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Sammanfattning    

 

Flexibilitet, digitalisering och ett stort eget ansvar på individen är faktorer som präglar dagens 

arbetsliv. Den informationsteknologiska utvecklingen har gjort att många arbeten blivit allt 

mindre beroende av tid och rum. De nya möjligheterna innebär att arbeta utan reglerade 

villkor för när, var och hur arbetet skall utföras. Yrken som faller inom dessa ramar kallas allt 

vanligare för gränslösa arbeten. Ett arbete som är tydligt präglat av det gränslösa arbetet är 

butikschefsyrket. Syftet med studien är att undersöka hur butikschefer upplever balansen 

mellan arbete och fritid under de gränslösa arbetsvillkor de arbetar under. Studien har en 

metodologisk ansats i kvalitativ innehållsanalys och grundar sig i semistrukturerade intervjuer 

med tio butikschefer. Resultatet har analyserats enligt ett teoretiskt ramverk baserat på 

Boundary Theory av Nippert-Eng (1996), Work/Family Border Theory av Clark (2000), 

Karasek och Theorells (1990) Krav-kontroll-stödmodell, samt McClellands (1987) 

motivationsteori. Resultatet av studien visar att majoriteten av de intervjuade butikscheferna 

upplever en god balans mellan arbete och privatliv. Upplevelsen de har präglas av fungerande 

sätt att dra gränser, i kombination med hög motivation, hög kontroll i enlighet med höga krav, 

och ett gott stöd från kollegor.  
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1. Inledning  
  

Dagens moderna arbetsliv präglas av flexibilitet, tillgänglighet och nya arbetssätt på 

arbetsmarknaden. Det har lett till nya kunskapsintensiva arbeten, serviceyrken och att det 

gamla industrisamhället till stor del konkurrerats ut (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 

& Lundberg, 2006, s. 16). Arbetets organisering och de traditionella organisatoriska 

regelverken har blivit allt mer diffusa och handlar idag snarare om individuella egenskaper 

som kan gynna arbetstagaren. Social kompetens, förmåga att planera och organisera sitt 

arbete, samt att vara kreativ är idag mer explicita egenskaper än de praktiska kunskaperna 

(Allvin et. al., 2006, s. 17). Inom många yrkeskategorier existerar inte längre några klara 

linjer för när eller var deras arbete bör utföras, men ens plikt att arbetet uträttas i bästa möjliga 

mån består. Det innebär att individen själv blir ansvarig för sina prestationer, vilket gör att 

kraven på effektivitet och målmedvetenhet hos den egna arbetstagaren är påtagliga. Den typen 

av flexibelt arbete innebär att arbetaren själv måste definiera hur arbetet skall läggas upp, när 

det skall utföras och hur det ska gå till (Allvin et al., 2006, s. 38 - 39).   

  

En av de primära faktorerna för ett hälsosamt arbetsliv är återhämtning, vilket innebär att 

varva ner och lämna den fysiologiska aktiveringen av stress som arbetet kan föra med sig. 

Obalans mellan belastning och återhämtning är en avgörande faktor till stress och ohälsa, 

vilket är en stor utmaning i det flexibla arbetslivet (Aronsson, 2018). Samtidigt som individen 

förväntas sköta sina arbetsuppgifter på ett exemplariskt vis, ställs hen också för avgöranden 

vad gäller sitt privatliv. I och med att de tydliga gränserna för arbetstid, arbetsplats och 

privatliv luckrats upp blir följden att arbete och fritid allt mer flyter samman (Allvin et al., 

2006, s. 121). Det här är något som Allvin et al. (2006) kallar för gränslöst arbete.   

  

Ett yrke som väl passar in på Allvins et al. (2006) definition av gränslöst arbete är rollen som 

butikschef. De möts av höga krav och förväntningar från många aktörer så som kunder, 

medarbetare och högre chefer (Andersson, Kazemi, Tengblad & Wickelgren, 2013, s. 23). 

Butikscheferna har en hög arbetsbelastning med långa dagar och varierande arbetsuppgifter 

där situationer ständigt måste lösas och problem prioriteras. I butikschefsarbetet kan allt från 

städning till bokföring förekomma. Framförallt är det ett emotionellt krävande arbete där krav 

och prestation utmanar utrymmet för återhämtning (Andersson et al., 2013, s. 24–25). 

Butikschefen har ständigt ett ansvar för butiken, förväntas hantera oväntade händelser oavsett 
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tid på dygnet och har därmed höga krav på flexibilitet och tillgänglighet (Andersson et al., 

2013, s. 24–25).   

  

1.1 Syfte  

Studien ämnar sätta begreppet gränslöst arbete som är ett välkänt och omskrivet fenomen 

inom arbetslivsforskning, i relation till ett mindre omskrivet, men vanligt förekommande yrke 

som funnits väldigt länge. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur 

butikschefer upplever sitt gränslösa arbete och vad som påverkar deras uppfattning av gränsen 

mellan arbete och privatliv. Butikschefers arbete kan möjligen uppfattas vara sådant som till 

störst del är bundet till den fysiska butiken, och inte ett arbete som med enkelhet tas 

hem.  Dock är höga prestationskrav och stor konkurrens på marknaden ett faktum som 

ständigt präglar yrket. Oväntade situationer och snabba omställningar innebär i sin tur till krav 

på flexibilitet och tillgänglighet. De här faktorerna utmanar tydligt gränsdragningen mellan 

arbete och fritid, då butikschefsrollen innebär ett konstant ansvar och höga krav från många 

aktörer som personal, kunder och högre chefer. Studien kommer undersöka ett 

bekvämlighetsurval av butikschefer inom detaljhandeln.   

  

1.2 Frågeställningar  
 

 Vilken påverkan har gränslöst arbete på butikschefernas balans mellan arbete och 

privatliv?  

 Vilken betydelse har butikschefernas inställning till sitt arbete för hur de hanterar 

gränsen mellan privat- och arbetsliv?  

 Hur påverkar arbetsrelaterade krav butikschefernas hantering av gränsdragning?  

  

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens inleds med en bakgrund på ämnet gränslöst arbete, följt av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Kommande del avser tidigare forskning runt ämnet, vilken redogörs för inom 

fem olika områden. Den tidigare forskningen berör flexibilitet inom arbetslivet, gränslöst 

arbete, work-life balance, butiksarbete och butikschefsrollen. Följande del presenterar det 

teoretiska ramverk som kommer användas. De teorier som valts för studien 

är Boundary Theory av Nippert-Eng (1996), Work/Family Border Theory av Clark 
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(2000), Karasek och Theorells (1990) Krav-kontroll-stödmodell, samt McClellands (1987) 

motivationsteori.   

  

I metoddelen kommer sedan val av ansats, material, insamlingsmetod, samt tillvägagångssätt 

att diskuteras och redogöras för. Därefter förklaras hur studien genomförts med hänsyn till de 

etiska principerna. Slutligen kommer uppsatsens reliabilitet och validitet behandlas, samt ett 

stycke om de begränsningar som metoden eventuellt har.   

  

Därefter kommer resultatdelen att behandla det insamlade materialet i form av utdrag från 

intervjuer och systematiska tolkningar av det transkriberade underlaget. Empirin och teorierna 

utgör sedan det material som kommer att analyseras i förhållande till varandra. Analysdelen 

ämnar ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Uppsatsens sista del rör slutdiskussionen 

där resultatet kommer diskuteras och knytas an till tidigare forskning, teori och metod.   

  

  

  

  



4 

 

2. Tidigare forskning  
  

Med detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras, som utgör en grund till syftet och 

som har relevans för studiens ämne, samt bidrar med en förståelse till butikschefers 

upplevelser av gränslöst arbete. Forskningen belyser förändringar på arbetsmarknaden, nya 

förutsättningar för individen på arbetsmarknaden, forskning om detaljhandeln och vad tidigare 

forskning säger om balansen mellan privat- och arbetsliv.  

  

2.1 Flexibilitet inom arbetslivet 

Under senare år har stora förändringar skett på den svenska arbetsmarknaden menar 

Allvin, Mellner, Movitz och Aronsson (2012, s. 9) där flexibilitet blir en central egenskap för 

organisering, produktion och arbetsfördelning på arbetsmarknaden (Allvin et al., 2006, s. 32–

33). Flexibilitet inom arbete innebär inte bara hur produktion och verksamheter anpassar sig 

till marknaden utan även hur arbetskraften utnyttjas, menar Allvin et al. (2006, s. 34).  Inom 

de gamla industriarbetena var människans arbetsuppgifter till stor del styrd av maskiner, 

vilket då begränsade hennes sätt att organisera sitt eget arbete (Aronsson et al., 2018, s.11). 

Det innebar också en naturlig uppdelning av arbete och fritid då den typen av traditionella 

industriarbeten inte gick att utöva någon annanstans.   

  

En definition av flexibla arbetsförhållanden är att det är upp till individen att bestämma när, 

var och hur arbetet utförs (Allvin et al., 2006). I boken Gränslöst arbete förklarar Allvin et al. 

(2006) att flexibelt arbete är ett komplext fenomen med olika dimensioner och nivåer. Arbetet 

kan således vara flexibelt för individen, organisationen, företaget eller i förhållandet till 

arbetsmarknaden (Allvin et al., 2006, s. 59). I sin artikel från 2012, Den utbredda 

flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor, konstaterar 

Allvin et al. att flexibilitet kan te sig i olika former, där avreglerade arbetsvillkor blivit allt 

vanligare på den svenska arbetsmarknaden. Butikschefsyrket är just ett sådant arbete, där 

traditionella villkor för arbete inte längre föreligger i samma utsträckning, utan snarare 

präglas av flexibla förutsättningar.   

  

Det snabbt växande informations- och kommunikationssamhället, med början på 1990-talet, 

ses som en stor katalysator till de ändrade kraven på arbetsmarknaden och att arbetsintensitet 

blir i fokus. Det innebär nya kompetenskrav på den anställda och en individs personliga 
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egenskaper blir mer viktiga än förut. Med arbetsintensitet menar Kelliher & Andersson (2010, 

s. 84) den ansträngning som individen lägger ner i sitt arbete under sina arbetstimmar, vilket 

nu har ökat. Det leder i större utsträckning till stress, psykisk ohälsa och spänningar i 

familjelivet (Kelliher & Andersson, 2010, s. 85).    

  

Enligt Allvin et al. (2006) är det bland annat organisationers decentralisering och kraven på 

flexibilitet som ger individen nya förutsättningar att förhålla sig till på arbetsmarknaden. Det 

resulterar i vikten av att bland annat vara självförsörjande och serviceinriktad. När 

organisationer decentraliseras så förskjuts uppgifter och ansvar nedåt i organisationerna. Det 

hamnar på enskilda medarbetare vilket leder till den nya arbetsbördan på individen. Denna 

omstrukturering kallar Aronsson et al. (2018) för intern kontroll. Genom att låta arbetare 

anpassa sig, utveckla och hantera flera olika arbetsroller, så uppnår företag flexibilitet på 

grund arbetskraftens omstrukturering (Allvin et al., 2006, s. 33).   

  

Det flexibla arbetslivet har även bidragit till en avreglering av arbetsvillkoren och Allvin et al. 

(2013) menar att de anställda inte i samma utsträckning som tidigare är beroende av plats, tid 

eller ordning gentemot organisationen. Deras uppgifter är visserligen reglerade men en stor 

del av arbetet kan utföras oberoende av organisationen, vilket innebär att individen utlämnas 

till sig själv och att gränsen mellan arbete och privatliv allt mer suddas ut (Ibid).   

  

2.2 Gränslöst arbete  

Inom forskning om gränslöst arbete och nya arbetsförhållanden menar Allvin et al. (2006) 

samt Aronsson (2018) att nya teknologiska möjligheter har en central roll i utvecklingen av 

arbetsmarknaden. Det har bidragit till ökad uppkoppling och större möjligheter till flexibla 

arbeten, vilket i sin tur lett till nya arbetsformer som gjort det möjligt att jobba hemifrån. En 

av följderna blir att arbete och fritid började integreras med varandra i högre utsträckning. 

Enligt Aronsson (2018, s. 12) är gränslöst arbete ett begrepp som syftar på att arbetstagare, 

organisationer och arbetsuppgifter inte längre är beroende eller begränsade av tid och rum. 

Därmed avregleras de traditionella villkoren för arbetet. Avregleringen innebär att de regler 

kring arbetet som tidigare varit allmängiltiga nu i större utsträckning är individ- och 

situationsanpassade (Allvin et al., 2006, s. 168). Det betyder att arbetsbeskrivningar blir allt 

mer oklara och att individen inte riktigt vet vad som förväntas av hen (Aronsson, 2018). Det 

gränslösa arbetet är inte bara präglat av den tekniska utveckling som till exempel internet och 
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“smartphones”, menar Aronsson (2018, s. 13), utan ter sig även i kulturella och mentala 

aspekter om hur och när arbetet bör utföras. Allvin et al. (2006, s. 104) menar att individens 

roll i arbetet och samhället har förändrats och därmed ersatt den traditionella uppdelningen i 

livet. Idag är förhållandet mellan privatliv och arbetsliv en individuellt förhandlad ordning 

utifrån egna preferenser.  

  

I forskning om gränslöst arbete delas ett antagande om att människan har ett grundläggande 

behov av gränser då de representerar förutsägbarhet och kontroll. Det innebär att individen 

tillges ett stort ansvar för sitt arbete och privatliv (Aronsson, 2018, s. 17). Sociolog och 

professor inom informatik, Christina Nippert-Eng, menar att alla gränser i en individs liv är 

socialt konstruerade och baserade på mentala grunder för att ordna och organisera sitt liv 

(Nippert-Eng, 1996, s. 2). Genom att kategorisera och dra gränser organiserar vi våra dagliga 

aktiviteter, samt vilka platser och personer som tillhör vad. Gränserna hjälper oss även att 

forma våra tankar och hur individer agerar mot varandra och gentemot situationer (Nippert-

Eng, 1996, s. 5). Gränserna varierar i flexibilitet och genomtränglighet menar Aronsson 

(2018, s. 13) och ter sig olika beroende på riktningen mellan de olika domänerna. Till 

exempel kan en individ tillåta hög genomtränglighet av arbetssfären i den privata sfären, men 

inte tvärtom. Eller vice versa.   

  

En central del i gränslöst arbete är att digitaliseringen har öppnat upp möjligheterna för 

individen att utöva arbetet utöver ordinarie arbetstimmar. Risken finns därmed att tappa 

kontrollen över sin arbetstid, vilket kan leda till att återhämtningen från arbetet utelämnas 

eller inte sker i enlighet med individens faktiska behov. Att arbeta mer intensivt på grund av 

höga prestationskrav på en marknad präglad av konkurrens och flexibilitet, kombinerat med 

diffusa gränser, blir klart problematiskt då individen även själv ansvarar för sin återhämtning 

(Allvin et al., 2006: Aronsson, 2018).  

  

Toon Taris, Debby Beckers, Lotus Verhoeven, Sabine Geurts, Michiel Kompier och Dimitri 

van der Linden (2007) har genom sin forskning kommit fram till att höga arbetskrav och låg 

kontroll över sitt arbete kan associeras med obalans mellan arbete och privatliv, lågt 

välbefinnande och brist på återhämtning. Det blir därför relevant med denna studie att 

undersöka hur butikschefernas upplevelse av kontroll, krav och stöd påverkar deras 

gränsdragning för att skilja på arbetstid och fritid. De hänvisar till Karasek & Theorells krav-

kontroll-stödmodell (1990), vilken till stor del fokuserar på hur kontroll och krav påverkar 
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stressnivån och återhämtning. Taris et al. (2007, s. 149) fann däremot i sin studie, att 

kontrollnivå och kravnivå även påverkar en individs balans mellan privatliv och arbete. Eller 

som annars vanligen uttryckt; work-life balance.   

 

2.3 Work-life balance   

“Work-life balance” syftar enligt Noon & Blyton (2007, s. 356) till förmågan att ägna sig åt 

både sitt arbetsliv och privatliv på ett sådant sätt att det ena inte har en ogynnsam inverkan på 

det andra, alltså att individen kan upprätthålla en sund balans mellan arbete och fritid. Noon & 

Blytons (2007) forskning bidrar i denna studie till en förlängning av fenomenet ‘gränslöst 

arbete’. “Work-life balance” utgör en kompletterande del om hur individer hanterar relationen 

mellan arbete och privatliv. Vad som räknas som en sund balans är ytterst individuellt menar 

Noon & Blyton (2007) och beror helt på vad individen själv har för erfarenheter och 

inställning till omständigheterna. Work-life balance handlar till stor del om att kunna urskilja 

graden av egna val och begränsningar som individen stöter på inom sitt arbete, respektive 

fritid. Och hur det i sin tur påverkar deras möjlighet att etablera en balans vilken är anpassad 

utifrån egna preferenser (Noon & Blyton, 2007, s. 357). Att uppleva obalans mellan arbete 

och privatliv kan te sig i två huvudsakliga områden vilka är:  

 

 Krav och press från arbetet vilka hindrar individen från att ägna sig åt privata 

angelägenheter och ansvarsområden, t.ex. familjen eller fritidsintressen.  

 Faktorer inom privatlivet vilka påverkar eller försvårar utförandet av sina 

arbetsuppgifter.  

  

Noon & Blyton (2007) menar att work-life balance har fått allt större betydelse i och med 

arbetsmarknadens nya villkor, i kombination med förändrade förhållanden inom privatlivet. 

Under följande rubrik presenteras olika områden vilka Noon & Blyton (2007) menar ha 

genomgått en omvandling, vilket lagt grunden för deras forskning av “work-life balance”.  

  

2.3.1 Utvecklingen av work-life balance-begreppet   

Enligt Noon & Blyton (2007) har work-life balance-begreppet formats och fått sin speciella 

innebörd i och med förändringen och utvecklingen av fyra specifika områden. De nämner 

först förändringar inom deltagandet på arbetsmarknaden. Här menar de främst den 

förändring som skett den senare halvan av århundradet i och med kvinnornas allt mer 
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framträdande närvaro på arbetsmarknaden. Författarna ger i sin text några exempel på 

geografiska områden där denna omställning skett. De nämner bland annat Storbritannien, 

Kanada och Skandinavien. Denna förändring har inneburit en omvandling från den tidigare 

stereotypiska familjestrukturen där en var familjeförsörjaren (vanligtvis mannen), och där 

kvinnan oftast var den som befann sig i hemmet (Noon & Blyton, 2007, s. 360 - 361).   

  

Den andra förändringen som skett anser de vara den förändrade standarden för 

arbetstider. Det har blivit allt vanligare att ta med sig arbetet hem, trots att arbetaren 

spenderat en lång dag på arbetsplatsen. Anledningarna till detta kan vara allt från att det helt 

enkelt är ett krav för att ens kunna tjäna nog med pengar för att uppnå en god 

levnadsstandard, medan det för andra handlar om att hävda sig och skapa förtroende på 

arbetsplatsen. I andra fall kan det handla om den ökade arbetsbördan och högre krav. Att ta 

med sig arbetet hem, vilket är en allt vanligare företeelse, leder till att gränsen mellan arbete 

och privatliv suddas ut och blir allt mer otydlig (Noon & Blyton, 2007, s. 362).   

  

Som en tredje förklaring varför uttrycket ‘work-life balance’ fått sin betydelse anser de har att 

göra med förändringar av ramarna för arbetet. Det har att göra med den allt mer diffusa 

individuella arbetssituationen, där otydliga bestämmelser som rör ens arbetskontrakt och 

anställning leder till osäkerhet för sin egen arbetssituation och framtid. Att inte arbeta efter 

några tydliga bestämmelser och garantier gör att det blir svårare att upprätthålla en balans 

mellan arbetsliv och övrigt liv (Noon & Blyton, 2007, s. 364).   

  

Det sista området vilket de anser har genomgått en omvandling är sfären för 

privatliv/fritid/övrigt liv. Här nämner Noon & Blyton (2007) bland annat det faktum att 

skilsmässor och ensamstående hushåll blivit allt vanligare vilket också bidrar till obalans 

mellan arbete och privatliv. En annan betydande faktor för den fjärde punkten anser Noon och 

Blyton (2007, s. 365) vara det ökade behovet för konsumtion och en strävan efter högre 

levnadsstandard, vilket gör individen mer benägen att arbeta i högre omfattning.   

  

Alla dessa faktorer har alltså haft betydelse för att begreppet ”work-life balance” blivit ett 

vanligt uttryck inom tidigare forskning om gränslöst arbete. Då studien 

ämnar undersöka butikschefers upplevelse av sitt gränslösa arbete så kommer forskningen 

som presenteras nedan handla om butiksarbete, butikschefsrollen och gränsdragning. För 

studien är work-life balance ett viktigt begrepp inom ramarna för tidigare forskning, eftersom 



9 

 

butikschefernas upplevelse av balansen mellan arbete och fritid i sin tur påverkar deras 

inställning till gränsdragning.  

  

2.4 Butiksarbete och detaljhandel 

Detaljhandeln har alltid haft en stor roll i samhället och har i de nordiska länderna haft en 

betydelsefull tillväxt mellan år 2000–2008 menar Hagberg, Holmberg, Sundström och Walter 

(2012, s. 19). Sedan finanskrisen 2008 har dock handeln präglats av stora förändringar som 

ekonomiska kriser, globalisering och förändrade konsumtionsmönster. En annan stor faktor 

till detaljhandelns omvandling är digitaliseringen, som förändrat sättet att bedriva 

verksamheter via exempelvis näthandel (Hagberg et al., 2012, s. 20). Idag har handelssektorn 

ca en halv miljon anställda i Sverige men tillväxten har fortsatt avtagit sen 2010 

(Andersson, Kazemi, Tengblad och Wickelgren, 2013, s. 11).   

  

I Handelsrådets rapport från 2017 förklaras att det inte främst handlar om hela 

handelssektorns tillväxt, utan hur näthandeln tagit över stora delar av de fysiska butikernas 

marknadsandelar och därmed givit butikerna stora utmaningar (Handelsrådet, 2017, s. 26). 

Genom näthandel har det även blivit lättare för produkttillverkare att nå slutkonsumenten utan 

butikerna som mellanhänder. För butikerna är hyran hög och mycket arbete krävs för att välja 

ut, exponera och sälja varor för kunderna som ofta kan få tag på varan på internet för ett 

billigare pris (Handelsrådet, 2017, s. 27). Konsumenterna har även fått ett övertag över 

handeln då de hela tiden kan handla när som helst via internet från ett stort utbud bland många 

konkurrenter. Följden av detta är att mellanhänderna, som i detta fall är de fysiska butikerna, 

riskerar att tappa försäljning och är därmed hotade (Handelsrådet, 2017, s. 31). En 

förutsättning för värdeskapandet inom handelsföretagen och butikerna är personalen som 

förväntas hålla en hög kvalitet och produktivitet (Andersson et al., 2013, s. 14).   

  

Enligt Allvin et al. (2006) är servicesektorn idag en stor del av arbetsmarknaden och omfattar 

alla arbeten som producerar någon typ av tjänst. De är även beroende av flera relationer och 

bestäms främst av relationen till kunderna och inte bara gentemot arbetsgivaren. Inom 

serviceyrken är mötet med kunden det mest avgörande ögonblicket och de finns få rum för 

misstag. Det är en typ av flexibilitet som innebär att organisationer blivit allt mer kundstyrda 

och att servicepersonalen numera har en ytterst viktig roll i hierarkin (Allvin et al., s. 32–33). 

Allvin et al. (2006) lyfter även fram den komplexa rollen som servicepersonal tvingas hantera 
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dagligen. De förväntas vara fullständigt hängivna till sitt företag och vara ansiktet utåt för 

deras värderingar. Samtidigt förväntas de vara personliga och genuina med konsumenterna 

och inte för uppenbart styrda av företagets riktlinjer för att inge förtroende. Allvin et al. 

(2006) presenterar Hochschilds (1933) teori om “Emotional Labour” som ett svar på hur de 

motstridiga kraven ska hanteras. Med Emotional Labour hanterar personalen sin roll genom 

att bli känslomässigt engagerad i sitt arbete och tillge sig företagets självbild (Allvin et al., 

2013, s. 73).  

  

I en rapport från Ann Bergman och Lars Ivarsson (2010) är en av kompetenserna som främst 

efterfrågas av butikspersonal tillgänglighet. Då många arbetstider är flexibla och varierande, 

samt styrda efter kunderna och försäljningen, så tvingas personal i stor utsträckning att vara 

mobila och tillgängliga på kort varsel (Bergman & Ivarsson, 2010). Arbetsvillkoren menar 

Bergman & Ivarsson (2010) kan upplevas olika, både objektivt vad som står i 

arbetsbeskrivningen, men också subjektivt utifrån av vad en individ själv känner att hen 

förväntas göra. Det här innebär en risk för överansträngning i enlighet 

med Karasek och Theorells (1990) krav-kontrollmodell. Med kontroll-kravmodellen innebär 

för höga krav i relation till låg kontroll över sitt arbetsutförande, utgöra en risk för just 

butiksarbetare (Bergman & Ivarsson, 2010, s. 7). Tillgänglighetskravet berörs både gentemot 

arbetsgivaren och kundrelationerna då en viktig del av serviceproduktionen anses vara att ge 

kunden snabb och bra service (Bergman & Ivarsson, 2010, s. 5).   

  

2.4.1 Butikschefsrollen  

Andersson et al. (2012) skriver i sin bok “Uppdrag butikschef: Att leda i butik” om 

butikschefernas roll i den butik som de ansvarar över. Butikschefer har ett mångfacetterat 

yrke och de förutsätts ha kontroll över olika områden för butiken. Arbetsuppgifterna varierar 

mellan allt från städning till schemaläggning och ekonomiansvar (Andersson et al., 2012, s. 

24 - 25). Butikschefen har ett konstant ansvar för sin butik och förutsätts vara flexibel i sin 

yrkesroll genom att vara tillgänglig och kunna hantera oväntade situationer, oavsett tid på 

dygnet de sker (Ibid). Allvin et als. (2006) definition av gränslöst arbete stämmer därför väl in 

på butikschefsbefattningen.   

  

För att kunna hantera sitt yrkesliv i kombination med sitt övriga liv, och därigenom undvika 

psykisk ohälsa och stress, är det av stor vikt att hitta strategier för att upprätthålla balans 

mellan privatliv och arbete menar Aronsson (2018). Eftersom butikschefer har ett arbete med 



11 

 

krav på både tillgänglighet och flexibilitet är det därför relevant att studera deras strategier för 

att hantera kraven i och med sin yrkesroll. Christena Nippert-Eng (1996) och Sue Clark 

(2000) har i sina separata studier om gränsdragning kommit fram till att individer segmenterar 

respektive integrerar sitt arbete och privatliv i olika utsträckningar. Balansen mellan de två 

sfärerna är en individuell angelägenhet baserat på var individs preferenser och värderingar, 

vilket påverkar hur en person drar gränsen.   

  

 Följande kapitel kommer att beskriva den teoretiska referensram som ligger till grund för 

denna studie. Där kommer Nippert-Engs (1996) “Boundary Theory” och Clarks (2000) 

“Work/Family Border Theory” redogöras för ytterligare.   
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3. Teoretisk referensram  
  

För att förklara och analysera det insamlade materialet kommer teorier presenteras inom tre 

olika områden, vilka alla bidrar till en förståelse för butikschefernas upplevelse av sitt 

arbete. Nippert-Engs (1996) och Clarks (2000) gränsteorier bidrar till att förstå hur människor 

individuellt drar gränsen enligt egna preferenser och vilka strategier som används för att 

uppnå balans mellan arbete och fritid. Gränsteorierna ger ingen komplett förklaring till vilka 

faktorer som påverkar den individuella upplevelsen för gränshantering. För att komplettera 

gränsteorierna används därför bl.a. Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell, 

vilken motiveras bidra med en förståelse för hur kontroll, krav och stöd påverkar en individs 

förmåga att hantera gränsdragningen. Som ytterligare ett komplement utgör McClellands 

(1987) motivationsteori en brygga mellan de tidigare nämnda teorierna. Motivation förklarar 

vilka interna drivkrafter som ligger bakom butikschefernas upplevelse och inställning till sitt 

gränslösa arbete. Motivationsteorin är därför betydelsefull för att förstå fenomenet som 

studeras. Alla teorier anser vi komplettera varandra i undersökningen av butikschefernas 

individuella upplevelser. Teorierna kommer sedan att användas för att analysera empirin och 

leda studien mot att besvara frågeställningarna.   

  

3.1 Strategier för gränsdragning  

Som nämndes under Tidigare forskning så är det av stor betydelse att en individ, för ett sunt 

mående, lyckas upprätthålla balans mellan arbete och privatliv. Det har, utöver Noon & 

Blytons (2007) teori om work-life balance, utvecklats fler teorier som pekar på vikten av ett 

sunt förhållande mellan arbetsliv och fritid. Då butikschefer mer eller mindre har ansvar för 

butiken under dygnets alla timmar är det ytterst relevant att undersöka hur de hanterar 

gränsdragning, alltså hur de upprätthåller work-life balance. De kommande teorierna ämnar 

ge perspektiv på individers strategier för att finna jämvikt mellan jobb och hem.   

  

3.1.1 Boundary Theory   

“Boundary Theory” utvecklades av Nippert-Eng (1996) som talar om hem och arbete som två 

olika sfärer som är ofrånkomligt kopplade till varandra, och hur individerna hanterar 

gränserna mellan dem. Gränsarbetet, menar Nippert-Eng (1996, s. 8), främst vara ett mentalt 

arbete som avgör i vilket utsträckning en individ integrerar eller segmenterar de olika 

livsfärerna. Det är det här arbetet som avgör hur individer definierar och utvecklar 
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relationerna mellan världarna och vilka egenskaper de har gemensamt, respektive åtskilt. Hur 

en person förhåller sig till hem och arbete beror på en rad olika sociala faktorer som varierar 

från person till person. Exempel på sådana är: yrke, arbetsroll, organisation, hierarkisk 

position och familjestruktur, vilka alla är komponenter som påverkar en individs uppfattning 

av vad som är hem och arbete (Nippert-Eng, 1996, s. 14).   

  

Eftersom de här faktorerna är föränderliga och baserade på de mentala och strukturella 

begränsningar som upplevs som gällande, så är förhållningssättet till hem och arbete en 

process som ständigt modifieras (1996, s.15). Exempelvis kan en förändring i arbetsplatsens 

policy bidra med ett mer flexibelt sätt att arbeta och därmed integrera hem och arbete, eller en 

befordran som kräver högre förväntningar och mer investering i arbetet. På andra sätt kan en 

arbetspolicy göra det svårare att integrera arbetet med privatliv och därmed segmentera det 

två sfärerna (Nippert-Eng, 1996, s. 16).    

  

Nippert-Eng (1996, s. 8) talar även om tre komponenter som påverkar gränsarbetet, vilka är: 

1. “I vilken grad människor i de olika sfärerna överlappar varandra.”. Det har bland annat att 

göra med ifall individen ofta har kontakt med kollegor i hemmet, eller med familjen på 

arbetstid. 2. “I vilken grad vi omger oss av liknande omgivning och objekt i arbete och hem.”. 

Har man till exempel en mobiltelefon som används i båda sfärerna? Samt 3. “Huruvida 

tankesätt, agerande, och hur vi presenterar oss själva i de olika sfärerna, skiljer sig åt eller 

liknar varandra”.  Nippert-Eng (1996, s. 9) menar däremot att de här komponenterna kan 

hanteras med olika gränsdragning för vad som integreras, respektive segmenteras. 

Gränssnittet hanteras utifrån individens mentala uppdelning och samordning mellan olika 

roller. Nippert-Eng (1996) menar även att genomträngligheten mellan sfärerna konstant 

varierar beroende på omständigheter. Vad som avgör den mentala uppdelningen mellan de två 

är hur respektive sfär upplevs för stunden och kan variera från dag till dag. Det kan till 

exempel vara svårare att göra en tydlig övergång från arbete till hem om arbetsdagen varit 

påfrestande, eller om arbetsrelaterade sysslor tränger in i hemsfären. Sådana faktorer gör det 

svårare att segmentera de två sfärerna (Ibid).    

  

En viktig poäng som Nippert-Eng (1996) gör är att hem och arbete integreras eller 

segmenteras olika beroende på sociala omständigheter och attityder gentemot de två 

domänerna. I vilken grad individen väljer att integrera eller segmentera arbetet och privatlivet 

beror på personliga värderingar och erfarenheter.   
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3.1.2 Work/Family Border Theory   

Sue Campbell Clark menar även hon att konflikter mellan arbete och fritid hittas i individens 

egna värderingar och erfarenheter (Clark, 2000, s. 750). Clark (2000, s. 753) benämner 

privatliv och arbetsliv som två olika domäner där olika regler, tankemönster och beteenden 

finns. Hon beskriver att de olika domänerna innehåller olika slags kulturer för uppförande och 

beteende. Likt Nippert-Eng (1996) så talar Clark om integrering och segmentering av de olika 

domänerna. Hon menar att trots de olika kulturerna, inom de båda, så klarar människor ofta av 

antingen integrera eller segmentera arbetsliv och privatliv. Det spelar heller ingen roll vart på 

spektrumet av integrering och segmentering en individ befinner sig, då studier har visat att de 

människor som beskrivit sin situation som god, har befunnit sig längs hela skalan. Individer 

har olika preferenser för vad de klassar som en balanserad livsstil (Clark, 2000, s. 754–755).  

  

Clark (2000) definierar vidare begreppet “balans” med att känna sig nöjd med sin situation 

och med att minimera rollkonflikten mellan de två domänen. Clark (2000) kritiserar tidigare 

forskning om work-life balance och menar att den antyder att människan är reaktiv i sitt sätt 

att hantera upplevd obalans. Den tidigare forskningen presenterar människan som en passiv 

varelse som rättar sig efter yttre omständigheter (Clark, 2000, s. 751). Clark (2000) menar 

med sin forskning att individer med krävande arbeten snarare arbetar aktivt och förebyggande 

för att upprätthålla en god balans mellan de två domänen. Den individuella gränsdragningen 

påverkas enligt henne av allt från faktorer som eget meningsskapande och mänsklig 

interaktion, till den varierade komplexiteten mellan arbete och privatliv (Clark, 2000, s. 750).  

  

Förklaringen till hur en individ hanterar balansen, menar Clark (2000), har att göra med olika 

gränsstrategier. Gränssrategierna delas upp i tre huvudgrenar: fysiska, temporala och 

psykologiska. Fysiska gränser kan vara exempelvis det fysiska rummet för antingen arbetet 

eller hemmet. Temporala gränser är till exempel arbetstider, som bestämmer när fokus ska 

ligga på arbetet, respektive hemmet. Psykologiska gränser handlar om att individen själv 

sätter gränser för när, var och hur arbete, respektive privatliv bör vara i fokus. Psykologiska 

gränser är alltså högst individuella, men både temporära- och fysiska gränser kan användas i 

utformandet av psykologiska gränsregler (Clark, 2000, s. 756).   

  

Clark (2000) menar att de individer som har stort inflytande inom de olika domänerna ofta 

tenderar att ha en bättre strategi för att upprätthålla work-life balance. De som har en central 
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roll, betydande kompetens, samt anknytning till andra prominenta medlemmar inom domänet, 

tenderar att ha stort utrymme för eget inflytande (Clark, 2000, s. 759). Forskning har visat att 

människor som har stort inflytande inom sitt arbete, och som har möjlighet att styra och 

bestämma över arbetet, ofta trivs bättre med sin arbets- och hemsituation (Ibid).   

  

En annan faktor som Clark (2000) menar ha betydelse för balans mellan privatliv och arbete, 

har att göra med identifiering med arbetsplatsen. En person vilken känner en högre 

förbindelse med sitt arbete är i regel mer tillfreds med sin work-life balance, eftersom viljan 

att vara med att påverka och styra ger tillfredsställelse på ett personligt plan. Känner sig 

individen snarare alienerad inom något utav domänen så blir det svårare för hen att känna 

mening i att spendera tid inom det (Clark, 2000, s. 759–760).   

  

3.2 Krav, kontroll och stöd  

För att få en djupare förståelse för butikschefers upplevelse av sitt arbete används Krav-

Kontroll-Stödmodellen av Karasek & Theorell (1990). För studien nyttjas modellen med 

syftet att undersöka hur kraven butikscheferna känner i sin yrkesroll, i relation till 

den kontroll de har över sin situation, påverkar deras förmåga att upprätthålla work-

life balance. Stödet från chefer och kollegor anses också vara en bidragande faktor till 

upplevelsen för det gränslösa arbetet. Då Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-

stödmodell ofta används med syftet att undersöka stress och återhämtning, vill vi understryka 

att vi valt att utgå ifrån Taris et als. (2007) tillämpning av modellen, vilken påvisar att krav 

och kontroll påverkar en individs balans mellan arbete och fritid. Modellen blir således aktuell 

för studien.   

  

Krav-kontroll-stödmodellen av Karasek & Theorell (1990) har fått en stor betydelse inom 

arbetsmiljöforskning. Den handlar om att de psykiska kraven är direkt kopplade till hur 

mycket kontroll respektive handlingsutrymme en individ har över sitt arbete 

(Stressforskningsinstitutet, 2015). Modellens centrala delar är fyra olika situationer som 

innefattar höga respektive låga krav kombinerat med stort respektive litet handlingsutrymme.   

  

Handlingsutrymmet kan i sig delas in i två olika aspekter. Karasek och Theorell (1990) kallar 

den ena “vardagsdemokratin”, som dels avser möjligheterna att bestämma hur, var och när 

arbetet ska utföras och kan benämnas som kontroll i arbetet. En annan faktor gäller i vilken 



16 

 

mån individen deltar eller har inflytande i beslutfattande. Den andra aspekten handlar om 

individens kompetens att utöva kontroll. Den avser hur pass kapabel individen är att ta 

kontroll över oväntade situationer (Allvin et al., 2016, s. 140–141).   

  

Det optimala utfallet är att ha hög kontroll, alltså stort handlingsutrymme, då det ger individen 

möjlighet att planera, delegera och påverka sitt arbete. Karasek & Theorell (1990) menar även 

att en individ med hög kontroll även motiveras av höga krav, då risken för understimulans 

annars blir stor. Den stora faran för att hamna i en stressdimension är istället de arbeten med 

höga krav och låg kontroll (litet handlingsutrymme) (Allvin et al., 2016, s. 140).   

  

På senare år har modellen kompletterats av Karasek & Theorell med en tredje faktor, vilken 

handlar om socialt stöd (Stressforskningsinstitutet, 2015: Allvin et al., 2006). Det mest 

ohälsosamma tänkbara utfallet för individ är höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd. 

Teorin menar att de psykiska kraven alltså korrelerar med den kontroll man har över sitt 

arbetes utförande, vilket också kan benämnas som handlingsutrymme, samt upplevelsen av 

det sociala stöd individen får (Allvin et al., 2016, s. 140).   

  

Det sociala stödet saknar en enkel definition, men handlar dels om det grundläggande behovet 

av grupptillhörighet och kamratskap på individnivå, till en mer kollektiv nivå där socialt stöd 

används i arbetsgruppen för att utöva kontroll, makt och identitet (Allvin et al., 2016, s. 141). 

Det finns fyra olika nivåer av stöd vilka alla är relevanta för vår undersökning. Dessa är:   

 

 Behovsteori: Stöd inom arbetet som tillgodoser basala mänskliga behov som till 

exempel kamratanda och samhörighet.   

 Socialisationsteori: Stöd inom arbetet vilket främjar gemensamma handlingsmönster.  

 Resursteori: Stöd inom arbetet som underlättar och anpassar arbetsbelastning.   

 Kollektivitetsteori: Stöd inom arbetet som på en strukturell nivå skyddar teamet mot 

tryck och påfrestningar från omvärlden. Detta strukturella stöd kan anses utgöra 

grunden för att uppleva kontroll och auktoritet, samt att identifiera sig med 

arbetsgruppen (Ibid).  

  

Taris et al. (2007) skriver i sin forskning om relationen mellan tid spenderat på arbete, 

återhämtning, sammansmältning av arbete och fritid, och mående. I deras studie hänvisar de, 
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som tidigare nämnt, till Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. Taris et al. 

(2007) menar att de kunnat se ett samband mellan hur låg kontroll och höga krav påverkar 

balansen mellan privatliv och arbete. Det var därför relevant att undersöka hur butikscheferna 

uppfattar kontroll och krav inom arbetet, för att se ifall det påverkade deras upplevelse av sitt 

gränslösa arbete.  

 

3.3 Motivation  

Efter att en pilotintervju inför studien genomförts så var det tydligt att butikschefen ofta 

hänvisade till sin positiva syn på arbetet grundades i “hur jag är som person”. På grund av den 

insikten så valdes den ursprungliga teoridelen att kompletteras med en motivationsteoretisk 

utgångspunkt. Motivationsteorin ämnar ge förklaring till våra intervjupersoners inställning till 

arbetet och upplevelser av gränsdragning. Motivation anses ha betydelse för mekanismerna 

bakom påståendet “hur jag är som person” och varför intervjupersonerna upplever sin 

situation så som de gör. Butikscheferna hänvisade likväl till sin 

egen vilja och engagemang för sitt arbete, vilket även det går att knyta an till relevansen för 

motivation som en teoretisk utgångspunkt.     

   

3.3.1 Begreppet motivation  

Abrahamsson & Andersen (2005, s. 141) skriver i sin bok “Organisation: Att beskriva och 

förstå organisationer” att motivation handlar om processen bakom människors beteende. De 

menar att motivation ligger bakom varför beteenden uppstår, bevaras och upphör. De skriver 

vidare att motivationsteorier inte fullt ut kan förklara varför motivation uppstår hos 

människor. För att få en djupare förståelse för varför människor agerar som de gör måste även 

beteendeteori finnas med som en komplettering för en mer djupgående förståelse. Enligt 

beteendemodellen så påverkar både motiv och värderingar ens beteende. Abrahamsson & 

Andersen (Ibid) anser att det finns upphov att tro att det finns generella mänskliga motiv, men 

att dessa upplevs olika beroende på skillnader inom den mänskliga kulturen. Människors olika 

värderingar, eller vad de tror på, bör skiljas från de motiv som ger energi till deras handlande. 

Att sedan kunna handla utefter sina värderingar och motiv bör även utrymme för handlande 

finnas. Motivation är således inte ett personlighetsdrag bland människor, utan uppstår snarare 

som en växelverkan mellan person och situation (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 142).   

  

Helene Ahl (2004), i sin bok “Motivation och vuxnas lärande”, redogör för läsaren om 
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problematiken för motivation som begrepp. Ahl (2004, s. 21) menar att många av forskarna 

verkar vara eniga om att motivation lever inuti människan och kan kopplas till handling, men 

att det inte finns någon enhällig åsikt för en ultimat definition. Därför väljer hon att i sin bok 

gräva djupare i olika motivationsteorier för att få en bredare uppfattning kring begreppet.   

  

Ahl har valt att dela upp de olika teorierna inom olika fack för att skilja på de olika 

angreppssätten för motivationsteorier. Hon skriver om “Den ekonomiska människan”, “Den 

sociala människan”, “Den fysiska människan”, “Den läraktiga människan”, “Den 

kunskapande människan”, “Den behovsstyrda människan” och “Den prestationsinriktade 

människan” (Ahl, 2004). För att bemöta syftet med studien har valt att utgå ifrån en teori som 

presenteras inom “Den prestationsinriktade människan”. Den valda teorin för studien 

är McClellands motivationsteori, vilken berör arbetsmotivation och kan därför anses vara 

lämplig för undersökningen.   

  

3.3.2 McClellands motivationsteori   

Den amerikanske professorn David McClelland är välkänd för sin forskning om motivation 

och beteenden i arbetslivet. En av hans primära slutsatser är att människan inte är motiverad 

av belöningar utan av tre andra behov som han identifierade i sin forskning som 

prestationsbehov, anknytningsbehov och maktbehov. Teorin menar även att de här behoven är 

inlärda och föränderliga. McClelland (1987) anser att alla har de här olika behoven men de är 

olika starka och att ett av dom motiverar en människa mest i en viss situation. Behoven 

varierar på grund av personlighet, livserfarenhet och ursprung (Abrahamsson & Andersen, 

2005, s. 145–146).    

  

Behovet av prestation finns inom alla individer men är mer dominant hos vissa. Personer med 

ett starkt prestationsbehov har ett starkt driv för att vinna och lyckas. De vill även klättra på 

arbetsplatsen och har ett starkt behov av feedback och bekräftelse i sitt arbete (Ahl, 2004, s. 

41). McClelland upptäckte även, gällande prestationsbehovet, att människor med högt behov 

av att prestera också visade sig prestera i högre grad än övriga. Däremot fann han att det som 

motiverade de prestationsbenägna inte var belöningen, utan snarare behovet av att klara själva 

uppgiften. Individerna som drevs av att prestera tog inga onödiga risker och tog sig endast an 

uppgifter där de fick chans att bruka sin förmåga. Varken pengar eller beröm triggade 

individernas behov av att prestera, bara om de uppmuntrade själva prestationen (Ibid).   
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Den andra faktorn till motivation kallar McClelland för maktbehov. De som drivs av 

maktbehov är de individer som strävar efter att bli ledare, prestige, att influera andra och hög 

personlig status (Abrahamsson & Andersen, 2005).   

  

Den sista delen av motivationsteorin är behovet av anknytning som handlar om huruvida en 

person värderar vänskapliga relationer och interaktionen med andra på arbetsplatsen. Att vara 

omtyckt, ha bra relationer med kollegor och ha en stark tillhörighet till sitt team är det primära 

för de här individerna (Abrahamsson & Andersen, 2005).  
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4. Metod   
  

I den här delen kommer val av metod, urval och materialinsamling att presenteras samt 

diskuteras. Det är även viktigt att beskriva varför de tillvägagångssätt som valts har varit 

relevant för studien, för att påvisa studiens trovärdighet. Vidare kommer analystekniken av 

materialet att redovisas, samt etiska överväganden. Slutligen kommer studiens validitet och 

reliabilitet diskuteras, till följd av studiens eventuella begränsningar.    

  

4.1 Metodval  

Då studien ämnar undersöka butikschefers upplevelser om gränsdragning mellan arbete och 

fritid, kommer empirin samlas in genom kvalitativa intervjuer. Vårt fokus har varit på det 

respondenterna själva finner relevant kring ämnet och detta har undersökts genom 

semistrukturerade intervjuer. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det finns goda 

förutsättningar att förhålla sig relativt öppet till de frågor som ställs då intervjuguiden endast 

fungerar som ett underlag (Bryman, 2016, s. 565). Som forskare kunde vi med fördel ställa 

följdfrågor till respondenten. Informanten hade även goda möjligheter att tala väldigt öppet 

kring hur den givna situationen upplevdes, eller vilka attityder hen hade gentemot ett 

fenomen.   

  

En av fördelarna med att använda sig av intervjuer vid en kvalitativ undersökning är att 

forskaren har möjlighet att ha en viss kontroll över de frågor som ställs, till skillnad från t.ex. 

en enkätundersökning (Esaiasson et al., 2017, s. 242 - 244). Tack vare intervjusituationen 

fanns möjligheten att ha uppsikt över respondenterna och på vilket sätt de svarar på; naturligt 

eller tillgjort. I en del intervjuer kunde exempelvis intervjupersonen svara flyktigt på den 

ställda frågan. Det försökte motverkas genom att ställa följdfrågor, eller att be personen att 

utveckla sitt svar. Intervjusituationen gav möjligheten att gräva sig djupare i sådant som kom 

upp under samtalet och ta tillvara på var individs personliga upplevelse. En annan fördel är att 

om det till exempel uppkommer några missförstånd så finns tillfälle att reda ut dem på plats 

(Ibid), vilket vi fann användbart under intervjuerna.    

  

I sökandet efter forskning på ämnet återfanns mycket material om detaljhandel, däremot 

upptäcktes en brist på forskning om just arbetet som butikschef, vilket motiverar valet av 
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djupgående intervjuer. Underlaget för studien är tio semistrukturerade intervjuer med 

butikschefer och deras upplevelser.  

  

4.2 Urval   

Respondenterna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval där kriteriet är att de är butikschefer 

inom detaljhandeln, mer specifikt beklädnadshandel, arbetar heltid och är anställda av ett 

företag, det vill säga; äger inte en egen butik. Att ha ett snävare urval bidrar till en större 

legitimitet då alla intervjupersonerna jobbar under lika omständigheter som exempelvis har 

krav på resultat från högre chefer. Butikscheferna kontaktades antingen över telefon eller 

direkt på arbetsplatsen och därefter skickades ett informationsbrev ut.  

  

Ett bekvämlighetsurval innebär att forskare väljer ut de respondenter som är bäst lämpade för 

studiens syfte, är nära till hands och uppfyller de kriterier forskaren eftersöker (Bryman, 2016, 

s. 243–244). En kvantitativ studie med enkäter hade eventuellt kunnat bidra med svar på 

forskningsfrågan om attityder gentemot arbetet som butikschef utifrån gränslöst arbete och då 

hade vi kunnat få ett större urval (Esiasson et al., 2017, s. 242). Då syftet med studien var att 

få reda på upplevelser på ett djupare plan samt kunna anpassa frågor efter intervjupersonen, så 

motiverar vi att kvalitativa intervjuer med ett mindre urval passade bättre för studiens 

ändamål.   

  

I studien har sammanlagt tio respondenter valts ut, varav sju av dem är kvinnor och tre är 

män. I studien kunde inga könsskillnader mellan butikscheferna identifieras. Resultatet anses 

därför inte ha påverkats av ojämn könsfördelning. När man som forskare ska motivera sin 

urvalsstorlek handlar det om att uppnå en teoretisk mättnad menar Bryman (2019, s. 507). Att 

veta i förväg när ens material är mättat är omöjligt att avgöra och intervjuer kan behövas 

lägga till eller tas bort beroende på resultat. Deras ålder varierar mellan 24 - 55 år, vilket är en 

positiv fördelning, då deras tidigare erfarenheter kom att ha betydelse för studien.  

  

Vi har gått efter principen “Intensitet i urval” vilket innebär att personer väljs ut med 

anledning av deras erfarenhet kring det som skall undersökas, samt att de förutsätts komma 

kunna besvara de frågor som ställs, för att bidra till att uppnå empirisk mättnad (Esaiasson et 

al., 2017, s. 267–268). Efter att samtliga 10 intervjuer genomförts, varav intervjupersonerna 
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givit fullständiga och djupgående svar på alla de områden som behandlats, ansågs 

datainsamlingen fullständig.  

  

4.3 Intervjuguiden  

Som grund till samtliga intervjuer fanns en färdigställd intervjuguide vars syfte var att leda 

intervjun i rätt riktning och underlätta för intervjuaren. Innehållet i intervjuguiden är en viktig 

del för att kunna knyta an till studiens syfte och frågeställningar, samt för att motivera 

intervjupersonen att berätta om sina upplevelser (Esiassion et al., 2017, s. 273–274). Guiden 

grundar sig i en genomtänkt ordning av områden med utgångspunkt från undersökningens 

frågeställningar. Det är av stor vikt att frågorna inte är för snävt formulerade då de kan 

förhindra nya och alternativa synsätt som kan uppkomma under insamlingsprocessen 

(Bryman, 2016, s. 565). Intervjuguiden inleds med ett kortare intro om studiens syfte, 

intervjupersonens etiska rättigheter, samt en presentation om oss själva. Därefter ställs öppna 

och generella frågor om intervjupersonen, för att få hen bekväm med situationen. Sedan följer 

en del kallad arbetssituation som handlar generellt om personens arbete. Därefter smalnas 

frågorna ner, likt trattprincipen, i delar som benämns gränslöst arbete, flexibilitet, motivation, 

krav/kontroll och strategier för gränsdragning. Varje del innehåller mellan 4–9 frågor med 

reservation för följdfrågor. Intervjun avslutades med att fråga ifall informanten ville dela med 

sig av något ytterligare, samt genom att påminna om de etiska rättigheterna. Under 

intervjutillfällena med våra respondenter så drog vi nytta av att intervjuerna inte 

nödvändigtvis behövde följa vår intervjuguide, eftersom det i många lägen var viktigt att 

ställa relevanta följdfrågor, som inte ingick i den färdiga mallen.   

  

4.4 Genomförande   

Intervjuerna ägde rum i personalrummet på intervjupersonens arbetsplats eller på ett lugnt 

café. Intervjupersonerna fick själva ta ställning till var, när och hur intervjun skulle gå till, för 

att dels göra det så okomplicerat som möjligt för dem, men även för att intervjupersonen ska 

känna sig trygg (Repstad, 2007, s. 96). Innan själva intervjun förekom en del småprat för att 

mjuka upp situationen och bygga en komfortabel social relation. Inför intervjun informerades 

butikschefen över upplägget, om intervjuguiden, tidsram, samt kring de etiska förhållandena 

för hens deltagande. Under intervjun valde vi att spela in samtalet genom att använda två 

stycken telefoner med inspelningsfunktion. Två enheter är att föredra ifall en utav dem skulle 

sluta fungera. En fördel med att spela in samtalet är att man då slipper anteckna allt under 
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intervjuns gång, och snarare ägna sig mer uppmärksammat på vad respondenten faktiskt 

säger, och hur det sägs (Repstad, 2007, s. 93).  

  

4.5 Analysteknik  

Transkribering analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys för att hitta meningsfulla 

mönster och kunna dra slutsatser utifrån textens innehåll. Forskaren läser då noggrant textens 

delar och helhet i relation till kontexten för att få fram det väsentliga (Esaiasson et al., 2017 s. 

211). Esaiasson et al. (2017) menar att aktörer agerar gentemot fenomen i sin omgivning 

beroende på den mening den har för dem. Därför är kvalitativ innehållsanalys en metod som 

är lämplig i den här studien om butikschefens upplevelser om gränslöst arbete. All text 

har sedan behandlats och delats in i en mängd olika kategorier och teman som sedan har 

representerat meningen av det som sades i intervjuerna.   

  

Det finns fler inriktningar i hur man behandlar och kodar sitt material inom kvalitativ 

innehållsanalys och i denna studie har bland annat den konventionella riktningen valts. I den 

konventionella metoden intar forskaren en induktiv roll och närmar sig materialet utan 

förutbestämda kategorier och teman (Hsieh & Shannon, 2007). Metoden är främst fördelaktig 

att använda i beskrivandet av fenomen och känslomässiga upplevelser enligt Hsieh & 

Shannon (2007) vilket är vårt syfte med studien. Texten har behandlats ord för ord med ett 

öppet sinne där vi sedan valde att belysa de nyckelord som var av intresse, för att sedan skapa 

koder. En fördel med det konventionella angreppssättet är att vi kunnat analysera direkt 

utifrån respondenternas perspektiv, utan egna förutbestämda koder som kan rikta våra resultat 

från analysen (Hsieh & Shannon, 2007).   

  

Trots att studien till stor del är i enlighet med konventionell kodning, eftersom avsikten var att 

ta reda på upplevelser och personliga erfarenheter, så har vi dock inte kunna vara ensidigt 

induktiva i kodningen. I riktad innehållsanalys är en redan befintlig teori eller forskning i 

fokus när man analyseras sitt material. Forskaren antar då en deduktiv roll och letar efter 

förutbestämda kategorier eller nyckelord för att bekräfta en redan befintlig teori (Hsieh & 

Shannon, 2007). Till skillnad från konventionell innehållsanalys så kan frågorna i en riktad 

innehållsanalys, exempelvis en intervju, vara mer riktade mot teorin man undersöker eller de 

förutbestämda koderna. En fördel med riktad kodning är att existerande teorier förlängs och 

bekräftas, samt att forskaren vet vad den ska leta efter i sin analys (Ibid). I den här studien 
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motiveras att båda metoderna har tillämpats på vår data för bästa resultat. Eftersom ett tydligt 

syfte har utformats kan det vara en svårighet att uppnå en totalt induktiv roll, då vår förståelse 

och intention under analysen kommer att lysa igenom hur texten har tolkats. Nödvändigtvis 

har inte alla koder bestämts innan analysen börjar, men som forskare finns en medvetenhet 

om att de befintliga teorier som valt kan påverka förmågan att vara deduktiv.   

  

Eftersom kodningen grundar sig i både konventionell och riktad kodning så inleddes 

kodningen med att noggrant läsa igenom texten flera gånger för att hitta betydelsefulla 

mönster som därefter utvecklades till kategorier och sedan teman. I analysen gick att hitta 

flera förekomster av ord och meningar som kunde identifieras som underliggande teman i 

materialet. Detta kallar David & Sutton (2016, s. 274) för latenta koder.   

  

4.6 Etiska överväganden  

Då det kommer till etiska principer så är det av stor vikt att informera deltagarna om att deras 

medverkan kommer att utgöra en del i en undersökning samt vad deras rättigheter är. Som 

forskare kan man till exempel erbjuda att intervjupersonerna får läsa transkriberingen, samt 

upplysa kring anonymitet. En respondent har självklart även möjligheten att dra tillbaka sitt 

deltagande när som helst och det informerades respondenterna om innan genomförandet av 

intervjun (Esaiasson et al., 2017, s. 267).   

  

De etiska riktlinjerna är även i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav. De 

handlar om informationskravet, som innebär att forskaren måste upplysa berörda personer om 

studiens syfte, varna för eventuella obehag i situationen och informationen bara kommer 

användas i forskningssyfte. Sedan kommer samtyckeskravet som betyder att deltagarna själv 

får bestämma över sin medverkan, vilket inte var problematiskt att inhämta i denna studie då 

respondenterna tillfrågades personligen (Vetenskapsrådet, 2011, s. 10).  

Konfidentialitetskravet skyddar intervjupersonernas personuppgifter på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan få tillgång till dem samt att utomstående inte kan identifiera dem. I studien 

kommer endast kön, ålder och hur länge de arbetat som butikschef att anges på 

intervjupersonerna för att skydda deras identitet. Vad de heter, vilken stad de bor i och var de 

jobbar kommer inte att anges. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att 

insamlade uppgifter om studiens berörda personer endast får användas i forskningssyfte. 

Samtlig information om respondenternas rättigheter formulerades tydligt i det utskickade 
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informationsbrevet.  

  

4.7 Reliabilitet och validitet  

Validitet handlar om att mäta det undersökningen avser att mäta och hur den teoretiska 

definitionen överensstämmer med den operationella indikatorn (Esaiasson et al., 2017, s. 58). 

I denna studie är det insamlade materialet, alltså intervjuerna, det viktigaste för validiteten 

eftersom de ämnar besvara frågeställningarna. Undersökningen har också som mål att ha en 

hög reliabilitet, som innebär en frånvaro av systematiska och slumpmässiga fel under 

datainsamlingen och datahanteringen (Esaiasson et al., 2017. s. 64). I studien har det 

reflekterats över både intern och extern reliabilitet, som innebär i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas och få liknande resultat, samt hur forskarna internt bestämmer sig 

för att tolka resultaten. I vårt fall är extern reliabilitet eventuellt inget som behöver uppnås, 

men som till vår fördel skulle bekräfta de befintliga teorierna som studien till viss del utgår 

från. I studien har dock en intern reliabilitet uppnåtts då vi som forskare varit noga med att 

vara överens med hur informationen skall analyseras och vad den betyder för studien 

(Bryman, 2016, s. 465).   

  

En utmaning i den här studien är att samtlig empiri insamlats genom just intervjuer. En risk 

finns att forskaren slarvar under transkribering, missförstår intervjupersonens svar eller helt 

enkelt ställer felaktiga frågor i förhållande till syftet. Därför finns stora fördelar med att 

genomföra en pilotintervju först och testa intervjuguiden i praktiken för att sedan kunna 

revidera den inför resten av intervjuerna, vilket var nödvändigt i den här studien efter den 

första pilotintervjun.  

  

4.8 Begränsningar och kritik   

Även om intervjuer har varit en väl lämpad metod för datainsamlingen finns det även 

problematik med det som metodval. Den så kallade “intervjuareffekten” är något som behövts 

ha i beaktning under mötet med intervjupersonerna.  Intervjuareffekten uppstår i samspelet 

mellan intervjuare och respondent i form av oönskade effekter genom oavsiktlig, men även 

avsiktlig påverkan från forskaren. Avsiktlig påverkan är däremot något som bör ses som strikt 

förbjudet i en undersökning och det är något som vi tar avstånd från. Oavsiktlig påverkan kan 

te sig i form av kroppsspråk, frågeformulering och sållande lyssnande. Därför är det viktigt att 

vara medveten om det och ta ansvar för att undvika påverkan i bästa möjliga mån. Något som 
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kan vara svårt att göra något åt är däremot risken för att intervjupersonen försöker anpassa sig 

till situationen och ge svar som han eller hon modifierat, snarare än vad hen faktiskt 

upplever/upplevt, eller kanske modererar sina svar för att frågan uppfattas som känslig 

(Esaiasson et al., 2017, s. 243).   

  

Ibland uppstod situationer då det var svårt att hitta bra följdfrågor att ställa när 

intervjupersonen inte gav tillräckligt djupgående svar. Som intervjuare var det klart 

utmanande, eftersom det i vissa fall var svårt att uppfatta ifall informanten inte kände sig 

bekväm med att ge ett utförligare svar. Det märktes att vissa respondenter värnade om att 

eventuellt skydda företaget, vilket var en svårighet eftersom målet var att komma åt en så äkta 

bild som möjligt av intervjupersonens personliga upplevelser. Ett sådant exempel kunde vara 

att de först sa något som anspelade på negativitet, men som sedan direkt efter rättfärdigades 

med att vända det till något positivt. Det var även en utmaning att inte ställa ledande frågor 

ibland då man förstod vad de ville säga, men att de hade svårigheter med att formulera sig.   

  

De flesta av intervjuerna skedde i personalrummet på butikschefernas arbetsplats då många av 

informanterna ansåg det vara den smidigaste lösningen. Det kan eventuellt vara en nackdel att 

reflektera över. Valet av miljö kan ha haft betydelse för respondentens svar i intervjuerna, 

eftersom de skedde i deras arbetssfär och därmed riskerar att påverka deras förmåga att 

berätta om sin faktiska upplevelse. Att infinna sig på sin arbetsplats kan eventuellt leda till att 

man inte fullt ut släpper sin professionella roll. Hade intervjun istället skett utanför butiken 

skulle det möjligen kunnat leda till att informanten tillåter forskaren in i sin privata sfär.   

  

Tack vare att det finns en medvetenhet för studiens eventuella begränsningar, infinner sig 

alltjämt en tilltro för att insamlingen av empirin har skett under goda förutsättningar. Det 

insamlade materialet gav ett utförligt kvalitativt underlag vilket gav oss en bra grund att utgå 

från i bearbetningen och analysen.   

  

4.9 Setting  

De flesta av intervjuerna skedde i personalrummet på butikschefernas arbetsplats, vilket även 

gav en inblick i den miljö de arbetar i. Butikerna låg för de mesta i köpcentrum, men även på 

shoppinggatan mitt i staden de befann sig i, och var alla välkända kedjor. Butikerna hade 

vanligtvis flera avdelningar som dam, barn och herr. Oftast arbetade butikscheferna med ca 
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två andra kollegor som alla hade sina projekt för dagen. Vanliga arbetsuppgifter för 

personalen är hjälpa kunder, ta kassan, packa upp varor eller städa butiken. En butikschef 

berättar att de får mycket beröm för att de har så fint och städat, vilket hon värderar högt och 

anser säljer mer. Nästan alla butiker hade kampanjer varje vecka, där vissa varor var nedsatta 

och extra mycket i fokus vid entrén, för att locka in kunderna. Butikscheferna arbetade oftast 

på golvet likt en vanlig säljare, men sprang in på kontoret för att fixa schemat, läsa mail, göra 

löner och andra uppgifter när det fanns tid och var lugnt i butiken. Butikscheferna gjorde 

vanligtvis även ett dagsschema vid kassan där en plan över raster och dagens arbetsuppgifter 

stod nedskrivna. Där stod även dagens budget och vilka försäljningsmål de hade. Alla punkter 

på listan hanns inte alltid med berättar en butikschef och allt beror på hur mycket kunder de 

har, för dem går alltid först berättar hon.    
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5. Resultat   
  

Ur empirin växte tre betydande teman fram, vilka alla bidrar med förståelse över hur 

butikscheferna upplever sitt arbete. Första delen av kapitlet presenterar på vilket sätt 

butikschefsrollen utgör ett gränslöst arbete, genom att koppla samman empiri med teori. Nästa 

del berör krav-kontroll-stödmodellen och anses kunna bidra till att ta reda på hur de olika 

krav/kontroll/stöd-nivåerna påverkar butikschefernas upplevelse för gränsdragning. I sista 

delen presenteras motivation, som utgör ett komplement till varför butikscheferna har en viss 

inställning till sitt arbete.   

   

5.1 Butikschefsrollen - Ett gränslöst arbete   

För att undersöka hur butikscheferna upplever sitt gränslösa arbete, har empiri samlats in och 

genererat i kategorierna flexibilitet, tillgänglighet, gränsdragning och identifiering med sitt 

arbete. De fyra faktorerna bidrar alla till att ge en uppfattning över butikschefernas 

upplevelser.    

   

5.1.1 Flexibilitet   

De flesta av respondenterna anser sig själva ha ett flexibelt arbete, dels för hur de själva kan 

ställa upp, ställa om och strukturera arbetet, men även genom att vara kontaktbara och 

problemlösare. Samtliga av de intervjuade butikscheferna berättar även att de har en stor 

frihet i att koordinera arbetet i butiken genom att delegera vad som behövs göras och när. En 

nackdel som de flesta nämner är det faktum att de konstant måste vara flexibla med schemat; 

att ett färdigkonstruerat schema sällan består. Hälften av informanterna delar även 

upplevelsen av att de ofta inte kan slappna av inför lediga helger och inplanerade aktiviteter 

på fritiden, ifall de skulle behöva jobba istället, vilket butikschef (1) tydligt uttryckte sig om:   

   

 “Det kan vara att konstant oroa sig för att någon kanske blir sjuk, och så. Som att när jag är 

ledig och planerat in grejer så kan jag inte kanske vara helt 100 på att det går att 

genomföra.” - Butikschef (1).   

   

Butikschef (1) menar likt flera av de andra respondenterna att flexibiliteten i schemat är en 

stor del av arbetet. Flera av intervjupersonerna var även ense om hur deras privatliv är 

utformat blir en stor anledning till hur flexibla de väljer att vara. De som främst angav att de 
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var flexibla tidsmässigt och beredda på omställningar, som att stanna kvar efter de slutat eller 

hoppa in på lediga dagar, var de butikschefer utan barn. Butikschef (5) förklarar att han det 

senaste året ingått ett samboförhållande med flickvän och barn, och att han sedan dess inte är 

lika flexibel. Enligt intervjuperson (8) hade situationen kunnat se annorlunda ut ifall 

förutsättningarna i privatlivet var det och berättar att hans flexibilitet grundar sig mycket i 

hans privatliv och brist på andra saker att göra:   

   

“Jag tror det hade varit annorlunda om jag till exempel hade haft barn... eller också om man 

skulle åka och göra någonting varje dag liksom. Men så ser inte situationen ut, och då kan 

jag lika gärna jobba.” - Butikschef (8).   

   

Som citatet ovan påvisar så lägger butikschef (8) mycket tid på arbetet och ser det inte som att 

han offrar något på sin fritid på grund av det. Intervjupersonerna (1) och (4) har inte heller 

barn och tycker också att hoppa in extra och ställa om fort inte är särskilt problematiskt. (4) 

anser snarare att det är nödvändigt för att butiken ska fungera. Hon berättar även att hon 

varierar i arbetsuppgifter som en sorts flexibilitet: att agera som Visual Merchandiser, till HR-

person och lokalvårdare. Ingen dag är den andra lik menar butikschef (4):  

   

“Jag anser att flexibilitet är en förutsättning för att butiken ska funka... och det ingår i mitt 

jobb. Jag skiftar även mellan olika roller varje dag och har en stor variation.” - Butikschef 

(4).   

   

Endast två av de intervjuade, (2) och (3), upplever inte deras arbete flexibelt i alla lägen, 

främst till deras egen nackdel då de kände sig låsta till butiken och det ramverk de fått av sina 

högre chefer. De själva känner däremot att de själva är väldigt flexibla, men enbart på 

arbetsgivarens villkor. Butikschef (2) och (3) som upplever arbetet som icke flexibelt arbetar 

båda på hårt pressade kedjor som står inför en eventuell konkurs och har dessutom lite 

personal på grund av nedskärningar. Butikschef (2) berättar att hon fått skriva på ett kontrakt 

för att jobba heldagar, utan rast, på grund av bristande resurser till att anställa personal.  Flera 

av dem säger i intervjuerna att de anpassar sig konstant efter personalens och kundernas 

behov och att butiken alltid kommer först för dem.  

   

Resultatet av intervjuerna berättar att arbetet främst är flexibelt tidsmässigt och att de fem 

intervjupersonerna utan barn ansåg sig vara betydligt mer flexibla än dem utan.    
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5.1.2 Tillgänglighet   

Samtliga butikschefer i studien berättar att de måste vara tillgängliga konstant på telefonen. I 

och med att de har det yttersta ansvaret så måste de kunna svara i telefon om butiken 

kontaktar dem. Däremot varierar attityden till tillgänglighet en del dem emellan, främst vad 

gäller vilka faktorer som påverkar hur pass nåbara de förutsätts vara. Sju av de tio intervjuade 

berättar att de alltid är tillgängliga, svarar fort om någon kontaktar dem, och att de jämt är 

beredda att lösa situationer även då de är lediga. Butikschef (5), (6) och (9) berättar att de 

alltid är tillgängliga, men värderar oftast vad som är värt att svara på och inte. Om ärendet inte 

är akut prioriterar de ofta bort ärendet till dagen efter. Samtliga berättar även att 

tillgängligheten varierar under olika perioder, som till exempel under kampanjer eller 

säljtävlingar, då de är mer aktiva.  Hur ofta de anställda hör av sig varierar också i perioder, 

men flera av dem berättar de ofta ringer för att de vill ha råd i hur en situation ska lösas, om 

en kund vill bli hänvisad till butikschefen eller om det allmänt har frågor om arbetsuppgifter. 

Flera av butikscheferna berättar att de kan få önskemål om ledighet från anställda på sms om 

kvällarna, eller mail från högre chefer om kommande kampanjer eller möten exempelvis.   

   

På frågan varifrån kravet på tillgängligheten kommer ifrån, berättar de flesta att det är oklart 

hur tillgängliga de måste vara från arbetsgivarens håll. Butikschef (5) berättar att han har 

försökt få svar på frågan från högre chefer men inte fått något konkret svar, vilket även 

butikschef (8) är överens om:    

   

“Ehmm, nej vi har inga papper på att vara tillgängliga, utan det är mer att man ansvarar för 

butiken och det får man egentligen tolka som man vill... men jag tolkar det som att man måste 

var anträffbar och uppkopplad för jobbet.”- Butikschef (8).   

   

Då butikscheferna själva talar om tillgänglighetskravet så var de alla ense om att det är en 

naturlig del av att vara just butikschef. Det är ett ansvarsområde de var redo att ge sig hän i 

samband med att de skrev på arbetskontraktet. Butikschef (9) förklarar gång på gång hur hon 

gör ett aktivt val av att vara tillgänglig för sina kollegor, dels för att hon värnar om dem, men 

även för att hon aldrig kopplat samman det fenomenet med ett krav på tillgänglighet. Även 

butikschef (7) anser att hon själv sätter kraven på att vara så pass nåbar hon bara kan, och det 

främst för att vara en trygghet för sina anställda.  Främst de yngre butikscheferna (1), (2), (8) 
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och (10) ser inte tillgängligheten som ett problem utan mer en naturlig del av deras 

mobiltelefonanvändande, eftersom de redan är uppkopplade så pass mycket. De 

arbetsrelaterade ärendena menar (10) tar så pass lite tid att han inte ens hinner reflektera över 

att det är “gratisjobb”:    

   

“...jag är 24 och uppvuxen i en digital värld kanske jag kan stänga av på ett annat vis. Jag ser 

telefonen, mer som ett verktyg i vardagen bara. Den äldre generationen kanske tycket det är 

något nytt och att “Gud nu plingar det och nu måste jag svara”...men så funkar inte jag.”  

- Butikschef (10).   

   

Flera av dem menar också att en orsak till deras tillgänglighet också är för deras egen skull så 

de har koll på vad som händer och inte får en chock när det kommer tillbaka från ledigheten. I 

samtliga intervjuer framgår det att alla butikschefer är tillgängliga konstant för att de är 

enskilt ansvariga för butiken.    

   

5.1.3 Gränsdragning   

I intervjuerna framkom att de flesta av intervjupersonerna håller med om att deras arbete klart 

är gränslöst, men att det för majoriteten inte upplevs som ett problem och inget de vanligen 

reflekterar över. Nästan alla intervjupersoner upplever alltså balansen mellan arbete och 

privatliv som god, trots att arbetet tydligt integreras till stor del med deras privatliv.  Det 

visade sig även under intervjuerna att de flesta har tillvägagångssätt att hantera privat -och 

arbetsliv, men att de själva inte ser det som aktiva strategier att segmentera de två 

domänerna.    

   

Tre av tio butikschefer (4), (5) och (9) berättar dock att de har bestämda och aktiva strategier 

för att dra gränsen mellan arbete och fritid. Butikschef (4) berättar att hon ber sina anställda 

lämna lappar på kontoret, istället för att sms:a henne, och har fått säga till att de inte får höra 

av sig om småsaker när hon är ledig. Butikschef (5) berättar att han att han aktivt lägger 

undan mobilen, stänger av ljudet och försöker att inte jobba alls på fritiden, trots att han alltid 

måste vara tillgänglig. Butikschef (9) berättar att stämpelklockan och att låsa dörren till 

butiken är en viktig symbolisk markering för henne över vad som är fritid och arbete.    
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Butikschef (7) är den enda intervjuperson i studien som upplever att balansen inte fungerar, 

utan beskriver det som att arbetet ständigt cirkulerar i tankarna. Det uppfattas gå ut över 

familjelivet och hon säger att arbetet går för det mesta före familjen. Butikschef (10) upplever 

att han får skjuta sina fritidsintressen åt sidan för att hinna med arbetet, och att tankarna 

tenderar att vara på arbetet väldigt mycket under sin lediga tid. Han upplever att det är svårt 

att motivera sig till att göra administrativa sysslor på arbetstid, eftersom han hellre spenderar 

tid i och på butiken. Därför, menar han, blir det lätt att ta med arbetet hem. Han säger att det 

däremot inte känns som något större problem. De övriga sju butikscheferna berättar att de inte 

har några bestämda strategier för att dra gränsen likt butikschef (4), (5), och (9), men att de 

ändå kan koppla bort arbetet mentalt om det behövs, trots att de alltid är tillgängliga och 

beredda på att hantera arbetsrelaterade uppgifter på sin fritid.   

   

Något som framkom under intervjuerna var alltså hur gränsdragning påverkas av 

butikschefernas erfarenhet, och hur tillgängliga de anser sig behöva vara. De med längre 

erfarenhet känner inte samma behov av att lösa arbetsrelaterade problem lika snabbt, det 

berättar bland annat (5), (8) och (9). Butikschef (5) säger att han förr kunde sitta med mobilen 

en hel kväll och svara på mejl och läsa siffror framför TV:n. Nu anser han däremot att han kan 

skjuta på sådant, och att han främst är aktiv under säljtävlingar eller andra projekt. Flera av 

butikscheferna hänvisar till hur det var svårare att dra gränser när de var nya som chefer och 

att det är något de blivit bättre på med åren. Butikschef (5) berättar att det tagit några år för 

han att kunna varva ner på fritiden och att det krävs erfarenhet för att kunna släppa arbetet på 

fritiden.   

   

 “...men det där tror jag också kommer med tiden lite för att man då känner mer trygghet. När 

man har jobbat länge och känner att man kan släppa lite... Jag tror jag inte jag kan förväntas 

hålla koll på allt när jag är ledig, utan det kan man kolla upp dagen efter i så fall.”  

- Butikschef (5).   

   

Merparten av intervjupersonerna berättar att de ofta kollar mejlen hemifrån, har kontakt med 

butiken, gör schemat hemifrån eller allmänt har jobbet i huvudet. Samtliga butikschefer har 

även mer än gärna privata relationer med deras kollegor och är väldigt angelägna om att vara 

bra vänner även utanför arbetet. Nästan alla intervjupersoner säger att det inte stör dem 

särskilt mycket att de arbetar på sin fritid, utan känns som en naturlig del av att vara 

butikschef. Samtliga av intervjupersonerna har även svårt att svara på hur mycket arbete som 
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faktiskt krävs av dem på fritiden.  Butikschef (1) berättar att hon upplever de arbetsvillkor hon 

har att förhålla sig till är relativt otydliga:  

   

“...det är ju det ansvaret du får från arbetsgivaren när du skriver på kontraktet, att här är din 

butik varsågod sköt den *skratt*.” - Butikschef (1).   

   

Butikschef (10) berättar att han inte hört om något uttalat krav att hålla koll på 

företagets appar på fritiden, eller att svara på deras sociala medier. Han upplever däremot att 

det inte hade varit populärt om han inte svarar, att det känns diffust. De flesta ansåg sig även 

ta på sig allt arbete, engagemang och kontakt utöver arbetstid frivilligt. Alla butikschefer i 

studien berättar att de har olika appar, dels företagsbaserade, men även privata medier, för att 

kommunicera med teamet. Ingen beskriver medierna som ett negativt fenomen, eller att det 

finns ett krav på att de ska följa dem. De menar snarare att det är något som de själva gärna 

lägger tid på. Dels för att de vill ha koll på vad som sker, men även för att de känner ett ansvar 

för att vara uppdaterade då det ingår i rollen som butikschef. Butikschef (2), (4) och (10) 

tycker däremot att det finns ett outtalat krav från högre chefer att vara aktiv på sociala medier, 

vilket de anser kan ha bidragit till att de vill vara så pass aktiva som de är. Samtliga 

intervjupersoner har även samma mobil för arbete och privatliv. Butikschef (3) berättar att 

hon har ett gemensamt Instagramkonto till butiken och sin privata profil, där hon lägger ut 

bilder på familjen, kombinerat med marknadsföring för butiken.   

  

Samtliga intervjupersoner är överens om att ett bra team är ett av det viktigaste och mest 

motiverande i sitt arbete. De menar att det är kollegorna som avgör i vilken mån de kan dra 

gränsen mellan arbete och fritid. Om ett team är kompetent och självgående så kommer de 

lösa saker på plats utan medhåll från butikschefen. Då slipper butikschefen bli kontaktad så 

ofta, eller arbeta lika mycket, på sin fritid. Butikschef (3) berättar att hon har en kollega som 

hon benämner som sin högra hand. Tack vare henne menar butikschefen att hon känner ett 

lugn även på sin fritid eftersom hon har stor tillit till kollegan:   

   

“...sen hade jag också en jättebra högerhand som gjorde att jag kunde slappna av, och då 

visste jag att saker blev gjorda. Men om inte hon hade varit där hade jag nog blivit mer 

stressad och känt mer att jag inte kunde släppa jobbet. Då hade jag nog känt att jag var 

tvungen att vara där istället.” - Butikschef (3).   
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Kollegorna utgör alltså en stor anledning till butikschefs (3) engagemang och kontakt med 

butiken på sin fritid, vilket även övriga intervjupersoner instämmer med. Många av de gånger 

som butikscheferna arbetar hemifrån så handlar det om att hjälpa, stödja eller underlätta 

arbetet för sina kollegor, och sig själva.    

   

5.1.4 Identifiering med sitt arbete   

I intervjuerna med butikscheferna framgår det att majoriteten av dem känner en stark koppling 

och identifiering med butiken och företaget. Butikschef (2) som arbetar under hårt pressade 

förhållanden utan lunch och ett stort kundtapp, berättar att hon trots omständigheterna tycker 

det är värt det och att butiken är som att det är hennes egen.   

   

“...sen blir det ju också så att den här butiken är lite som mitt hem. Jag är ju där mer än jag 

är hemma och jag vill ju att de ska gå bra för den... och sen vill jag ju inte att de skulle vara 

på mitt samvete att butiken ska behöva lägga ner... “ - Butikschef (2).   

   

De flesta av butikscheferna i studien talar om en stark hängivenhet till sin butik likt butikschef 

(2) i citatet ovan, att deras egna värderingar är i enlighet med företagets. Butikschef (5), (6), 

(7) och (9) berättar varierat om hur företaget haft en inverkan på deras inställning för arbetet, 

men menar alla på att desto längre de varit en del av samma företag, desto mer kan de knyta 

an till organisationen. Fler av dem berättar även att de ibland stannar kvar längre på jobbet av 

egen vilja för att slutföra någon uppgift eller städa exempelvis. I många av intervjuerna 

rättfärdigar informanterna sin hängivelse till företaget med att de spenderar så mycket tid på 

butiken, att de ser på den som sitt andra hem.  

   

5.1.5 Butikschefsrollen - Ett gränslöst arbete: Sammanfattning   

Intervjupersonerna anser sig vara höggradigt tillgängliga och flexibla i sin yrkesroll, både vad 

gäller på arbetstid men även hemifrån. De flesta av de intervjuade har inte funderat särskilt 

mycket över gränsdragning, även om de instämmer med att deras arbete är gränslöst. Att 

arbetet tydligt integreras med privatlivet ses snarare som en naturlig del av att vara butikschef 

eller ett val de själva gjort.    

   

Tre av butikscheferna försöker med vissa medel dra gränsen, medan de övriga sju upplever 

balansen som god, trots avsaknad av uttalade strategier för att skilja privatliv och arbete. Även 
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fast majoriteten av de intervjuade butikscheferna är eniga om att arbetet i många fall 

integreras med privatlivet så menar de att gränsdragning inte var är problem. Det framkom 

även att det är främst för kollegornas skull som de vill vara tillgängliga; för att vara 

förtroendeingivande och finnas där för sitt arbetsteam. En faktor, som samtliga menar 

påverkar hur mycket arbete de behöver ägna sig åt på fritiden, är huruvida deras anställda är 

självgående eller inte. Majoriteten av intervjupersonerna berättar även om ett stort 

engagemang för och identifiering med sin butik.    

   

5.1.6 Butikschefsrollen - Ett gränslöst arbete: Analys   

I enlighet med Allvins et al. (2006) definition av flexibilitet så menar samtliga att de känner 

ett stort individuellt ansvar för sin arbetsinsats, samt att de i sitt arbete får hantera flera olika 

arbetsuppgifter. Allvin et al. (2006) menar att flexibelt arbete kan verka på individnivå eller 

företagsnivå. I butikschefsarbetet finns båda dimensionerna enligt studien, då de har goda 

förutsättningar att organisera sitt eget arbete, men också genom att vara flexibla gentemot 

företaget då det krävs att de ställer upp och tar tag i uppgifter när de behövs. Arbetet som 

butikschef går även att koppla till Aronssons (2018) tidigare forskning om gränslöst arbete där 

han menar att arbetets villkor avreglerats. Samtliga butikschefer upplever till viss del en 

oklarhet i vad som faktiskt krävs av dem och att arbetsbeskrivningen är bred. Så länge de gör 

sitt jobb och levererar bra siffror är arbetsgivaren nöjd. Många av dem påpekar att deras 

ansvarsområden och tillgänglighetskravet till stor del ger plats för egen tolkning, trots att 

arbetet till stor del är platsbundet till butiken. De menar alla att det därför är viktigt att kunna 

vara flexibel, eftersom oväntade situationer som kräver varierad kompetens, kan uppstå när 

och var som helst.    

   

Både Clark (2000) och Nippert- Eng (1996) hävdar i sina teorier, att gränsdragning mellan 

arbete och privatliv är klart individuellt, främst när det kommer till i vilken grad arbete och 

hemmaliv segmenteras eller integreras. Empirin pekar på att nästan alla av de intervjuade 

butikscheferna integrerar arbetet med privatlivet. Deras engagemang inom digitala plattformar 

kopplade till företaget, intresset för butikens omsättning och arbetsuppgifter såsom 

schemaläggning och bemanning, är exempel på former av integrering. De flesta av 

informanterna upplever en god balans mellan privatliv och arbete, eftersom arbetet de ägnar 

sig åt på sin fritid inte uppfattas som något negativt.   
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Clark (2000) och Nippert- Eng (1996) hävdar att balansen mellan privat- och arbetsliv ter sig i 

en individs uppfattning om vad som faktiskt är privatliv och arbetsliv. Majoriteten av 

butikscheferna har inte reflekterat över att deras arbete är gränslöst, vilken enligt teorin kan 

förklaras med att de inte ser en tydlig skillnad mellan sin roll som privatperson och sin 

yrkesroll. Nippert-Eng (1996) menar att gränsarbetet till stor del handlar om individens 

mentala uppdelning och samordning mellan olika roller. Majoriteten av butikscheferna känner 

även en stark identifiering med sin butik och företaget, och flera av dem berättar att de 

associerar sina egna värderingar med företagets. Butikschef (2) säger att butiken är som sitt 

hem, och butikschef (3) berättar att hon har samma Instagramkonto för privatliv och butiken. 

Flera av dem berättar om deras hängivenhet till butiken och att de gärna stannar kvar om det 

behövs. Enligt Clark (2000) är en individ som upplever hög förbindelse med sitt arbete i regel 

mer tillfreds med balansen mellan sitt arbete och privatliv, eftersom viljan att vara med att 

påverka och styra ger tillfredsställelse på ett personligt plan. Clark (2000) menar främst att 

individer med stort inflytande över sitt arbete, och som innehar en hög position, har lättare att 

balansera hem och arbete. I studien framgick både en stark identifiering och inflytande över 

arbetet vilket i enlighet med teorierna kan utgöra en förklaring till varför butikschefernas 

upplevelse av sitt gränslösa arbete var positiv. Att butikscheferna är starkt känslomässigt 

involverade, och har den makt de besitter över sin arbetssituation, gör dem enligt intervjuerna 

alltså mer benägna att integrera arbete och fritid. Allt enligt Clarks (2000) teori för hur 

inflytande och identifiering vanligtvis har en positiv verkan på hur en individ uppfattar 

balansen.   

  

Nippert-Eng (1996) menar även att förhållandet mellan de olika sfärerna, samt 

deras genomtränglighet i varandra, är växlande och modifieras regelbundet. Det baseras helt 

utifrån den rådande situationen i sfären. Flera av intervjupersonerna berättar att de har en 

tendens att arbeta mer och ha större svårigheter att släppa arbetet under exempelvis kampanjer 

eller säljtävlingar, vilket påverkar gränsen mellan privat och arbetsliv. Flera av butikscheferna 

berättar även att erfarenheten som butikschef påverkar hur pass mycket de låter arbetet 

integreras med fritiden. De nyare butikscheferna menar att det är mer angelägna att vara 

tillgängliga, arbeta hårdare och prestera mer för att hävda sig gentemot anställda och högre 

chefer. Det förklarar Nippert-Eng (1996) med att högre belastning i en sfär gör 

att genomträngligheten blir påtaglig i den andra, vilket i butikschefernas fall är den privata 

sfären. Butikschef (5), (8) och (9) har arbetat som butikschefer i fyra, tio och respektive 
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tjugotvå år, och berättar att de blivit lugnare i sin roll med åren, och kan hantera gränsen 

betydligt bättre än förr.  Erfarenheten verkar alltså vara en avgörande faktor till 

gränsdragningen och huruvida genomtränglig en sfär tillåts vara.   

   

Nippert-Eng (1996) tar i sin teori även upp befordran, eller en förändring i arbetspolicyn, som 

en faktor som kan förändra förhållandet mellan arbete och privatliv och upplevelsen av de 

olika sfärerna. Ett flertal av butikscheferna säger att dagen de accepterade rollen som 

butikschef, så var de även beredda på de krav som medföljer. När de blir kontaktade på 

hemmaplan vet de att det ingår i deras yrkesroll och är därför inget oväntat, eller något som 

bekymrar dem. Andra faktorer som påverkar gränsarbetet menar Nipper-Eng (1996) är den 

privata sfären. Flera av de yngre butikscheferna, utan barn och familj, berättar att de är 

betydligt mer angelägna att integrera arbetet med privatlivet. Butikschef nummer (1) och (8) 

menar att de lika gärna kan jobba och att det eventuellt hade dragit gränsen tydligare om de 

hade haft barn. Butikschef (5) berättar även att han var betydligt mer tillgänglig och mer 

fokuserad på arbetet, även på sin fritid, tills han för något år sedan ingick i ett 

samboförhållande med barn. Den privata sfären utgör alltså en tydlig påverkan på hur mycket 

arbete som tillåts genomtränga den.  

   

Clark (2000) menar att det finns tre olika huvudgrenar för de gränser som dras mellan privat 

och arbetsliv, vilka är temporala, fysiska och psykologiska gränser. Butikschef (4) försöker 

tydligt avgränsa sin arbetstid med att minimera risken att bli kontaktad på fritiden. Hon ber 

exempelvis hennes anställda lämna lappar med frågor och önskemål om schemaändringar 

m.m. eftersom hon får svårare att släppa jobbet hemma ifall hon riskerar att bli kontaktad för 

småsaker. Butikschef (9) berättar att hon såg stämpelklockan, och att låsa butiken, som en 

symbol för övergången mellan arbete och fritid, vilket kan identifieras som det Clark (2000) 

menar med temporal och fysisk gränsdragning. De övriga i studien som integrerar arbete och 

privatliv, drog inga tydliga fysiska eller temporala gränser, utan hade, enligt Clarks 

(2000) definiton, psykologisk gränsdragning. Exempelvis berättar flera av dem att de mentalt 

kan släppa arbete och fokusera på ledigheten trots att det är väldigt tillgängliga och kan arbeta 

hemifrån. Flera av dem berättade även om teamet, vilken kan tänkas ge upphov till en 

psykologisk gräns. De menar att de är mer bekväma att släppa arbetet eftersom de litar på sin 

personal och deras kompetens. Att lära upp dem att vara självgående var enligt majoriteten en 

sorts gränsstrategi.  
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Som butikschef utmanas temporala och fysiska gränsstrategier eftersom de måste vara flexibla 

och tillgängliga. Trots att en stor del av deras arbete är knutet till den fysiska butiken så finns 

det fortfarande arbete som de tar med sig hem. Det här gör även den psykologiska gränsen 

mer diffus eftersom de ofta har arbetet i huvudet och inga tydliga regler för att dra gränser. 

Dock så upplevde de att de lätt kunde stänga av arbetstankar vid behov och att det i sin tur 

blev en mental strategi för gränsdragning. Mobiltelefonen och de arbetsrelaterade sociala 

medierna framgick i studien vara en stor anledning till varför gränserna upplöses för 

butikscheferna. Sammanfattningsvis så upplever alltså alla utom butikschef (7) en god balans 

mellan sitt arbete och sin fritid, trots att arbetet i stor grad är integrerad med deras hemmaliv.   

 

5.2 Kontroll-krav-stöd   

För att inneha en sund balans mellan privatliv och arbete, menar Taris et al. (2007) att kontroll 

och krav över arbetet är en central del. Att ha tid för återhämtning menar Karasek och 

Theorell (1990) bidra till individens inställning för sitt arbete. För att ha en välfungerande 

arbetssituation så bör höga krav bemötas av hög kontroll för att motverka under- respektive 

överstimulans. Även det sociala stödet individen får är en del av den kollektiva kontrollen 

över arbetssituationen och trivseln.    

   

5.2.1 Kontroll   

Samtliga av de intervjuade upplever att de kan styra, planera och hantera sitt arbete väl. 

Nästan alla anser att fördelen med att vara just butikschef är att de har möjlighet att bestämma 

över sin egen butik och de anställda. Trots att de själva måste förhålla sig till riktlinjer och 

regler som satts upp av företaget och av de högre cheferna, så har de ändå möjligheten att 

bestämma en hel del över butiken och sitt arbete. I intervjuerna framkom även att de upplever 

att de har kontroll över situationen även då de inte infinner sig på arbetet, eftersom de känner 

ett stort förtroende till sina kollegor. Butikscheferna (5), (6), (8) och (9) har många års 

erfarenhet av att vara chef, vilket de alla menar bidrar till att de känner kontroll över läget. 

Butikschef (1) menar att hon är bra på att släppa sådant hon inte kan styra över och upplever 

därmed att hon har god kontroll i arbetet.    

   

I samband med intervjuerna undersöktes även hur graden av kontroll påverkar deras 

stressnivå och mående. Alla chefer anser att butikschefsrollen bidrar till att de trivs på sitt 
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jobb, då det ger dem en möjlighet att delegera och få utlopp för sina ledaregenskaper. Under 

intervjuerna framkom att en del av intervjupersonerna upplever en varierad stressnivå, 

beroende på situationer som t.ex. högtider, personalbortfall eller kundtapp. De menar att 

under dessa perioder är det svårare att ha total kontroll över vad som sker. Det är endast 

butikschef (7) som anser att hennes stressnivå är konstant hög, vilket leder till att hon inte 

alltid mår så bra. Övriga anser sig själva ha ett gott mående och en sund inställning till stress.   

   

5.2.2 Krav på sig själv   

Samtliga av studiens deltagare upplever att de sätter krav på sig själva i arbetet. Många av 

dem menar att deras krav på sig själva också är av positiv natur och att de sporras av att känna 

krav på sig själva. Flera av dem beskriver sig själva som tävlingsmänniskor som vill 

prestera.  Intervjuperson (6) som svar på frågan över hur kraven på sig själv påverkar henne:   

   

“...det är verkligen bara bra tycker jag, jag sporras ju av det och det är ju en del av min 

vinnarskalle.” - Butikschef (6).   

   

Intervjuperson (7) och (10) tycker till viss del att det är en bra egenskap, men säger även att 

de önskar att de kunde ställa lägre krav på sig själva. Speciellt (7) som anser att kraven hon 

har på sig själv gått överstyr.   

   

5.2.3 Krav från högre chefer   

Av de intervjuade så känner samtliga höga krav på sig från cheferna att prestera och leverera. 

Dagligen sker inrapportering av siffror och presentation av dessa på olika appar samt att 

siffror diskuteras mellan dem. Flera av butikscheferna berättar att de ofta får feedback på 

dagens siffror och de får försvara sig om det gått dåligt. Kraven upplever flera av 

butikscheferna vara rimliga och utgör en naturlig del inom den pressade handelsbranschen. 

Många av dem berättar även att de drivs av krav från ledningen och att det motiverar dem till 

att prestera och coacha sitt team mot framgång. Butikschef (8) påperkar att kraven han 

upplever från sina högre chefer även är en positiv utmaning:  

   

“Jag känner att jag har höga krav på mig, men det tycker jag också är motivation och en 

sporre, att se till att leverera till dem också. Så jag tycker att det är bra, för det får jag 

motivation av också.” - Butikschef (8).   
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Alla som intervjuats berättar att det finns vissa regler man bör förhålla sig till men annars får 

man en hel del fria tyglar. Det finns en del underliggande, outtalade krav som de har lärt sig 

eftersom man lär känna cheferna inom företaget och vad de förväntar sig. Butikschef (2) och 

(3) upplever försäljningskraven som näst intill orimliga och att målen är extremt svåra att nå. 

De båda upplever en viss oro för butikernas framtid och känner att det på ett sätt är upp till 

dem om butiken överlever eller inte. De känner att marknaden är som den är och de inte går 

att styra över särskilt mycket.    

  

5.2.4 Stöd från kollegor och chefer  

Alla som intervjuats upplever ett starkt stöd från kollegor och chefer. Nästan samtliga berättar 

om en god sammanhållning inom teamet eller hela regionen och att de kan ringa vem som 

helst om hjälp. Samtliga intervjupersoner värnar mycket om sina kollegor och allas trivsel. 

Butikschef (6) förklarar att det för henne känns väldigt tryggt att veta att det inte är några 

problem att kunna höra av sig ifall hon skulle behöva någon hjälp, både från chefer och 

kollegor. Även butikschef (10) menar att han har en god kontroll över sin arbetssituation, men 

skulle han inte ha det så finns alltid hjälp att få:   

   

“...med tanke på att man ser till att hjälpa andra butiker så hjälper ju dom en tillbaka, så det 

är väldigt såhär broderlig känsla på det sättet att behövs det och krisar det så hjälper alltid 

någon till. Så det är ganska tryggt.” - Butikschef (10).     

  

Citatet ovan belyser det starka stöd som butikschef (10) upplever vara en stor anledning till 

varför han trivs med sitt arbete. Det sociala stödet menar han alltså bidra till en högre kontroll 

och välmående i sitt arbete. Även butikschef (2) och (3), vilka menar att de yttre kraven 

ibland känns svåra att hantera, trycker på vikten av sina kollegors stöd och närvaro som en 

faktor vilken hjälper dem att känna sig trygga på arbetsplatsen.   

  

5.2.5 Krav-kontroll-stöd: Sammanfattning  

Samtliga butikschefer i studien känner höga krav både från sig själva och från ledningen i sitt 

arbete. Majoriteten av dem beskriver sig själva som personer som drivs av höga krav och att 

ha många varierande uppgifter. Samtliga upplever kraven på hög omsättning och pressen från 

marknaden som relativt hög, men de flesta känner att det inte påverkar dem särskilt negativt. 
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Alla utom (7) känner hög kontroll inom sin yrkesroll samt inför sina arbetsuppgifter. Kraven 

är enligt samtliga hanterbara, förutom (7) som påpekar att kraven hon har på sig själv är 

orimliga. Samtliga upplever ett bra socialt stöd, både hemifrån och på arbetet, vilket leder till 

att kraven och pressen uppfattas lättare att hantera.    

   

5.2.6 Kontroll-krav-stöd: Analys   

Nästan samtliga butikschefer upplever att de mår bra på arbetet och känner sig trygga inom 

sin roll som chef. Endast en butikschef (7) menar att hon är stressad jämt, men hänvisar att 

detta hör till de höga kraven hon ställer på sig själv. Enligt Karasek & Theorell (1990) har 

individer med hög kontroll även större chans att hantera, men även gagnas av höga krav. 

Butikschef (7) anser att hon inte har nog med tid för att hinna med alla arbetsrelaterade 

uppgifter, och måste därför jobba en hel del på sin fritid. Inte ens då känner hon att hon blir 

färdig. Hon har alltså höga krav och känner till viss del att hon har låg kontroll, i och med 

bristen på tid. Detta kan enligt Karasek & Theorell (1990) leda till stress. Taris et al. (2007) 

menar att en person som känner höga krav och låg kontroll även tenderar att uppleva obalans 

mellan arbete och fritid, vilket butikschef (7) bekräftar då hon är den enda av de tio 

butikscheferna som upplever en obalans.    

   

Arbetsplatsen i sig kan också leda till att man klarar av att hantera perioder av stress, om de 

genom en bra balans mellan krav och kontroll, kan erbjuda strategier för att hantera stress. 

Intervjuperson (7) berättar att hon fått gå en kurs på arbetstid för att lära sig att dra gränser, 

men att hennes fall blir de krav hon sätter på sig själv. Förtroendet hon har till sina kollegor 

hjälper henne däremot att handskas med arbetet, och håller henne, enligt sig själv, flytande. 

Tack vare kollegorna så finner (7) vägar att fortsätta orka med sitt arbete. Stödet blir här en 

resurs vilken justerar arbetsbelastningen. Butikschef (7) menar att hon till en viss del kan 

släppa på arbetet då hon är hemma, ifall hon släppt vidare ansvaret på någon av sina 

anställda.    

   

Övriga, alltså de nio butikschefer som kvarstår, upplever alla att de har kontroll och rimliga 

krav - både från sig själva och sina chefer. De som framgick i intervjuerna var däremot att 

flera av butikscheferna känner en bristande kontroll över butikens omsättning och en hård 

konkurrens. Det var ändå något som ändå det flesta ansåg som hanterbart och i enlighet med 

de allmänna kraven för butiksarbete. Som tidigare nämnt så påpekar Karasek & Theorell 
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(1990) att ifall individen upplever en hög nivå av kontroll, så finns även en chans att höga 

krav ger upphov till stimulans. De nio butikscheferna är även de som själva påpekar att 

balansen mellan privatliv och arbetet är god, vilket är en följd av hög kontroll i sitt arbete 

enligt Taris et. al (2007, s. 149).    

   

Majoriteten talar även om ett förtroende till sina kollegor, vilket Karasek & Theorell (1990) 

kan bidra till ett socialt stöd, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar till att hålla nere 

stressnivån på arbetet (Allvin et al., 2016, s. 141). De fyra stödnivåerna som är en del av krav-

kontroll-stödmodellen kan alla kopplas samman till empirin och de upplevelser 

intervjupersonerna förmedlar om relationen till sina kollegor.   

   

Behovsteori: Stöd inom arbetet som tillgodoser basala mänskliga behov som till exempel 

kamratanda och samhörighet. Samtliga berättar om den goda teamkänslan som de innehar på 

arbetet och att det utgör den viktigaste beståndsdelen för att trivas på sitt arbete.    

   

Socialisationsteori: Stöd inom arbetet vilket främjar gemensamma handlingsmönster. 

Intervjuperson (8), (9) och (10) berättar om hur de upplever att de alla arbetar i enlighet med 

varandra, där varken chef eller anställd gör mer eller mindre i butiken. De följer alla samma 

principer och arbetar mot samma mål. (9) är beslutsam över att hennes anställda är de som 

formar företaget.     

   

Resursteori: Stöd inom arbetet som underlättar och anpassar arbetsbelastning. Stödet som 

butikscheferna menar hjälper dem, att släppa på arbetet när de går hem för dagen, handlar om 

det faktum att kollegorna kan hantera arbetet i butiken och ta över en del av arbetsbördan. 

Butikschef (6) menar att hon kan slappna av till 100% när hon är hemma eftersom hon litar på 

att hennes kollegor sköter arbetet.    

   

Kollektivitetsteori: Stöd inom arbetet som på en strukturell nivå skyddar teamet mot tryck och 

påfrestningar från omvärlden. Detta strukturella stöd kan anses utgöra grunden för att 

uppleva kontroll och auktoritet, samt att identifiera sig med arbetsgruppen. Majoriteten ansåg 

att de känner ett förtroende till det företag de arbetar för och att de kan vända sig till 

ledningen ifall det finns behov av det. Butikschef (3) berättar om hur företaget hjälpt henne 

hantera de följder av konkurrensen på marknaden som lett till att anställda behövts sägas upp. 

Hon uppskattade ledningen sätt att finnas där för henne i en svår situation. Butikschef (5), (6), 



43 

 

(7) och (9) menar alla på att de känner stark koppling till företaget och står bakom de beslut 

och regler vilka ligger till grund för arbetsplatsen.    

   

5.3 Motivation   

Nedan kommer den insamlade empiri som representerar motivation att presenteras. I 

analysdelen kommer även motivation ha betydelse för hur de upplever sitt arbete och ifall det 

påverkar deras inställning till att dra gränser mellan privatliv och arbete. 

Enligt McClelland (1987) finns alla behov inom individen men varierar i styrka och att en är 

mer dominant.    

   

5.3.1 Motivation för prestation   

Enligt studien så framgår det tydligt att butikschef (2), (3), (5), (6), (7), (8) och (10) främst 

motiveras av att prestera och genom att uppnå resultat. De alla talar om siffror, beskriver sig 

som tävlingsmänniskor, och att de inte alls har några problem med att kolla siffror hemifrån, 

eftersom de vill veta hur det går för butiken. Flera av dem berättar även om en stark vilja att 

slutföra uppgifter och få positiv feedback, vilket ibland gör att de jobbar över. Butikschef (5) 

berättar att han är väldigt aktiv i apparna även sent på kvällen under säljtävlingar, för att 

peppa sina kollegor. Han anser att det är något nödvändigt för att vinna. Samtliga har även ett 

högt engagemang för butikens omsättning och skulle butiken dra in pengar så motiveras de till 

att hålla det så, och om det går sämre så motiveras de till att införa strategier för att det skall 

gå åt rätt håll igen.   

   

Butikschef (7) menar att den främsta anledningen till varför det är viktigt att vara 

förtroendeingivande och tillgänglig som chef, är för att glada anställda säljer mer, alltså goda 

resultat för butiken. Hon var otroligt driven av bekräftelse från högre chefer.  Även butikschef 

(7) hänvisar till god prestation som en tydlig motivationskraft:   

   

“Åh... motivation för mig det är siffror. När det är goda siffror så mår jag bra. Då känner jag 

mig så stolt över butiken och oss alla.” - Butikschef (7).   

   

Butikschef (7) berättar i enlighet med majoriteten av de intervjuade butikscheferna att prestera 

bra resultat är en stark motivationskraft och mål med arbetet.  
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5.3.2 Motivation för makt   

Samtliga upplever att de motiveras av det faktum att de är chefer och har det yttersta ansvaret 

för butiken, och det sista ordet. De alla menar att de gillar att bestämma och styra, och att de 

motiveras av att vara en god ledare för att leda sitt team framåt. Flera av dem berättar att när 

de själva var säljare så fanns det en frustration över att inte vara den som fick sätta 

standarden:  

   

“...nä men jag gillar ju att bestämma, det är ju en fördel. Att jag får säga hur jag vill ha det. 

Att jag får sätta standarden och det som jag vill efterleva. Så det tycker jag är en fördel 

absolut, att jag har sista ordet.” - Butikschef (6).    

   

Flera av informanterna hänvisade till att det krävs en “viss typ av person” för att klara av 

chefsrollen, och att den främsta egenskapen bör handla om att man gillar att bestämma och 

delegera. Flera av butikscheferna beskriver även prestigen av att erhålla förtroendet genom att 

anställas som butikschef efter att ha arbetat som säljare i flera år. Den bekräftelsen har 

motiverat dem. Butikschef (5) berättar i citatet nedan hur viktigt det är för han att ha fått 

förtroendet och feedbacken av att bli butikschef:   

   

“Butikschefen är chefen… och när man får den här backupen att “vi tror på dig vad du än 

gör” och “tycker du att det här är det bästa för butiken, så jaa, men då kör du”. Så det känns 

ju också jäkligt skönt och motiverande då såklart...när folk uppifrån tror på en.” - Butikschef 

(5).   

  

Butikschef (5) nämner även han hur han motiveras över att bestämma över sin butik. Han och 

flera andra intervjupersoner upplever att det är prestigefyllt att få vara butikschef och en slags 

bekräftelse på att vara en god ledare.   

  

5.3.3 Motivation för anknytning    

Butikscheferna (1), (4), (5), och (9) ser sitt team som den största och viktigaste källan till 

motivation. De övriga, vilka tycks motiveras främst av prestation, nämner även förhållandet 

till kollegorna som en avgörande motivationskälla. Butikschef (9) berättar att hon har inga 

problem att arbeta hemifrån då de ärenden som ibland måste tas om hand hemifrån har att 

göra med sina anställda. Hon hänvisar många av sina svar till att hon vill finnas där för sina 
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kollegor, samt ha en god relation till dem. Samtliga berättar att det är på grund av kollegorna 

som de känner att arbetet är värt mödan. Att vara omtyckt och att ha en bra sammanhållning i 

teamet är något som majoriteten av intervjupersonerna anser som en väsentlig del av sitt 

arbete.  På frågan vad som motiverade dem mest i sitt arbete var flera butikschefer överens 

med butikschef (8) om, att kollegorna är en stor faktor:   

   

“...att man tycker om sina kollegor och att kollegorna tycker om mig... och att man kan ha det 

kul på jobbet tillsammans liksom. Sen sporrar ju vi varandra och hjälper varandra när det är 

tufft eller det gå bra eller sådär, och det är ju jätteviktigt.” - Butikschef (8).   

   

I citatet ovan benämner butikschef (8) vikten av att både ha roligt tillsammans på jobbet men 

också att få stöttning av varandra. Butikschef (4) berättar att det mest essentiella för hennes 

motivation är positiv energi och att ha bra relationer med de anställda. Det stora 

engagemanget för arbetet, även det som utförs på fritiden, menar butikschef (1), (4), (5) och 

(9) främst är för kollegornas skull:    

   

“Alltså det är väl dom man jobbar med egentligen... sen att man tycker det är kul att sälja 

liksom. Men det viktigaste för mig är att ha ett bra team som man jobbar med och att man ska 

kunna ha kul på jobbet och känna att alla har varandras ryggar... och att man är ett team helt 

enkelt det är det viktigaste av allt.” - Butikschef (4).   

   

Butikschef (4) påvisar i citatet ovan hur mycket teamet betyder för henne samt att hon har 

tidigare erfarenheter av en bristande sammanhållning bland kollegorna vilket fick henne att 

må väldigt dåligt på arbetsplatsen. Även resterande av de intervjuade påpekar hur avgörande 

förhållandet till sina kollegor är för deras välmående och motivation.  

   

5.3.4 Motivation: Sammanfattning   

Det var tydligt att alla butikscheferna motiveras av alla tre områden, men att behoven för 

prestation och anknytning var de mest dominanta hos samtliga. En stor motivation till varför 

det trivs med sitt arbete är att få prestera och leverera bra siffror, samt att ha fått sin roll som 

butikschef av andra som tror på dem. Samtliga berättar även om hur viktiga de sociala 

relationerna på arbetsplatsen är för dem och behovet av att ha ett team med bra 

sammanhållning. Som svar på vad de tycker om butikschefsrollen så svarade majoriteten att 
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det hade att göra med det faktum att de vill och får bestämma; att de har det sista ordet i 

många lägen.   

   

5.3.5 Motivation: Analys   

Enligt McClellands (1987) motivationsteori har människan tre olika typer av behov som han 

kallar prestationsbehov, anknytningsbehov och maktbehov. Han menar att individer har de här 

behoven i olika utsträckning, men de är olika starka och ett av dem är mer dominant i en viss 

situation. Ur empirin går det att tydligt urskilja att behovet för prestation och anknytning är de 

primära för samtliga butikschefer. Sex av tio har ett mer dominant prestationsbehov och fyra 

av dem är mer motiverade av relationen till sina kollegor, även om det var en central del för 

samtliga. Alla butikschefer tycks däremot också vara motiverade av makt eftersom samtliga 

förklarar att varför de vill vara butikschefer, inte bara handlar om prestige, utan att de även får 

chansen att bestämma. De upplever sig stolta över sin befattning och att ha fått förtroendet för 

just butikchefsrollen.   

   

Att vara prestationsbenägen är en tydlig egenskap hos flera av butikscheferna. Ett driv för att 

vinna tävlingar och att öka omsättningen var det primära för dem. Butikschef (7) berättar 

bland annat om lyckan hon känner inför gröna siffror, vilket även togs upp av flera av dem. 

Många av butikscheferna berättar om att de upplever det som en stor bekräftelse och 

prestigefyllt att vara butikschef vilket bidrar med en förklaring till deras stora engagemang för 

att bestämma, ta hand sitt team och prestera bra resultat till högre chefer. Butikscheferna med 

mest framstående prestationsbehov nämner även en tillfredsställelse av att slutföra uppgifter 

och få feedback, helst i form av positiv bekräftelse. En stor del av intervjupersonerna berättar 

även att de ofta kollar siffror eller ringer till butiken, när de är lediga, för att peppa kollegorna 

vilket gör att det ofta är aktiva i arbetsrelaterade appar och chatter. Enligt McClelland (1987) 

är prestationsbehovets centrala delar att klara av uppgifter och vinna, klättra på arbetsplatsen, 

samt få bekräftelse, vilket stämmer väl in på majoriteten av butikscheferna. Drivet de har för 

prestation är även en faktor till varför de fått sin roll som butikschefer. Det starka 

prestationsbehovet går i intervjuerna att se som en starkt bidragande förklaring till varför de 

har mycket kontakt med butiken på sin fritid, läser mejl och kollar siffrorna hemifrån. 

Behovet för prestation bidrar med en förklaring till deras gränsarbete och varför de ofta 

integrerar arbetet med fritiden. Det starka drivet för prestation gör alltså att de ägnar sig åt 

arbetet även på sin fritid.   
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Behovet för tillhörighet, bra relationer och att vara populär på arbetsplatsen är även en tydlig 

dominant prioritering och grund till butikschefernas motivation. Majoriteten berättar att 

teamet är det viktigaste för dem och att det är deras uppgift att få alla att trivas och skapa bra 

energi. Butikschef (4) berättar bland annat att stödet och den goda stämningen på 

arbetsplatsen, är det som får henne att bli motiverad. Flera av butikscheferna är även överens 

om att det är kollegorna som får dem att orka och hantera motgångar på arbetsplatsen. 

Enligt McClelland (1987) har de här individerna ett dominant anknytningsbehov och att 

känna en stark social tillhörighet är deras primära källa till motivation.    

   

5.4 Motivations påverkan på gränsdragning 

Den här avslutande analysdelen har som syfte att ge förståelse för hur motivation och 

gränsdragningsteorin hänger samman och bidrar med en förståelse för hur de tillsammans 

påverkar balansen mellan arbete och fritid. 

  

Nippert- Eng (1996) presenterar relationer med individer, privat och på arbetet, som en faktor 

till hur människor integreras respektive segmenteras i de olika sfärerna, t.ex. då kollegor 

framträder i privatlivet eller tvärtom. I samtliga intervjuer berättar butikscheferna om deras 

team som en central del för motivation och trygghet i deras arbete. Majoriteten nämner vikten 

av att ha bra relationer med de anställda och att ha pålitliga kollegor som de har roligt med. 

Flera av dem har privata relationer med kollegor och umgås mycket privat. Att de flesta av 

dem även arbetar hemifrån och är konstant tillgängliga anses inte störa dem särskilt mycket, 

vilket kan förklaras med att de ser kollegorna som vänner snarare än arbetskollegor när de 

ringer.  Majoriteten menar att det är deras eget val att arbeta på sin fritid för att de vill ställa 

upp för teamet och göra sina chefer nöjda, vilket är i enlighet med McClellands (1987) 

anknytningsbehov. Behovet av att ha nära relationer och umgås med kollegor är enligt 

Nippert-Eng (1996) en faktor som får arbetssfären och den privata sfären att överlappa 

varandra och göra arbetslivet genomträngligt i det privata.   

  

Nippert-Eng (1996) talar även om hur integrering och segmentering påverkas av graden hur vi 

omger oss av liknande omgivning och objekt i arbete och hem, samt huruvida tankesätt, 

agerande och hur vi presenterar oss själva i de olika sfärerna skiljer sig åt eller liknar 

varandra. Som tidigare nämnts så identifierar även majoriteten av butikscheferna sig starkt 
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med företaget och deras roll som butikschef, vilket kan Nippert-Engs (1996) teori kan 

förklaras med att deras tankesätt, agerande och presentation av dem själva liknar varandra i 

båda sfärerna. Samtliga butikschefer använder sina privata mobiltelefoner även för arbete. 

Butikschef (3) berättar att hon använder samma Instagramkonto för privat bruk och sin butik. 

Det kan förklaras med en stark identifiering med företaget och som en faktor som integrerar 

privat- och arbetsliv.  De gör alltså ingen konkret skillnad på sin yrkesroll och privata roll, 

vilket kan förklaras med att deras höga arbetsmotivation tydligt gör dem benägna att integrera 

arbetet med privatlivet.    

  

I tidigare forskning presenterades även butikschefsrollen som ett serviceyrke där Allvin et al. 

(2013) hänvisar till Hochschilds “Emotional Labour“ som ett medel att hantera arbetets krav. 

Majoriteten av butikscheferna berättar att de tydligt delar företagets värderingar och några av 

dem beskriver butiken som sin egen, eller till och med som sitt hem, vilket kan kopplas till ett 

emotionellt arbete för att hantera sin yrkesroll. Att butikscheferna motiveras så starkt av 

tillhörighet och prestation, kan bidra med en förklaring till denna starka identifiering med sitt 

arbete. Eftersom butikscheferna i stor utsträckning är eniga om att butiken är en viktig del av 

deras liv och som de hyser mycket omtanke för, så blir det tydligt att även den här faktorn 

påverkar deras inställning till sitt arbete.   

   

Flera av butikscheferna delar erfarenheten, likt Nippert-Engs (1996) gränsdragningsteori, att 

när arbetsfären är mer krävande på grund av kampanjer, dålig omsättning eller säljtävlingar, 

så motiveras de att vara mer tillgängliga och arbeta mer än vanligt. Butikschef (5) berättar att 

han framförallt är extra aktiv i chatten sent på kvällen och anser att det är något man gör om 

man vill vinna. Två av dem berättar även att de gärna funderar på butiken när de är lediga och 

planerar för hur de kan öka omsättningen, vilket enligt McClelland (1987) handlar om ett 

dominant prestationsbehov. Individer med högt prestationsbehov har dessutom ett starkt driv 

för att klara av uppgifter och få bekräftelse av sin omgivning, vilket kan utgöra en förklaring 

till flera av butikschefernas höga personliga engagemang att lyckas i en hårt pressad bransch.   

  

Clarks (2000) gränsdragningsteori pekar på hur individer med stort inflytande i arbetet ofta 

tenderar att ha lättare att dra gränser, då de har ett större utrymme än sina kollegor att 

bestämma över hur de vill lägga upp sin tid. Att alla butikschefer som intervjuats har stor 

motivation för makt handlar också om att nå de fördelar som kommer med butikschefsrollen. 
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Vilket bland annat är att kunna bestämma i större grad över sin arbetssituation i jämförelse 

med säljarna i butiken.  

   

Sammanfattningsvis är samtliga butikschefer i studien starkt drivna av alla tre 

motivationsfaktorer, vilket till stor del förklararar varför majoriteten av dem är benägna att 

integrera privat- och arbetsliv i stor utsträckning, då det sker som en naturlig följd av de olika 

motivationsfaktorerna.   
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6. Diskussion  
  

I den här avslutande delen av uppsatsen kommer en diskussion kring resultatet i relation till 

teori, metod, tidigare forskning samt slutsats att presenteras.  

   

6.1 Diskussion mellan resultat och teorier  

Syftet med studien var att undersöka butikschefers upplevelse av deras gränslösa arbete och 

vad som påverkar deras syn på arbete och gränsdragning. Trots att deras upplevelser var olika 

så bottnade de flesta i att de hade en positiv syn på sin arbetssituation och den grad av 

gränslöshet den innebär. Att arbete och fritid integrerade med varandra, så pass mycket som 

de gjorde, var för det mesta inget problem för informanterna. Vad som ligger bakom deras 

inställning, till den situation de befinner sig i, går att undersöka genom olika 

förklaringsmodeller. De valda teorierna för denna studie bidrar alla med olika perspektiv för 

vilka faktorer som format de intervjuade butikschefernas upplevelser. Teorierna är alla 

relevanta för att ge en djupare förståelse för vad som påverkar deras upplevelse av sin arbets- 

och fritidssituation.  

  

Nippert-Eng (1996) och Clark (2000) menar båda att balansen mellan privatliv och arbete 

upplevs är ytterst individuellt vilket tydligt bevisas i studien. De menar att bara för att en 

person väljer att integrera de två sfärerna så mår hen inte sämre än någon som är bra på att 

segmentera arbete och fritid. Tvärtom, upplevelsen beror inte på ens förmåga att integrera 

eller segmentera, utan snarare att situationen ser ut på ett sätt som individen själv mår bra 

utav. Butikscheferna vilka vi intervjuat hade väldigt få bestämda, uttalade strategier för att dra 

en gräns mellan sitt hem och arbete. Clark (2000) talar om så kallade psykologiska gränser, 

där individen egentligen bara bestämmer sig för när, var och hur, hen vill ägna sig åt de olika 

sfärerna. Det behöver alltså inte innefatta någon bestämd taktik eller aktiv strategi för att hitta 

balans. I butikschefernas fall verkade det här vara fallet då själva gränsdragningen inte var 

något de reflekterade över, utan de flesta uppgav att de bara helt enkelt bestämmer sig för att 

släppa jobbet om de inte känner för att tänka på det. I några andra fall handlade det om aktiv 

gränsdragning, med hjälp av temporala och fysiska gränser. Det fanns alltså butikschefer som 

såg aktiva gärningar som hjälpmedel, för att dra gränsen mellan de olika sfärerna. Deras 

gemensamma upplevelse var också god eftersom strategierna fungerade bra för dem.  
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Krav-kontroll-stödmodellen har i många tidigare fall använts som en modell för att undersöka 

hur människor upplever sin situation utifrån ett stress- och återhämtningsperspektiv. Då 

studiens syfte inte var att studera dessa aspekter specifikt, blev modellen relevant i en annan 

mening. Då tidigare forskning, av bl.a. Taris et al. (2007) kommit fram till att höga krav och 

låg kontroll kan bidra till hur individer upplever integrering av arbete och fritid, så blev det 

relevant att undersöka kopplingen mellan upplevda krav och upplevd kontroll bland 

butikscheferna. Alla chefer, utom en, upplevde höga krav men samtidigt hög kontroll, och 

samma butikschefer var även nöjda med sin arbetssituation. Den person som kände höga krav 

och låg kontroll, att tiden inte räckte till, hade svårt att dra gränser eftersom tiden hemma blev 

viktig för att hinna sådant hon inte hann på jobbet. Att höga kontroll och höga krav bidrar till 

att gränsdragningen fungerar bättre kan eventuellt vara i enlighet med Karasek och Theorells 

(1990) teori, att en sådan situation inte uppfattas som negativ och pressande, utan snarare 

utvecklande och stimulerande.   

  

Ett annat perspektiv på vad som tycks påverka deras inställning till gränslöst arbete är att 

olika motivationsfaktorer, kopplade till arbetet, formar deras uppfattning om 

fenomenet. McClellands (1987) motivationsteori fick relevans för studien då samtliga 

informanter nämnde faktorer för motivation som kan knytas an till prestationsbehov, 

maktbehov och behov för anknytning. Då samtliga var väldigt motiverade till att prestera och 

dels uppnå resultat i form av bekräftelse, men även hög omsättning, så var de benägna att 

hålla koll på hur verksamheten går även fast de inte var på plats. Att engagera sig för butiken 

genom att hålla koll på siffror och hålla sig uppdaterade var alltså något de påstod sig välja för 

egen fördel. Att relationen till kollegorna hade så stor betydelse för samtligas motivation, kan 

tänkas bidra till att integreringen mellan arbete och fritid sker med mindre motstånd. Det 

främst eftersom relationen kollegorna emellan växlade mellan att vara arbetsrelaterad, till att 

vara personlig och baserad på vänskap. Att ha kontakt med sina kollegor på arbetstid 

uppfattades sällan som arbete, eftersom de alla även hade personliga relationer. De 

intervjuade butikscheferna beskrev dessutom att de alltid varit införstådda i det faktum att 

chefsrollen innebär att vara hundraprocentigt tillgänglig och att motivationen för makt blir 

viktigare än eventuella negativa aspekter som följer med chefsyrket. Då de tillfrågades om 

vilka negativa aspekter chefsrollen bar med sig så var det få som kunde komma på något 

konkret, förutom en av dem som nämnde brist på makt som en negativ faktor. Motivation för 
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makt tycks gå hand i hand med chefsrollen för informanterna, vilket i sin tur bidrar till den 

positiva synen de har på gränsdragning.   

  

6.2 Diskussion mellan resultat och tidigare forskning   

Likt tidigare forskning av bl.a. Allvin et al. (2006) hade våra informanter en individuell syn 

på gränsen mellan arbete och privatliv och för hur de skulle hantera den. Den tidigare 

forskningen som vi utgått ifrån hade med stress och återhämtning som en betydelsefull del för 

att beskriva konsekvenser av fenomenet gränslöst arbete. Vad som blev anmärkningsvärt för 

oss var dock informanternas frånvaro av upplevd stress och skiftande mående, trots att 

samtliga i hög utsträckning integrerade arbete och fritid. Att många upplevde situationen som 

god bäddade för att se på vad som motiverar dem inom arbetet, eftersom det var tydligt att 

informanterna var sporrade inom sin yrkesroll, även då de inte infann sig på plats i butik.  

  

I tidigare forskning presenteras butiksarbete och de förväntningar som ställs på 

butikspersonalen på dagens marknad. Ur empirin gick det att tydligt att urskilja 

digitaliseringen som en stor påverkansfaktor bland intervjupersonerna. Främst tvingades 

samtliga hantera höga krav på omsättning och pressen från den stora konkurrensen på 

retailmarknaden. Digitaliseringen och den utökade internethandeln är främst en faktor till 

butikschefernas utmaningar. Två av butikscheferna berättade om tuffa förhållanden, där de 

tvingats skära ner på personal och i stor utsträckning arbeta ensamma. De har blivit allt mer 

flexibla på arbetsgivarens villkor. Digitaliseringen har under studien inte bara visat sig 

förändra arbetets organisering i butiken utan även en huruvida arbetet är gränslöst. Den 

privata mobiltelefonen är ett självklart arbetsmedel för samtliga av de intervjuade 

butikscheferna och en faktor till varför tid och rum för arbetet allt mer har luckrats upp. Att 

delta på arbetsrelaterade sociala medier verkar exempelvis vara en självklar del av arbetet 

enligt respondenterna. Digitalisering är alltså dels en faktor som utmanar och hotar 

butikschefernas arbete, i och med internethandeln och ökad konkurrens. Dock är det även 

något som de tvingats anamma och anpassa sig efter för att överleva, genom att införa fler 

tekniska lösningar och digital marknadsföring. Den digitala utvecklingen blir därför något 

som tydligt utmanar och omorganiserar butiksarbetet, samtidigt som den banar väg för att 

lyckas i större utsträckning.   
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I relation till det flexibla arbetslivet som presenteras i tidigare forskning så är butikschefsyrket 

ett flexibelt arbete både individuellt och organisationsmässigt. Det går även att se arbetets 

flexibilitet gentemot marknaden då det är en tydligt kundstyrd organisation. Kunden går alltid 

först och är viktigast för organisationernas överlevnad. Flexibilitet går främst att se i 

butikschefernas förmåga att strukturera sitt individuella arbete, men även gentemot 

arbetsgivaren då de måste anpassa sig efter direktiv och även kundernas efterfrågan. De 

flexibla aspekterna för gränslösa arbeten kan antingen utgöra positiva förhållanden för den 

arbetande; hen har chansen att styra över sitt arbete och har därför en slags frihet. Eller så kan 

flexibilitetskravet innebära negativa förhållanden för individen, där arbete och privatliv är 

präglat av stress och brist på återhämtning. I denna studie var det endast en av 

intervjupersonerna som upplevde tillgänglighets- och flexibilitetskravet som något negativt, 

eftersom hon inte hade några fungerande strategier för att dra gränser.   

  

I empirin framkom även att majoriteten av intervjupersonerna identifierade sig starkt med sitt 

arbete och företagets värderingar vilket går att hitta i tidigare forskning om serviceyrken och 

“Emotional Labour”. Att identifiera sig starkt med företagets värderingar och bli 

känslomässigt involverad, visar sig i studien även vara en faktor till att hantera balansen 

mellan arbete och privatliv. Butikschefsrollen går även att analysera i relation till avreglerade 

arbetsvillkor då de till stor del har frihet att disponera sitt arbete och tolka individuellt vad 

som faktiskt krävs av dem. Flera av respondenterna ser på butiken som sin egen och att de att 

de står som ytterst ansvariga för sin verksamhet, utan konkreta direktiv om hur de ska öka 

omsättningen eller hur tillgängliga de måste vara. Att det i sin tur leder till att arbetet blir 

gränslöst råder inga tvivel om.   

   

6.3 Metoddiskussion   

I studiens urval är samtliga butikschefer anställda av ett företag och inte ägare av butiken själv 

vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. Främst kontroll, krav och stöd är faktorer som 

påverkas av ifall man är butikskedjeanställd eller inte. Förslagsvis skulle de kunna haft högre 

kontroll men mindre stöd om det inte hade en chef över sig, vilket skulle kunna ha påverkat 

deras upplevelse. De intervjuade butikscheferna var varken butiksägare eller egenanställda, 

vilket innebar att de de till viss del hade företagskapital och stöd från andra butiker inom 

koncernen att luta sig tillbaka mot. Att de intervjuade butikscheferna är anställda av ett större 

företag kan därför eventuellt ha en positiv effekt på deras upplevelse av balansen mellan 
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arbete och privatliv. Att de är mellanchefer är däremot en annan aspekt att ha i åtanke, som en 

faktor vilken kan påverka deras work-life balance, då de tvingas bemöta mycket krav från 

flera aktörer, det vill säga allt från ledning, regionchefer och butiksmedarbetare.   

   

En annan faktor som varit betydande för metoddelen och vårt utfall har att göra med vår 

analysteknik. En stor del av resultatet i studien har utvecklats tack vare den konventionella 

metoden, som användes i kombination med den riktade kodningen av materialet. Den 

konventionella kodningen av materialet motiveras vara en avgörande faktor till att ett 

intressant angreppssätt på gränslöst arbete kunde upptäckas, i form av 

motivationsperspektivet, eftersom förutbestämda koder antagligen hade varit mer anpassade 

till tidigare forskning och begränsat vårt utfall.   

   

6.4 Slutsats   

Studiens resultat skiljde sig till viss del från tidigare forskning om gränslöst arbete och vår 

förståelse om fenomenet. Då flexibla arbetsvillkor kan försvåra individens möjligheter till 

återhämtning så fanns en tro om att fler av intervjupersonerna skulle finna gränslösheten 

problematisk. Att arbeta mycket hemifrån och inte aktivt skilja på arbete och privatliv upplevs 

inte som en faktor till obalans hos de intervjuade butikscheferna, utom en. Samtliga 

respondenter visade sig integrera arbete med privatlivet i stor utsträckning och ändå uppleva 

en bra balans. Det här resultatet besvarar frågeställningen: Vilken påverkan har gränslöst 

arbete på butikschefernas balans mellan arbete och privatliv? Det visar sig alltså ha en stor 

påverkan på butikschefernas balans i livet, men inte på ett negativt sätt. Eftersom de, trots hög 

integrering mellan sfärerna, upplever en god balans. De faktorer som påverkar 

respondenternas inställning till sitt arbete, har bland annat visa sig vara butikschefernas höga 

motivation för prestation, anknytning och makt. Motivation är en stor anledning till varför de 

låter arbetet genomtränga privatlivet och utgör därför ett svar på studiens andra frågeställning: 

Vilken betydelse har butikschefernas inställning till sitt arbete för hur de hanterar gränsen 

mellan privat- och arbetsliv? Således är motivation och ett starkt personligt engagemang av 

stor betydelse för butikschefernas inställning till arbetet och privatlivet.  

 

Kontroll, krav och stöd visar sig också vara en bidragande faktor till balansen mellan arbete 

och privatliv. Butikschefernas höga krav möts av en hög kontroll över arbetet, vilket i sin tur 

leder till en tillfredsställande livssituation och ett svar till den tredje frågeställningen: Hur 
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påverkar arbetsrelaterade krav butikschefernas hantering av gränsdragning? En stark 

identifiering med sin arbetstitel och stort inflytande över sin arbetssituation, utgör ytterligare 

en förklaring till den positivt upplevda balansen. Den respondent som avvek från de övriga 

och upplevde en dålig balans visade sig ha låg kontroll över de höga krav hon dels ställde på 

sig själv, men även upplevde från företaget.   

 

Studiens teorier har tillsammans bidragit till en förståelse för butikschefsrollen och gränslöst 

arbete ur olika perspektiv. Gränsteorierna har gett en förklaring till hur gränser kan te sig och 

varför de utformas på ett visst sätt, främst på ett individuellt plan. Krav-kontroll-stödmodellen 

bidrar till en förståelse för hur yttre faktorer som krav, stöd och kontroll över arbete påverkar 

välmåendet och balansen mellan privatliv och arbetsliv. Motivationsteorin utgör en 

kompletterande del, vilket vi även anser knyter samman de olika teorierna, då den förklarar 

vilka interna drivkrafter som påverkar butikschefernas inställning till sitt gränslösa arbete.    

 

Avslutningsvis så är butikschefers arbete ett flexibelt arbete som utmanar gränsdragningen 

mellan privat- och arbetsliv, men verkar enligt studien kunna hanteras bra av respondenterna. 

Den här studien har som slutsats att individuella strategier för gränsdragning, hög motivation 

för prestation, tillhörighet och makt, samt hög kontroll över arbetet, är alla faktorer vilka är av 

betydelse för deras upplevelse av gränslöst arbete.   
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två studenter som studerar till personalvetare och nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi 

butikschefers upplevelser av sitt arbete och balansen mellan privatliv och arbetsliv. Huvudfokuset i 

uppsatsen är gränslöst arbete som handlar om hur förhållandet mellan arbete och fritid. Vi intresserar 

oss för hur butikschefer upplever sitt arbete, vad som motiverar dem och hur de förhåller sig till övriga 

livet. Vi hoppas kunna bidra med ny kunskap om butikchefsyrket och relationen till gränslöst arbete. 

 

Du tillfrågas, i egenskap av butikschef, då vi anser att du kan bidra med spännande erfarenheter och 

upplevelser av butikschefsyrket. Vi värnar självklart om din anonymitet, konfidentialitet och 

materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Målet med studien är att göra 10 intervjuer 

som förväntas vara ca 45 minuter långa. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets 

gång. Materialet kommer att avidentifieras. I de fall någon person inte samtycker till deltagande i 

studien, kommer data inte insamlas där denne är närvarande. Det insamlade materialet kan komma att 

förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och vår handledare kommer åt det. Materialet 

kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen. Det transkriberade materialet kommer efter studien att raderas. 

 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 14. 

 

Uppsala den 5/4 2020 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Jakobsson & Sofie Berg 

Studenter 

 

Telefon: 0763404760 Telefon: 0730602144 

E-post: emelie.jakobsson@outlook.com, E-post: bergsofie92@gmail.com 

Handledare: Daniel Normark 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

 
Inledning 

 Berätta om oss själva och vad vi har för syfte med undersökningen.  

 Berätta om etiska förutsättningar. 

 Fråga om intervjupersonen har några funderingar om själva syftet. 

 Fråga ifall hen undrar över något vad gäller innehållet i informationsbrevet. 

 

Allmänt om personen 

 Berätta lite om dig själv. 

 Ålder? 

 Kön? 

 Har du barn? 

 Civilstånd? 

 Vad gör du på din fritid? 

 (Följdfrågor) 

 
Arbetssituation 

 Hur länge har du arbetat som butikschef? 

 Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? 

 Hur mycket jobbar du? 

 Vilken typ av ansvar följer med chefsrollen? 

 Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

 (Följdfrågor) 

 
Gränslöst arbete 

 Hur upplever du balansen mellan ditt arbete och din fritid? 

 Varför upplever du att balansen är bra/dålig? 

 Uppstår någonsin konflikter mellan arbetstid och fritid?  

 ^Om ja - vilka och varför? 

 ^Om nej, varför tror du att det är så? 

 Hur viktigt är det för dig att skilja på arbete och privatliv? 

 ^Om viktigt: Varför? 

 ^Om inte viktigt: Varför inte? 

 Har du en jobbtelefon?  

 ^Om du har: Hur ofta använder du den hemma? 

 ^Om du inte har: Hur mycket arbete hanterar du med din privata mobiltelefon? 

 Hur pass nåbar förutsätts du vara på din fritid?  

 Hur tillgänglig (för arbetsrelaterade ärenden) är du på din fritid? 

 Vilka medel används för att kontakta dig? 

 Hur mycket ansvar har du för arbetsrelaterade uppgifter på din fritid? 

 Hur ofta blir du kontaktad angående jobbrelaterade saker på fritiden? 

 Hur mycket jobb blir det utöver dina arbetstimmar? 

 Hur snabbt svarar du på jobbrelaterade ärenden på fritiden?  

 Hur ser dina möjligheter ut med raster? 

 Vad gör du vanligtvis på rasten? 

 Är det något på din fritid du måste avstå ifrån för att du inte hinner pga. arbete? 

 (Följdfrågor) 
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Flexibilitet 

 Vad innebär det för dig att vara flexibel? 

 På vilket sätt är ditt arbete flexibelt? 

 På vilket sätt kan du styra hur och när ditt arbete utförs? 

 I vilken mån kan du bestämma över dina arbetstimmar? 

 Hur ofta arbetar du betald övertid? 

 Sker det betalda övertidsarbetet i butiken eller hemma? 

 Hur hanterar du personalbortfall vid t.ex. sjukdom? 

 Hur hanterar du situationer som kräver åtgärder utanför arbetstid? 

 (Följdfrågor) 

 
Motivation 

 Vad är motivation för dig? 

 Vad motiverar dig inom ditt arbete? 

 Hur bidrar motivation till din inställning för arbete? 

 Hur viktigt är det att vara motiverad som butikschef?  

 Utveckla! ^ 

 Varför blev du butikschef? 

 Vad drar ned din motivation?  

 Hur hanterar du stunder av låg motivation? 

 Vid låg motivation, vad är det som boostar dig uppåt igen? 

 (Följdfrågor) 

 
Krav/kontroll 

 Måste du arbeta hemifrån?  

 ^Om ja: Vem bestämmer det? 

 ^Om nej: Gör du det ändå? 

 Kan du säga nej till högre chefer? 

 ^Om ja: Hur känns det? 

 ^Om nej: Varför inte? 

 Kan du säga nej till dina anställda? 

 ^Om ja: Hur känns det? 

 ^Om nej: Varför inte? 

 Vilka krav känner du inom din yrkesroll? 

 Vem ställer kraven? 

 Hur påverkar kraven dig? 

 På vilket sätt påverkar ditt jobb dig vad gäller stress och återhämtning? 

 Finns det tillfällen på fritiden då du verkligen vill eller försöker släppa arbetet, men inte kan? 

 ^Om ja: Utveckla! (Bl.a. vem ställer dom kraven?) 

 ^Om nej: Vad tror du det beror på? 

 Känner du kontroll över din arbetssituation? 

 ^Om ja: På vilket sätt? 

 ^Om nej: Varför inte? 

 Berätta om situationer när du känner att du har hög kontroll  

 Berätta om situationer då du upplever låg kontroll 

 Känner du att kraven som ställs på dig i din yrkesroll är hanterbara? 

 (Följdfrågor) 

 
Strategier för gränsdragning/återhämtning 

 Gör du något för att aktivt skilja på arbete och fritid? 

 ^Om ja: Vad? 

 ^Om nej: Varför inte? 
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 På vilket sätt har du möjlighet att få hjälp av kollegor och chefer? 

 Talas det någon gång er chefer emellan om att kunna dra gränser? 

 Har någon högre chef informerat kring hur jobb hemifrån bör hanteras? 

 ^Om ja: På vilket sätt? 

 ^Om nej: Vad känner du kring det? 

 Erbjuds någon typ av aktivitet på arbetstid för att koppla av? (Eller friskvårdsbidrag) 

 ^Om ja: På vilket sätt utnyttjar du det? 

 ^Om nej: Hur ser du på det? 

 Är det något du önskar du kunde bli bättre på för att släppa arbetet på din fritid? 

 ^Om ja: Berätta vad 

 ^Om nej: Varför tror du det fungerar? 

 Hur tänker du själv kring gränsdragning? 

 (Följdfrågor) 

 

Avslutande del 

 Fråga intervjupersonen om hen vill dela med sig av något som vi inte frågat om 

 Har intervjupersonen några funderingar? 

 Påminn om de etiska riktlinjerna och tacka för att informanten kunde ställa upp 

 

 

 

 


