid vanligtvis ca 40 timmar i veckan, oavsett säsong. De kvinnliga 

respondenterna ville gärna ha mer arbetstid per vecka samtidigt som de önskade bättre 

arbetstider för att de skulle få vara hemma på kvällarna hos barnen.  

  

Kvinna 35 år 

”Men på ett sätt så vill man ha det här jobba 8 -17 varje dag, eftersom det är så samhället är 

uppbyggt, med barnen och omsorg och allt så där. Samtidigt har jag svårt att se mig själv 

sitta på ett kontor framför en dator hela dagarna. Det tror jag inte att jag skulle klara av” 

 

"Mer, mer, vi har till och med fyllt i en sån här lapp ifrån facket att om det kommer ett behov, 

av mer arbetskraft så är vi intresserad av det. Jag och en kollega.  

Så jag vill egentligen jobba mer än 25 timmar, minst 30 timmar i veckan i alla fall skulle jag 

vilja ha" 

 

Kvinna 39 år 

"Nja... För lönens skull, skulle det vara bra att jobba kanske jobba några mer timmar i 

veckan, men samtidigt är det arbetstiderna som gör att jag är ganska nöjd med så som det är, 

såklart några timmar till skulle vara bra." 

 

Kvinna 30 år 

"Vill arbeta mer. Den optimala för mig skulle vara för mig ca 30-35 timmar i veckan." 

 

De kvinnliga respondenterna önskade att butikerna hade andra öppettider, övrigt fanns det 

inget intresse att sitta på ett kontor hela dagarna och vara ledig på helgerna. Om detaljhandeln 

skall vara öppen på helgerna och kvällarna bör det finnas möjlighet för barnomsorg. Mina 

kvinnliga respondenter vill arbeta fler timmar i veckan samtidigt som de vill sluta tidigare på 

kvällen. Det är svårt att försörja sig på en deltidstjänst när man har familj. De kvinnliga 
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respondenterna vill ändå arbeta kvar i sina butiker oavsett om de måste arbeta på stora helger 

som till exempel julen.  

 

5.1.1 Att få arbetet och familjelivet att gå ihop 

De manliga och kvinnliga respondenterna har liknande arbetsuppgifter inom detaljhandeln 

och hjälper till lika mycket i hemmet med hushållsarbetet med att ta hand om barnen och allt 

annat som behöver göras, till exempel skjutsa och hämta ifrån fritidsaktiviteter. Det var viktigt 

för respondenterna att de har en jämn fördelning mellan sig och sin partner, att båda makarna 

är engagerade i familjen. När en person både har familj och ett yrkesarbete som innefattar 

oregelbundna arbetstider underlättar det att båda partnerna i respektive familj har gjort en 

planering på hur de skall kunna lösa ansvaret för barnen och hushållsarbetet på bästa sätt. 

En kvinnlig respondent berättar om hur hon och hennes make fördelar uppgifterna hemma och 

ansvaret för barnen.  

 

Kvinna 39 

”Jag tycker att vi har det ganska jämt fördelat liksom, det vi gör, de är ju att man hela tiden 

gör det för att vi hela tiden gör det för att den andra inte är hemma.  

Men det är inte så att vi upplever som att den ena gör mer än den andra. Det blir ju aldrig 

någon diskussion vem som ska göra så eftersom att vi är ensamma med barnen.” 

 

På ungefär samma sätt som den kvinnliga respondenten ovan delar manliga respondenten 

ansvaret med sin fru, om hushållet och barnen. 

 

Man 37 år 

”Jaa, det är nog ganska jämställt där faktiskt vi sköter det nog de ganska 50/50 skulle jag 

säga.” 

 

Både den kvinnliga och manliga respondenten hänvisar till att de upplever en jämn fördelning 

mellan sig själva och sin livspartner, med att ta ansvar för hemmet och barnen. Den partner 

som är hemma tar hand om barn och hushållsarbete med mera. När partnern som arbetar 

kvällar och helger är ledig gör hon/han de sysslor som måste göras och på så sätt hjälps de åt. 

Även om båda partnerna är hemma tillsammans hjälps de åt. Männen och kvinnorna skjutsar 
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och hämtar sina barn ifrån fritidsaktiviteter, kompisar och andra aktiviteter när de inte arbetar. 

Det som dessutom är fördelaktigt är att ha barnvakt vid behov, av någon anhörig mor- 

och/eller farföräldrar, eller någon annan närstående person.  

Två respondenter förklarar att om det inte finns någon partner hemma hos barnen på kvällarna 

och helgerna, kan man inte ha ett arbete med oregelbundna arbetstider. 

   

5.1.2 Män och kvinnors tid med sina barn och tid för egna  

intressen 

Respondenterna förklarar att det inte är lätt att leva upp till en yrkesroll och en roll som 

förälder och maka/make, där de förväntas att man skall leverera i stort sätt 100 % närvaro till 

personer som är i behov av att få uppmärksamhet. I fördelningen av tiden med barnen och 

vara tillsammans med sin partner, framkommer bland annat att mina kvinnliga och manliga 

respondenter som arbetar inom detaljhandeln får ta vara på den tid som de är lediga att umgås 

med sina barn, livspartner, anhöriga och vänner. Om det finns tid har de också möjlighet att 

utöva någon idrottsaktivitet eller annan aktivitet som är av intresse, därav begreppet egen tid. 

När männen och kvinnorna får tid för sig själva att kunna göra något personligt, till exempel 

som att träna på gym, spela fotboll, ta promenader och vara social med vänner, är när barnen 

är i skolan eller på förskolan/fritidshemmet och livspartnern arbetar. 

  

En manlig respondent beskriver hur han och hans fru fördelar upp tiden i hemmet och barnen 

emellan varandra, för att tillgodose och tillgodogöra den så mycket det är möjligt. Finns det 

någon tid över kan han utöva utföra någon idrottsaktivitet. 

 

Man 30 år 

”Jaa, hur jag fördelar den, det mesta gör man ju med familjen, när man inte jobbar. Det kan 

vara så att frugan och jag delar på oss, och tar ett varsitt barn var om den stora tjejen vill gå 

på bio och den lilla tjejen vill gå till badhuset, och så vidare, så då delar vi på oss lite. 

Annars så försöker vi göra sakerna tillsammans istället då. […] När jag kör eftermiddagar, 

så går frugan upp och går till jobbet, och den lilla tjejen är med mig fram till jag börjar. Så 

att då gå går jag upp, så skickar jag den stora själv till skolan och sen så lämnar jag den lilla 

tjejen senare. Så att hon börjar vid halv tolv istället så att hon inte går så mycket på 

förskolan. Utan hon går mellan halv tolv och tre ungefär dem dagarna. Så hon har en 
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smekmånadsvecka, varannan vecka. och sen så är jag även ledig varje måndag, så att hon är 

ledig varje måndag med mig, min lilla tjej.”  

  

Ju mer den manliga respondenten känner en tillhörighet i hemmet med familjen och hushållet, 

desto mer tid får han över för att umgås med familjen, och även utföra någon egen aktivitet 

ibland. Ibland är det lättare att dela upp aktiviteterna mellan barnen och partnern.  

 

Min kvinnliga respondent nedan lever ensam med sina barn 3 veckor i månaden och får då 

hjälp av sin svärmor med barnpassning. 

 

Kvinna 30 år  

”Vi har väldigt mycket barnvakt, för att butiken stänger 20 och dagis och skolor och sånt 

stänger mycket tidigare, så då måste man, då har man behov av barnvakt som kan hämta 

barna på frita och dagis. Äää så oftast när jag kommer hem så har min svärmor oftast hämtat 

dem och fixat mat och gått och lagt dem. Så kommer jag hem och sen hon åker hem. För min 

man är bara hemma vart tredje vecka för han ligger ute och jobbar.”    

 

Att vara ensam förälder med allt ansvar mestadels i hemmet med barnen samtidigt som att ha 

ett arbete med oregelbundna arbetstider är ett stort ansvar för en förälder. När hennes man 

kommer hem var tredje vecka, hjälper han till med ansvaret av hemmet och barnen. 

 

Här nedan beskriver två manliga respondenter hur de ser på att vara lediga. Den ena mannen 

njuter av att kunna göra något för sin egen del, medan den andra mannen beskriver sin tid 

med frun när de har barnvakt. 

 

Man 39 år 

”Sen om man ska vara egoistisk, så när jag är ledig på förmiddagarna då kan man rå om sig 

själv när jag går kvällspasset och träna lite själv”      
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Man 30 år 

"Ääää, och egen tid jag och min fru, har vi i stort sätt varje kväll då, när jag jobbar 

förmiddagar, annars så brukar vi se till och ha en eller två gånger per månad och ha 

barnvakt då. Gå ut och äta någonting, kanske eller nåt, bara hyra film ibland bara" 

 

Respondenternas tid för sig själva och med sin partner, är när de får möjlighet att umgås och 

vara tillsammans utan barn.  

 

5.2 Stress 

5.2.1 Upplevelse av stress på jobbet 

Respondenternas beskrivning om stress på arbetsplatsen är olika, en del upplever att det inte 

finns någon speciell stress på arbetsplatsen. Medan om det finns få tillgängliga säljare när det 

är många kunder som väntar på att få hjälp kan det lätt uppstå en stress hos den enskilde 

respondenten för att kraven på honom/henne blir högre. Det som också kunde förekomma var 

om det hade kommit många pallar med nya varor som först måste packas upp samtidigt som 

det fanns kunder i butiken. Då kan det uppstå en inre stress som påverkar prestationsförmågan 

i en del situationer hos respondenten.  

 

Kvinnliga respondenten nedan beskriver sin stressnivå som väldigt hög på arbetsplatsen när 

det är mycket att göra i butiken. 

 

Kvinna 30 år 

”Hur ska jag säga det, stressnivån är ju väldigt hög. Dels på kunder men man har ju den inre 

stressen med, att varorna ska komma upp. Och att man ska hinna med, säg att vi kanske får 

300-500 varor och de ska upp på hyllorna och det ska packas upp och sen så ska man hinna 

ta hand om kunderna och så. Då kan det bli lite stress så, inombordsstress för man springer 

väldigt mycket och så. Men jag tror man lär sig hantera det också efter ett tag. För det är 

bara att man stannar upp och tar ett djupt andetag och gå vidare. Fast visst är det stressat 

visst är det så”.  

 



 

 

22 

 

Kvinnan är medveten om att hela tiden tänka på att ta det lugnt och ge ett lugnt intryck till 

kunderna och att de inte skall märka att hon är stressad.  

 

En annan kvinnlig respondent beskriver sin arbetssituation positiv med att hon inte upplever 

sin situation som stressig när det är mycket att göra i butiken, det blir mer stimulans för henne 

att känna sig behövd. 

 

Kvinna 39 år   

”Nej absolut inte, det gör jag inte och det är inget sånt arbete, och jag gillar om det nu är så 

att det är mycket att göra. Om vi har någon speciell kampanj eller sådär som drar till sig 

mycket folk, då är det, de bästa jag vet, jag vill, jag sitter hellre i skiten. Så att säga, och har 

mycket att göra, springer upp och ner, upp och ner i den där trappan och ha mycket kunder. 

Är mycket, mycket roligare än att det inte är mycket att göra alls. Tiden går ju fortare och det 

är roligare att jobba."  

Den kvinnliga respondenten förklarar att det är positivt när hon upplever en stressituation, för 

det är då hon har en social kontakt med andra människor.            

  

Arbetsuppgifterna som en säljare i första hand har innebär att sälja och ge information om 

varorna i butiken samt vara sanningsenliga mot kunderna.  Kunderna har ingen insyn i hur det 

ser ut på lagret och i personalutrymmena. Det är då lätt att som butikssäljare ställa krav på sig 

själv i situationer när de skall utföra något och finnas till hands för andra människor. De vill 

självklart utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt.  

 

Såhär beskriver en manlig respondent sin situation på arbetsplatsen. 

 

Man 30 år 

”Sån stress upplever jag inte, utan det är mest att man vill prestera och kanske inte riktigt vet 

hur det ska fungera riktigt än, det nya är väl att man vill komma in i det väldigt fort. Det är 

väl den enda stressen. Men det är ju eget stress, inget som påverkar.” 

 

Att ha ett utåtriktat arbete och vara engagerad kan ställa höga krav på sig själv som person att 

så fort som möjligt leverera sina färdigheter och kunskaper till 100 procent.  

   .  
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En kvinnlig respondent upplevde, under en tid på arbetsplatsen, att personalen inte kunde 

samarbeta på grund av olika åsikter om hur saker och ting skulle vara. Det gick så långt att det 

blev intrång på den privata sfären, men efter att en ny chef började löste det sig och de har nu 

en god samarbetsförmåga och stämning på arbetsplatsen i butiken. 

 

Kvinna 35 år 

”Jag är ganska stresstålig så, jag jagar inte upp mig i onödan om jag inte behöver. Sen har 

de varit en mindre stress med här, att det inte har fungerat liksom med personkemin som vi 

har haft här liksom och det har varit en stor grej. Men det är ingenting jag går och stressar 

på. Det kan jag inte säga att jag gör. […] Just nu är det jättebra. Jag trivs jättebra. Vi har 

nyss fått en ny butikschef, hon började 1 februari, så sen dess har det varit jättebra. Innan 

dess så har det varit två års öken vandring med en annan butikschef [skratt] Så just nu är det 

jättebra.” 

 

"Det har väl varit liksom två grupperingar kan man säga förut, men nu sen vi har fått en ny 

butikschef, så har det väl lättat upp lite. För det här största orosmomentet har väl försvunnit 

och så. Men vi funkar bra ihop allihopa så nu. Nu är det verkligen jättebra" 

 

För den kvinnliga respondenten var det positivt när konflikterna på arbetsplatsen löste sig och 

hon kunde stanna kvar och arbeta vidare med samma arbetsuppgifter. När det fanns konflikter 

mellan arbetskamraterna som påverkade arbetet upplevde respondenten personlig stress.  

Det enda som respondenterna visar upp inför kunderna är varorna, ett trevligt och vänligt 

bemötande.  

  

5.2.2 Stress i familjen och i hemmet 

Respondenterna är medvetna om att ett arbete inom detaljhandeln med oregelbundna 

arbetstider går det inte att arbeta bara på dagtid. Dessutom att vara förälder innebär hela tiden 

att känna ett ansvar för barnen och familjen.  

 

Kvinna 39 år 

”Jag kan inte säga att det finns någon stress direkt i hemmet så. Men stressen kan ju vara för 

mig att, jag kan känna mig upp stressad inombords, för att jag inte hinner med och träffa.  
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Jag alltså känner mig stressad av att åh, nu måste jag hem fort för så att få lite tid med 

barnen innan de skall gå och lägga sig eller sådär liksom. Men annars känner jag ingen 

stress så, direkt faktiskt ganska lugnt och skönt hemma än då.” 

 

Utifrån kvinnliga respondentens upplevelse av stress hos sig själv är de kvällar som hon 

jobbar sent och inte kan vara hos sina barn när de skall äta kvällsmat och sova. Men det ligger 

hos henne själv och ansvaret som hon känner för sina barn och sin familj.  

 

En av männen har hus och känner en stress över allt som skall göras och skötas med huset och 

trädgården för att tiden inte räcker till. Mannen arbetar heltid och har mindre tid än kvinnorna 

som arbetar deltid till hemmet och familjen.  

 

Man 29 år 

"Finns stress hemma, huset och trädgården man skall hinna med allting och då känner man 

en stress när man har ont om tid". 

 

En annan manlig respondent förklarar att hans sambo känner en stress över hur hon skall 

hinna hämta barn när hon är själv på kvällarna, eftersom hon pendlar till sitt arbete från en 

annan stad. 

 

Man 37 år 

"Jag kan tänka mig att min sambo har ju känt mer stress, än vad jag har gjort. Genom att hon 

har det här med pendlingen och att jag inte är hemma lika mycket som jag var förut. Och vad 

man kan göra åt det, det är ju svårt alltså.  Nu jobbar jag 100% och det skulle vara om man 

gick ner i tid i sådana fall, men pengarna måste ju rulla in och det går ju inte heller. Men det 

går ju inte att ta bort heller. Då blir det ju en stress att man inte har tillräckligt med pengar, 

jag vet inte riktigt. Det är väl bara att man får hjälpas åt att ta hand om tiden man har den att 

de blir bra då istället. Det är det enda jag kan tänka mig" 

  

Männens stress är mer fokuserad på hemmet och sin partner som är själv hemma med hela 

ansvaret. Det är svårt att kunna finnas till för sin partner och dela på ansvaret när deras 

arbetstider är på kvällar och helger. 
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6. Diskussion och slutsats 

I min kvalitativa studie har syftet varit att få mer kunskap om hur kvinnor och män förenar 

sina yrkesliv med familjelivet om yrkesrollen att arbeta som säljare i butik med oregelbundna 

arbetstider. I yrkesrollen som säljare är det alltid viktigt att tänka på hur man framstår i sin 

yrkesposition genom att visa ett engagemang, lyssna på och se kunden som besöker butiken. 

Det som anses bekvämt för kunderna är att det räcker med att säljaren visar sina erfarenheter 

och sitt tänkande för att tillämpa och använda dem i olika situationer. Etablerade sociala roller 

har oftast upprättats när individer tar på sig dem. I arbetsuppgifterna ingår det också att packa 

upp varor, hänga och lägga ut dem i butiken. Enligt Goffmans (2009) teori om rollen och 

personlig fasad använder sig individer av olika sociala uppträdanden i samband med andra 

personers närvaro i form av iakttagelser. När en person arbetar som säljare företräder han/hon 

företaget genom att rikta sin uppmärksamhet mot kunderna och presentera företagets 

produkter. Dessutom att svara på kundens frågor och informera kunden om produkter som 

kunden visar sitt intresse till. Oavsett vad säljarens intresse är att genomföra uppgiften på eller 

längtan till att hålla en fasad som motsvarar det, upptäcker han/hon att båda delarna måste 

utföras enligt Goffman (2009).  

 

I den tidigare forskningen framgick även att om det fanns konflikter som utlöstes på grund av 

arbetet kunde det gå ut över den enskilde personens familj. Oftast valde individen då att 

lämna jobbet för att vara med familjen. Vidare framgick också av Darrat, m.fl.(2010) 

forskning att individen kunde få avvikande beteenden, ångest, frånvaro och missbelåtenhet 

om han/hon kände en hög belastning i form av stress.  

Enligt Goffman (2009) ingår människor i ett team när de samarbetar, till exempel på en 

arbetsplats i kontakt med kunder. Där visas tydligt skillnaden mellan kunder och personal på 

grund av yrkesrollen. En av mina kvinnliga respondenter berättar om konflikter som fanns på 

arbetsplatsen, när deras dåvarande tidigare chef arbetade där. Hon berättade att personalen 

delades upp två och två mot varandra och stämningen blev laddad med saker som fanns under 

ytan och till och med personliga saker som inte hade med arbetet att göra kom upp. Problemet 

som uppstod i butiken blev destruktivt för personalen, också av chefens beteende. Min 

kvinnliga respondent förklarade att det blev svårt att leva upp till yrkesrollen. Det som hände 

då blev att fokusen på kunder och arbete blev lidandes. Efter att chefen slutade och det kom 
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en ny chef, blev det positivt att arbeta igen. Dessutom fick personalen ett bra samarbete med 

den nya chefen. Denna händelse som min kvinnliga respondent var utsatt för samt det 

generella arbetet och familjelivet kan jag också koppla till Aronsson m.fl (2012) studie som 

beskriver arbete och familj, att det är komplicerat att få det att fungera ihop.  

 

Den sociala strukturella nivån som Ford (2011) relaterar ihop med ålder, inkomst, kön och 

socioekonomisk ställning, samarbetar med varandra och kan ha känslor som är destruktiva 

hos individer som lider av ohälsa. Det finns inga problem kopplat till några kognitiva 

hälsotillstånd hos mina intervjupersoner som jag kan utveckla i denna studie. Det som är bra 

att känna till enligt Fords (2011) studie är beteende och psykologiska grunder som finns i 

hushållsekonomin, familj och arbete. Att ha ett arbete är lika med ekonomisk trygghet som 

har en stor inverkan på varje enskild individ och särskilt viktigt är det när man har en familj 

med barn som har olika behov. Ford (2011) menar också att kvinnan och mannen ändå kan ha 

samma ekonomiska möjligheter, om mannen har en högre lön än kvinnan. Ett par som lever 

ihop i en familj delar kanske på alla kostnader som finns i familjen och även på nya kostnader 

som tillkommer. Enligt mina respondenter lever de i trygga kärleksrelationer med sin partner. 

De har då en fysik närvaro i hemmet med familjen i form av att de interagerar med varandra, 

där det sker ett samspel mellan personer här och nu på samma plats i den nuvarande stund 

som båda är hemma. 

 

 Mina respondenter behöver inte känna någon oro över att få ekonomiska problem så länge 

som de har ett arbete att gå till. En annan viktig sak som hör ihop med hushållsekonomin är 

inköp av mat som alla människor har dagligt behov av, för att orka arbeta och överleva. Det 

vill säga att en persons uppträdande kan handla om hans/hennes tillfälliga situation som 

han/hon är engagerad i med sociala aktiviteter, personliga reaktioner eller arbeten Goffman 

(2009). 

 

Skillnaderna med att arbeta inom ett IT-företag är att man kan ta med sig jobbet hem, därför 

att arbetsuppgifterna finns lagrade på en dator/laptop som är enkelt att ta med sig. Arbetar 

man inom serviceföretag arbetar man med människor i direkta närvarande situationer på plats, 

eftersom det är mera praktiska uppgifter när säljaren hjälper kunder och säljer varor. Dessa 

uppgifter går inte att utföra hemifrån. Mitt intresse väcktes då jag läste om studien IT-

branschen i Roman och Pettersons (2011) om män och kvinnor som kunde arbeta hemma och 
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hade flexibla arbetstider. Därav mitt val att undersöka män och kvinnor som arbetar inom 

detaljhandeln med oregelbundna arbetstider och som lever med sin partner samt har 

gemensamma barn i skolåldern eller yngre. Det som framkom ifrån mina kvinnliga 

respondenter var att det är extra viktigt att det finns en vuxen person som kan hämta barn 

senast klockan 18.00 från förskola/frita. Dessutom att barnen får hjälp med läxor, kvällsmat 

och att göra sig klar för att komma i säng och sova. Oftast är den andra livspartnern hemma 

då, men i annat fall finns det far eller morföräldrar att tillgå för samtliga respondenter. Att 

arbeta som säljare i butik inom detaljhandeln upplever samtliga respondenter positivt, att få 

möta kunder som är intresserade av deras varor. De vill hellre ha ett rörligt arbete och träffa 

människor samt ha oregelbundna arbetstider än att sitta på ett kontor mellan klockan 8.00-

17.00. 

 

Samtliga intervjupersoner tycker att arbetet är kul och trivs bra fastän de får jobba sent och på 

helgerna. Det finns en slags stress på arbetsplatsen hos intervjupersonerna, som egentligen 

inte har något att göra med själva yrkesrollen i sig, mer än när det kommer många kunder 

samtidigt och när det finns varor som skall packas upp. Hochschild (1979) tar upp att det är 

vanligt att individen gör allt för att undvika att visa sina känslor vid olämpliga tillfällen och 

att det är normalt att individer kan kontrollera sina känslor.  

Den stress som respondenterna känner inför sin partner och sin familj är när de inte kan vara 

på plats och hjälpa till med barnen och när de inte får natta dem. Hoschchilds (1979) teori är 

att människor styrs utifrån regler, hur eller inte hur de skall känna sig i vissa situationer där de 

ställs krav. För att det skall vara ett fungerande samarbete mellan personalen är det viktigt att 

kemin stämmer överens mellan personerna. Känslorna hos individen leder medvetandet och 

skapandet av utförandet på en sida och det omedvetna på den andra sidan utifrån Freuds 

intrapsykiska konflikter (intrapsychic events). 

 

För att ett familjeliv skall kunna fungera när den ena partnern arbetar som säljare inom 

detaljhandeln är det viktigt att arbetstiderna samspelar med partnerns arbetstider.  

 I samband med affärstidernas utveckling om att ha öppet oftare och längre har samhället inte 

tänkt på att barnomsorgen borde ha utvecklats på samma sätt. Utifrån respondentens intresse 

att arbeta i butik, är det ett rörligt och fritt arbete där man rör sig på golvet i butiken och 

plockar med varorna samtidigt som man hjälper kunder med råd och svarar på deras frågor 

som de har om produkterna. Respondenterna har ju också ledigt i veckorna istället för på 
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kvällar och helger. Det finns alltid för och nackdelar med att arbeta oregelbundna arbetstider. 

Att ha tid för sig själv kan ses på olika sätt utifrån varje enskild individ beroende på vad han 

eller hon gör med vem eller med vilka personer och om han/hon är ensam i de olika sociala 

rummen Goffman (2009). 

 

Slutsatsen är att männen och kvinnorna kan kombinera sitt arbete i detaljhandeln med 

oregelbundna arbetstider med familjelivet, därför att de har en partner eller någon anhörig 

person som finns i hemmet som tar hand om barnen. Det finns lite stress på arbetsplatsen och 

i hemmet, männen känner en oro för sin partner som är i hemmet själv. Två av mina kvinnliga 

respondenter känner en stress på sig själva när de har mycket att göra på arbetet, och den ena 

kvinnan när hon är ensam med allt ansvar i hemmet. Ensamstående med barn eller om båda 

partnerna har barn och arbetar oregelbundna arbetstider samtidigt, kan det vara svårt att få det 

att gå ihop om arbetet slutar efter klockan 18.00 därför att förskolan och fritidshemmet 

stänger för dagen. Enligt två av mina kvinnliga respondenter finns det en brist på 

förskoleverksamheter i Norrköpings kommun som tar emot barn på helgerna och kvällarna 

med övernattningsmöjligheter. Dessa omständigheter påverkar och inverkar på manliga och 

kvinnliga föräldrar som har behov av den barnomsorgen för att kunna arbeta på kvällar och 

helger.  

 

Vidare kom det fram i intervjuerna att respondenterna spenderar lika mycket tid med familjen 

som sin partner när de är hemma. De tar då igen allt som de inte deltar i när de arbetar, med 

hushållsarbetet, med att lämna och hämta barnen ifrån skola och förskolan samt fritids. Det 

som är viktigaste för alla respondenter är att umgås med familjen  

 

6.1 Förslag på ny forskning 

Det som är intressant och som inte framkommer i denna studie är hur den andra livspartnern 

upplever respondentens oregelbundna arbetstider i förhållande till stress, eget ansvar som 

förälder och partner. Intressant vore därför att genomföra en parstudie, där fokus ligger på 

båda partnernas syn på arbetet och familjelivet och deras upplevelse av varandras arbeten.  

Det skulle kunna ge ytterligare förståelse för hur män och kvinnor inom detaljhandeln, och 

hur deras livspartner kan kombinera arbetet och familjelivet. 
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7.1.2 Elektroniska källor 

Sveriges statistiska centralbyrå SCB (2013) Om jämställdhet, att kvinnor och män arbetar 

lika mycket i Sverige, men att kvinnorna arbetar mer deltid och har osäkra anställningar. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Kvinnors-arbetsliv-mer-osakert/  

Nedladdad 20131212  
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  Intervjufrågor 

 

Kön…………………                        Ålder……………….. 

 

  Yrkeskompetens/Arbete 

 Jag undrar om du vill svara på frågorna som finns här nedanför genom att berätta. 

   Jag skulle vilja veta lite om vad som har styrt ditt val av arbete? 

 

– anställningsform/roll 

– arbetsuppgifter,  

   – arbetstimmar/vecka  

 

 Skulle du vilja arbeta mer eller mindre. Motivera. 

  

Jag är också intresserad av om det krävs någon särskild utbildning, om du har det eller om                                                                                            

du har någon annan utbildning? 

 

När du är på jobbet hur ser din arbetssituation ut, trivs du som det är nu på din arbetsplats 

eller skulle du kunna tänka dig en förändring? Vilken då och vad i så fall? 

 

  Familj 

  Skulle du vilja berätta hur situationen ser ut hemma med familjen och din partner när 

du kommer hem efter arbete och innan du åker till arbetet?  

 

Hur ser din tid ut, för dina barn, partner och för dig själv. 
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– Hur fördelar du den? 

 

  – Hur ser ansvarsfördelningen ut i er familj. Berätta 

 

Hur är fördelningen emellan dig och din partner, med att ta hand om barnen, skjutsa och 

hämta, från fritis, skola, kompisar och fritidsaktiviteter, sköta matlagning, tvätt, och andra 

hushållsgöromål. 

   

  Stress 

  Upplever du en stress, I vilka situationer, på jobbet? Om, kan du  

  beskriva hur och varför?  Om inte, kan du beskriva varför? 

 

Hur skulle du vilja att dina arbetsuppgifter och arbetstider skulle se ut och vara för att 

minska eller undvika stressen? 

 

Om det finns en stress i hemmet med familjen. Hur skulle du vilja att, på vilket sätt att 

stressen minskar? Kan du beskriva om det finns möjlighet till förändringar? Vad och Hur? 

  

 

 


