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Sammanfattning 
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Högskolan i Halmstad 
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Denna studie syftar till att fylla de forskningsgap som finns gällande fastighetsmäklares 
omständigheter krig hur deras arbete utförs och vilka eventuella effekter den rådande formen 
av arbete kan tänkas medföra Vidare är syftet att med hjälp av det insamlade materialet, 
tidigare forskning och teoretiskt underlag, analysera de sydvästsvenska fastighetsmäklarnas 
upplevelse av den egna arbetssituationen kopplat till gränslöshet, risk- och friskfaktorer samt 
integrering och segmentering av arbets- och privatliv. 
 
Denna kvalitativa studie av fenomenologisk ansats och dess insamlade data har samlats in 
genom att intervjuer med relevanta respondenter genomförts. I analysdelen av studien har 
metoden tematisk analys använts och den med en deduktiv och tolkande ansats. 
 
Det framkommer i datamaterialet att respondenternas upplevda arbetssituationer i sin 
utformning klart går att koppla till det som beskrivs som gränslösa arbeten i vår teori. 
Ytterligare fynd i studien är att mäklarnas upplevelser kring hur den tidigare nämnda 
gränslösheten påverkar dem i livet som helhet är förhållandevis skild, men att de generellt sett 
inte upplever sig vara stressade.  
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Abstract 
 
Title: Who is really controlling me? Real estate agent's experience of their work situation 
Authors: Linnea Börjedal och Filip Larsson 
Halmstad University 
Term 6, Spring of 2019 
 
This study aims to fill the research gap that exist regarding real estate agents' circumstances of 
how their work is carried out and what possible effects the current form of work may entail. 
Furthermore, the purpose is to analyze the real estate agents' experience of their own work 
situation linked to boundlessness, risk and health factors and integration and segmentation of 
work and private life. 
 
This qualitative study of phenomenological approach and its collected data has been collected 
by conducting interviews with relevant respondents. In the analysis part of the study, the 
thematic analysis method has been used and that with a deductive and interpretative approach. 
 
It appears from the data material that the respondents' perceived work situations in their 
design can clearly be linked to what is described as boundaryless work in our theory. Another 
finding in the study is that the brokers' experiences about how the aforementioned 
boundaryless work situations affects them in life as a whole are quite different, but that they 
generally do not feel stressed. However, it is interesting that the brokers describe situations 
that in several cases can be linked to risk factors that are highlighted in the theoretical part of 
the study.  
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1. Inledning 
 
Den 28 februari, 2018, fanns det 7051 registrerade fastighetsmäklare i Sverige enligt 
Fastighetsmäklarinspektionen (www.fmi.se). Enligt samma statistik är 45 procent av dessa 
kvinnor. Gränslöshetens konsekvenser för individen har tidigare behandlats utifrån ett manligt 
och tjänstemansdominerat perspektiv, men det finns anledning att argumentera om varför 
Sverige skiljer sig från mängden.  Statistik från 2018 som OCED framställt visar att andelen 
kvinnor i Sverige som förvärvsarbetar (76 procent) är nästan lika stor som andelen män (79 
procent). Sverige har i sällskap med övriga skandinaviska länder ett särskilt sätt att organisera 
arbetsmarknaden, som ger de anställda ett större inflytande över arbetet, exempel på detta är 
lagen om medbestämmande, MBL (SFS 1976:580). Sverige är idag, till skillnad från andra 
europeiska länder, ett tvåförsörjarsamhälle, vilket leder till nyttan för denna uppsats.  
Incitamenten för att undersöka hur gränslösheten och dess konsekvenser blir därför likvärdiga 
och av relevans för båda könen, eftersom att det är allt fler personer som försöker förena 
familjeliv med arbete. 
 
I en forskningsantologi av Arbetsmiljöverket från 2018 beskriver Gunnar Aronsson begreppet 
gränslöst arbete som en metafor som befäster faktumet att arbetsuppgifter och tjänster 
frigjorts ur rumsliga, tidsmässiga och organisatoriska begränsningar och sammanhang 
(Aronsson, 2018). I takt med en ökad mängd kommunikationskanaler och övrig teknisk 
innovation, konkurrens och ändrade arbetsmässiga värderingar utmanas de traditionella 
arbetssätten. Möjligheterna till effektivitet, tillgänglighet och kommunikation har inte tidigare 
varit så bra som nu, men hur påverkas individen som förväntas kunna hantera förändrade 
krav, av detta? 
 
Då denna studie kommer att undersöka fastighetsmäklares arbetssituation och huruvida de 
arbetar gränslöst eller inte, blir sociala och psykiska faktorer för individerna relevant att 
studera, då mycket av forskningen kring gränslösa arbetssituationer härleds till fri- eller 
frånkoppling, som beskrivs vara två olika förhållningssätt till gränslösheten på individnivå. 
Fri- och frånkopplingen och gränslösheten i sig kan kopplas till bättre eller sämre 
förutsättningar för en hälsosam arbetssituation. Statistik från Fastighetsmäklarinspektionen 
(www.fmi.se) som visar på en stadig ökning av antal registrerade fastighetsmäklare, visar 
samtidigt parallell information att antalet avregistrerade mäklare ökat kraftigt de senaste åren. 
Efter vidare sökande efter forskning med gränslöst arbete kopplat till urvalsgruppen i denna 
studie, uppenbarar sig faktum att det saknas vetenskapliga studier kring gränslöst arbete 
kopplat till svenska mäklare. Detta i kombination med det höga antalet mäklare som utbildas 
med som också väljer att avsluta sin karriär gör det intressant att undersöka huruvida 
mäklaryrket, som tillsynes ofta uppfattas som flexibelt utformat samt med lockande villkor i 
form av frihet och status, täcks av det gränslösa arbetets definition och hur det ger effekter på 
deras arbetssituation.  
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1.1 Begreppsdefinitioner  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi valt att definiera vanligt förekommande och 
tolkningsvänliga begrepp i studien. Vidare förankringar och förtydligande finnes i studiens 
teoretiska referensram. 
 

1.1.1 Gränslöst arbete        
Gränslöst arbete behandlas i denna studie som en metafor som beskriver hur arbetsuppgifter 
och verksamheter frigjorts från tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska begränsningar och 
sammanhang. Det syftar inte på gränslösa prestationskrav per definition utan snarare ett 
arbetsliv där olika typer av gränser, fysiska såväl psykiska ständigt prövas, överskrids och 
förändras (Aronsson 2018). 
     

1.1.2 Arbetssituation 
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: 
1. ledning och styrning, 
2. kommunikation,      
3. delaktighet, handlingsutrymme,  
4. fördelning av arbetsuppgifter och  
5. krav, resurser och ansvar.  
(AFS 2015:4) 
 

1.1.3 Risk- och friskfaktorer 
	  
Riskfaktorer 
”När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam 
om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga” (AFS 2015:4). 
 
Friskfaktorer 
När kraven i arbetet möts av individen på ett högst individuellt, men på ett postivt vis. Detta 
exempelvis genom att hämta energi från andra sfärer av livet in i arbetslivs sfären som Allvin 
et al. (2006) överspridningsmodell redogör för, eller om individen uppnår en balans mellan 
insats och belöning som Siegrist (2002) ERI-modell redogör för.  
 

1.2 Avgränsningar 
Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till att undersöka fastighetsmäklare i sydvästra 
Sveriges upplevelser kring arbetet de utför och dess inslag av gränslöshet. Anledningen till 
detta är både att det är i sydvästra Sverige som vi befinner oss samt för att det saknas tidigare 
forskning gällande fastighetsmäklares eventuellt gränslösa arbetssituationer och effekten på 
deras hälsa. Ytterligare en avgränsning görs, genom att endast se till risk- och friskfaktorer för 
fastighetsmäklarna kopplat till deras möjligt gränslösa arbetssituation. Snarare än att se till 
hur ekonomiska faktorer spelar in i upplevelserna ser vi till sociala, strukturella och andra 
arbetsrelaterade faktorer. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka sydvästsvenska fastighetsmäklares upplevelse av sin 
egen arbetssituation. Vidare är syftet att med hjälp av det insamlade materialet, tidigare 
forskning och teoretiskt underlag, analysera fastighetsmäklarnas upplevelse av den egna 
arbetssituationen kopplat till gränslöshet, risk- och friskfaktorer samt integrering och 
segmentering av arbets-och privatliv. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
- Hur upplever fastighetsmäklarna sina respektive arbetssituationer? 

- Hur hanterar fastighetsmäklarna de krav som ställs på̊ dem?  
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2. Teoretisk referensram  
	  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier och den tidigare forskning som vi 
kommer tillämpa för att tolka de resultat vi finner i studien. Ramen kommer att innefatta 
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning vad gäller gränslöshet, integrering och 
segmentering samt risk- och friskfaktorer. I detta avsnitt redovisas således begrepp, teorier 
och modeller. 
 

2.1 Gränslöshet 
Då denna studie syftar till att undersöka fastighetsmäklares upplevelse av sin arbetssituation 
blir det relevant att se till forskning och teorier som berör flexibla arbetsförhållanden. Allvin 
(1997) skriver i sin avhandling om hur arbetet blivit mer och mer individualiserat, någonting 
han väljer att fördjupa sig i, genom sina forskningsbaserade uppföljningar.  
 
Allvins et al. (1998) artikel om arbetets nya gränser, eller det författarna kallar för gränslöst 
arbete, är den första av två stycken delrapporter i forskningsprogrammet “gränslöst arbete”. 
Den efterföljande publicerades av Allvin, Wiklund, Härenstam och Aronsson (1999). 
Forskningsprogrammet syftar till i den inledande studien i att ”... undersöka de psykologiska 
förutsättningarna för, och konsekvenserna av, den nya gränslöshet i arbetet som möjliggörs 
genom modern informationsteknik” (Allvin et al. 1998). I delstudie två syftar författarna 
snarare till att undersöka vad gränslösheten är vid den allt mer avreglerade och flexibla 
arbetsmarknaden, samt att undersöka vilka psykiska och sociala konsekvenser gränslösheten 
skulle kunna tänkas medföra för individen. Detta något daterade forskningsprogram utgör 
grunden för den forskning som finns gällande begreppet gränslöst arbete som vi avser att 
använda oss av för att analysera fastighetsmäklarnas arbetssituation, som kan tänkas likna 
gränslöshetens beskrivning. Forskningsprogrammet om gränslöst arbete som tidigare 
beskrivits, resulterar i boken Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya 
arbetslivet och är enligt författarna Allvin et al. (2006) en produkt av det tidigare 
forskningsprogrammet. Vi kommer i vår studie därför i beskrivningen av gränslösheten 
främst att utgå ifrån boken och studierna som nämns ovan. 
  
Allvin et al. (2006) inleder beskrivningen av begreppet genom att förklara hur 
omständigheterna för arbete har förändrats över tid och att de frångått att vara styrt av tid, 
rum, plats och struktur. Författarna menar att arbetsmarknaden, på senare tid successivt 
avreglerats, vilket förändrat de krav gällande flexibilitet som organisationer och individer bör 
möta för att vara konkurrenskraftiga (Allvin et al. 2006). Författaren förklarar att det finns 
samhälleliga upplevelser om att takten i arbetslivet har ökat och att omvärlden är i konstant 
förändring, dessa upplevelser menar Allvin et al. (2006) föranlett de ökade kraven kring 
flexibilitet. Allvin et al. (2006) förklarar att förändringarna har lett till att individer i 
samhället, genom den ökade flexibiliteten fått “mer kontroll i det lilla” och “mindre kontroll 
i det stora”. Detta innebär att individen har mer kontroll över sitt arbete och hur denne lägger 
upp det eller utför det. Detta samtidigt som individen har mindre kontroll över sin egen 
situation på arbetsmarknaden, detta på grund av dess ständiga förändringar och oklarheter. 
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Författarna förklarar att avregleringen har lett till att nya krav även ställs på tillgänglighet, 
kompetens och anpassning. Allvin et al. (2006) menar att det finns generella uppfattningar i 
samhället som förklarar att individen i sitt mer egenutformade arbete (mer kontroll i det lilla) 
måste möta krav som; att svara i telefonen eller på mail utanför arbetstid, att individen bör 
sträva mot utvecklingsmöjligheter samt att öka sin kompetens och att hen alltid bör förhålla 
sig flexibel i sitt arbete. Allt detta för att klara av att minska känslan av osäkerhet som 
arbetsmarknadens ständiga förändring (mindre kontroll i det stora) kan orsaka och därmed 
undvika eventuella bieffekter som t ex trötthet och utbrändhet genom att frodas i sin roll med 
höga, nya krav (Allvin et al. 2006).  
  
Om individer som finner sig i gränslösa arbetssituationer däremot inte frodas eller trivs med 
de höga kraven på flexibilitet, kontroll och tillgänglighet menar Marler, Barringer och 
Milkovich (2002) att gränslöst arbete, trots att det i många kontexter kan ses som något 
positivt, så kan fria arbeten också innebära negativa konsekvenser för individen som påverkar 
både arbets- och privatlivet. Även Barley och Kunda (2004) påvisar att människor med 
gränslösa arbeten skapar nya paradigm där arbetsförhållandena ger konsekvenser för hur 
individen hanterar sitt yrkesmässiga och personliga liv. 
 

2.2 Integrering och segmentering  
I Arbetsmiljöverkets rapport från 2018 redogör Gunnar Aronsson för den amerikanska 
sociologen Arlie Hochschilds ide om hur individer möter förändrade krav från arbetet. För att 
hantera en gränslös arbetssituation finns det en mängd olika strategier som individer kan 
tillämpa för att hantera spänningarna som följer vad gäller arbetsliv och privatliv. Hochschild 
(1997) menar att människor i regel hanterar tensionen mellan arbetslivet och privatlivet 
utifrån två huvudsakliga strategier, integrering eller segmentering. Integrering syftar till att 
försöka kombinera de två sfärerna för att minska konfliktrisker dem emellan. Segmentering, 
som är det traditionella sättet att förhålla sig, syftar snarare till att hålla sfärerna separata och 
det är för att minimera risken för att sfärerna kommer i konflikt med varandra. De två 
strategierna är två ytterligheter på skalan integrering-segmentering och olika aktiviteter i 
arbetslivet kan befinna sig på olika platser på skalan (ibid). 

Konsekvenser med den mer okonventionella metoden, integrering, är att det skapas ett 
gränsland mellan arbetslivet och privatlivet, uppgifterna i sfärerna är så integrerade med 
varandra att tydligheten kring vad som tillhör vilken sfär försvinner och detta påverkar 
individen på det vis att det även för denne blir otydligt vilken sfär personen befinner sig. 
Gränslandets karaktär påverkas dels av det psykologiska kontrakt som finns mellan 
arbetstagare och arbetsgivare och dels av arbetsplatskulturen som råder. Därefter försöker 
arbetstagaren själv att få relationen arbetsliv-privatliv att fungera och bör implementera den 
strategi som passar de själva och organisationen. Integrering rör inte endast synen på de 
abstrakta sfärer som nämnt i detta kapitel utan det innefattar även konkreta verktyg och 
resurser som finns för att kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter på annan plats. Hemmen har 
sedan många år blivit en plats som gör det möjligt att utföra uppgifter som tillhör den 
arbetsrelaterade sfären till följd av internet och elektroniska nätverk. Tillgängligheten har ökat 
och i takt med det, även kraven (Hochschild 1997). 
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2.2.1 Överspridning 
Allvin et al. (2006) överspridningsmodell ser till förhållandet mellan privatliv och arbetsliv 
för att försöka förklara hur individer som arbetar gränslöst, får dubbla ansvar som produkt av 
avregleringarna i arbetet. Författarna menar alltså att individen inte bara möts av ökade krav i 
arbetslivet, utan även att arbetslivets nya, något oklara ramar inkräktar på privatlivet och det 
blir individens ansvar att särhålla de båda. En särhållning som enligt Allvin et al (2006) 
beskrivs som väldigt svår för en gränslöst arbetande individ. Författarna menar istället att de 
båda delarna, arbetsliv och privatliv, bör betraktas ur ett helhetsperspektiv, där de båda för 
med sig konsekvenser, positiva eller negativa, in i den andra delen. Konsekvenserna kan t ex. 
innebära att känslan av osäkerhet kring arbetet eller arbetsmarknaden tas med hem och stör 
ens vara i privatlivet såväl som på arbetet (Allvin et al. 2006). Värt att nämna är dock att de 
båda delarna eller sfärerna, kan ses som ömsesidigt gynnande för varandra och medföra 
positiva konsekvenser sinsemellan. Sfärerna kan alltså, genom att individen lyckas hålla en 
distinktion mellan arbetsliv och privatliv, tyda på att individen åtar sig flera olika roller i livet, 
någonting som kan generera mer mening i individens liv. Författarna menar att denna 
mening eventuellt skulle kunna resultera i att individen har fler möjligheter att hämta positiv 
energi i vardagen. Energi som i sig kan användas till att bättre möta de krav som ställs på en 
både i arbetslivet och i privatlivet. Men om de olika rollerna individen åtar sig på något vis 
hamnar i konflikt med varandra ökar risken för att t ex. produktiviteten ändå sjunker (Allvin 
et al. 2006, ss. 108-109). 
 

2.3 Risk- och friskfaktorer 
Eftersom att Allvin et al. (2006) nämner att det gränslösa arbetet kan medföra 
osäkerhetskänslor som kan leda till bieffekter för individers hälsa särskilt kopplat till känslan 
av kontroll, bör risk- och friskfaktorer för individer som arbetar gränslöst vägas in. I studien 
nämns det att bieffekterna främst kommer från känslor och kan därmed ses som psykiskt 
betingade. Som ytterligare en del av sin förklaring av gränslösheten och hur den kan medföra 
psykisk påfrestning, menar Allvin et al. (2006) att individer i den allt mer varierande 
arbetsmarknaden erbjuds fler möjligheter, samt möts av en större mängd förväntningar, detta 
samtidigt som individen i sig fortfarande är lika begränsad att utföra uppgifter som tidigare. 
Som exempel på detta tar författarna upp att individer inte kan göra allt på en gång eller att de 
inte alltid kan utföra en uppgift precis när de känner för det. Ökningen av förväntningar och 
möjligheter möts genom att lägga ner mer tid och kraft i att utföra arbetet utefter marknadens 
svängningar (Allvin et al. 2006, ss. 10-11). Detta innebär att individens kontroll i arbetet, 
ställer nya krav på hur mycket och hur hårt individen bör arbeta och eftersom att vi lever i en 
värld där informationsteknik möjliggjort för näst intill ständigt arbete genom tillgänglighet, 
har gränserna mellan arbete och privatliv blivit mer oklar. Någonting som Allvin et al. (2006) 
härleder till att eventuellt kunna leda till psykosociala problem om balansen mellan dem 
rubbas. 
 
Grönlund (2007) menar i sin artikel att begreppet kontroll, som även Allvin et al. (2006) 
nämner är mer komplext än vad som bland annat nämns av Karasek och Theorell (1990), där 
begreppet förklaras som någonting individer vill ha mycket utav och att det är en viktig faktor 
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för att ha en god arbetssituation. Det Grönlund (2007) menar är att individers mängd kontroll 
avgör huruvida det är goda eller skadliga förutsättningar för arbete. Författaren menar att hög 
kontroll enkelt kan överskridas och leda till att individen överrumplas genom för mycket och 
för oklara ansvarsområden. Vidare förklarar författaren att gränserna mellan privatliv och 
arbetsliv vid en punkt av hög kontroll kan bli diffusa, detta genom att arbete sköts i privatlivet 
eller vice versa, på ett sätt som är jämförbart med Allvin et al. (2006) definition av gränslösa 
arbeten.  
 
I studien av Grönlund (2007) diskuteras det att resultatet vid vissa punkter är motsägelsefulla. 
I studiens del som täcker Västeuropa redogörs bland annat för, att individer med högre 
kontroll är mer benägna eller tar åt sig mer övertidsarbete samt att upplevelsen av arbetets 
intrång i privatlivet är mer påtagligt bland dessa respondenter. Vid den del av studien som 
undersökt samma faktorer i Sverige påvisas detta däremot inte. Grönlund (2007) menar på att 
denna motsägelse innebär att det inte kan dras en slutsats om att just kontroll, som det 
definieras, skulle göra att arbete blir svårt att avgränsa och att det ensamt kan knytas till risk- 
eller friskfaktorer i arbetet. Grönlund (2007) bekräftar alltså inte tesen att, mer kontroll i 
arbetet, kan kopplas samman med mer övertidsarbete. Men förklarar att kontroll fortfarande 
bör ses som en central del i hur det gränslösa arbetet skall förklaras trots att begreppet för sig 
själv inte kan kopplas direkt till det som kallas för gränslöshetens negativa effekter. Studien 
tyder dock på att det finns ytterligare skäl för att spekulera kring hur gränslösheten, och 
individers höga mängd kontroll, kan medföra både positiva och negativa följder (ibid). 
 
En alternativ modell som belyser arbetsrelaterade faktorer i relation till kontroll, som kan 
innebära högre trivsel, ökat välbefinnande och bättre hälsa i arbetet är Peter Warrs 
vitaminmodell. Den presenterades redan 1987 och som därefter kompletterats 1999 och så 
sent som 2007. Warr liknar arbetsmiljö- och omvärldsfaktorer med vitaminer och menar att 
dessa är av primär betydelse för individers välbefinnande både i och utanför arbetet 
(Aronsson, 2012). Modellen består delvis av faktorer som betraktas ha samma relation till 
välbefinnandet som AD-vitaminer. Detta innebär att de har en positiv effekt vid rätt dosering 
men kan vara skadligt om intaget blir för lågt eller för högt, då verkar detta negativt för 
välbefinnandet. AD-vitaminerna i modellen består av faktorerna möjlighet till kontroll, 
kompetensutnyttjande, mål och krav. (Weman-Josefsson & Berggren 2013). Möjlighet till 
personlig kontroll avser dels i vilken utsträckning individen har för resurser att kontrollera 
händelser i arbetet och dels möjligheten för kontroll över sitt eget agerande och 
konsekvenserna av det. Möjligheter till att använda sin kunskap och kompetens är också 
viktiga faktorer för välbefinnandet men det innebär också att det finns utrymme att utvecklas i 
sitt arbete. Den tredje vitaminen, mål och arbetskrav inbegriper vikten av tydliga mål och 
utmaningar för individen att försöka uppnå (Aronsson, 2012). 
 

2.3.1 Fri- och frånkoppling 
I dagens rörliga samhälle har det tillkommit nya former av arbeten som ibland kallas för fria 
arbeten. Dessa har definierats av Allvin et al. (2006) som beskriver dem som fria på grund av 
att de genom avregleringar i samhället och på arbetsmarknaden ställts inför nya 
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omständigheter och krav. Krav som till exempel kan ställas på individens kunskap, 
utveckling, sociala förmåga och på dennes flexibilitet. Dessa omständigheter och den 
avreglerade arbetsmarknaden medför ett arbetsklimat som innebär att individer med fria 
arbeten, arbetar med en större mängd kontroll över utförandet av arbete, de arbetar mycket 
och gränsen mellan arbete och privatliv kan vara svår att dra (ibid). 
  
Det fria arbetet medför enligt Allvin et al. (2006) att oklarheter kan uppstå i individens 
arbetssituation samt att gränserna mellan exempelvis arbete och privatliv blir svåra att tyda. 
Dessa oklarheter är dock relativa eftersom att människor är unikt utformade och i regel 
är olika varandra. Människans unika utformning, i kombination med det fria arbetet och 
gränslösheten i det samma, medför att olika människor hanterar gränslösheten bättre eller 
sämre än vad andra gör. Författarna skriver fortsättningsvis om hur de, baserat på egen 
tidigare forskning, träffat många individer som arbetade i fria arbeten. Allvin et al. (2006) 
förklarar att de dels träffade de som förhöll sig entusiastiskt till sina arbetsvillkor och visade 
på en stor mängd självkänsla. Författaren förklarar att dessa individer frikopplar i det fria 
arbetet. Frikopplingen innebär att individen under gränslösa arbetsförhållanden hittat ett 
hållbart sätt att utföra sitt arbete på. De frikopplade förknippar författaren med individer som 
uppnår ett välmående genom sitt sätt att förhålla sig till sitt arbete, arbetsmarknaden och 
privatlivet. De frikopplade identifieras genom att de visade på en stark självkänsla, de 
identifierade sig med sitt arbete och såg sina framgångar som direkta följder till deras 
kompetens, snarare än som någonting de turligt erhållit. Denna grupp människor menar 
författaren klarar sig bättre undan de negativa effekter som de gränslösa arbetsformerna 
annars visats kunna medföra (ibid). 
  
På andra sidan av de som frikopplar, finns de som frånkopplar. De som frånkopplar menar 
Allvin et al. (2006) är svårare att identifiera. Detta förklaras med att de frånkopplade ofta 
finns bland de frikopplande individerna. De arbetar ofta i samma utsträckning och kan till 
synes ses som lika framgångsrika som de frikopplade. Det som däremot skiljer sig mellan de 
två olika typerna, är det faktum att de individer som frånkopplar saknar den entusiasm och 
självkänsla som nämns ovan.  Fortsättningsvis upplever de som frånkopplar, begrepp som 
kompetens och utveckling som krav snarare än någonting som öppnar för möjligheter (Allvin 
et al. 2006). Allvin et al. (2006) lyfter fram att gränslöshetens arbetsvillkor inom fria arbeten 
fungerar som motivationsfaktor för de individer som frikopplar, men att gränslösheten för de 
som frånkopplar fungerar som osäkerhets- eller otrygghetsfaktor. En otrygghet, som grundas i 
otydlighet och kravbilder, vilka i sig kan hindra individens utvecklingsmöjligheter och ligga 
till grund för olika former av stressnegationer (Allvin et al. 2006). 
 

2.3.2 Stress  
Lazarus och Folkman (1984) menade redan på mitten av 80-talet att stress inte kan ses som ett 
ensamt begrepp utan bör behandlas som en organisering av flera faktorer för att förstå flera 
fenomen som är av betydelse för människan anpassning. De menar således att stress inte är en 
ensam variabel utan ett större koncept som består av många olika processer och variabler 
(Lazarus och Folkman 1984). Lazarus och Folkman (1984) presenterar en transaktionell 
modell som bygger på antagandet att interaktionen mellan miljö och individen och hur den 
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växelvis påverkar varandra. Författarna menar vidare på att det är den individuella, kognitiva 
värderingen varje enskild individ gör av situationen som avgör huruvida stressprocesser 
uppstår. Uppkommer stress finns det fortsättningsvis olika copingstrategier och kategoriseras 
i sin tur i beteende-, känslomässig-, och kognitivdimension (ibid). 
 
Stress per definition går alltså inte endast att beskriva som en fristående konsekvens av en 
ohållbar arbetssituation. Stress är snarare resultatet av stimuli och gensvaret på det. Cooper, 
Dewe och O’Driscoll (2001) menar på att det är obalansen mellan människan och miljön som 
ger upphov till stress. Det är viktigt att poängtera att stress, med definitionen ovan som 
utgångspunkt, inte är per automatik blir negativt utan en måttlig mängd stress får människan 
att hålla motivationen uppe, utvecklas och för fortsatt tillväxt (Cooper, Dewe och O’Driscoll 
2001). Författarna menar fortsättningsvis att det först är när stressen överstiger människans 
kapacitet att balansera, som den blir skadlig och ger konsekvenser i form av fysiska och 
psykiska sjukdomar som depression, kronisk trötthet och utbrändhet (ibid). De faktorer som 
föreligger för att arbetsrelaterad stress uppkommer delas in i tre kategorier, vilka är 
arbetsspecifika, organisatoriska och individuella faktorer. Tre underkategorier som är 
relevanta till vår studie är faktorerna i arbetet själv, rollerna i organisationen samt 
gränsdragningarna mellan arbetsliv och privatliv. 
                                                             
De faktorerna som berör arbete i sig själv avser mängden arbete som förväntas att utföras, och 
det kan innebära både över- och underbelastning, vilket i förlängningen kan leda till både 
fysiska och psykiska påfrestningar för individen. Överbelastning innefattar den mängd 
arbetsuppgifter som ska utföras inom en fast tidsram medan underbelastning blir en 
stressfaktor till följd av ett underskott av stimulans i arbetet och i utmaningar människan 
behöver för att upprätthålla motivationen. Utöver innehållet i arbetet finns det signifikanta 
samband mellan antalet arbetstimmar och individens förmåga att hålla sig psykiskt och fysiskt 
frisk (Cooper, Dewe och O’Driscoll 2001).  
 
Om individen, till följd av dålig kommunikation, känner en otydlighet kring förväntningarna 
eller på sin roll i organisationen kan även detta vara en bidragande faktor till olika former av 
stress. Rollkonflikter uppstår när individen har flera roller inom organisationen och 
gränsdragningen mellan dessa blir otydlig i förhållande till de förväntningarna som finns. 
Roll-överbelastning i organisationen innebär således att det ställs höga krav på individens 
fördelning av sin arbetstid, i synnerhet om det är flera roller som spelar in, och kan även ge 
upphov till en osäkerhet kring dennes förmåga och kapacitet att möta dessa krav. Om 
otydligheter kring förväntningarna på ens roll, eller roller, uppstår och förväntningarna för 
höga försämras förutsättningarna för individen att hantera den stimulansen och det blir en 
utmaning att hålla sig både psykiskt och fysiskt frisk (Cooper, Dewe och O’Driscoll 2001) 
  
Gränsdragningen mellan arbete och privatliv är i allra högsta grad en faktor som ligger till 
grund för uppkomsten av arbetsrelaterad stress. Det innebär att gränsen mellan arbete och 
privatliv suddas ut och blivit otydlig. Det finns tre scenarier som ligger till grund för en 
eventuell konflikt mellan arbetsliv och privatliv. 1) Människor har begränsade resurser vad 
gäller både tid och energi.  Desto fler krav det uppstår att på att kunna fördela tiden mellan 
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arbetsliv och privatliv för individen att utöva sina roller, desto större blir konflikten för denne. 
2) Individen kan komma att behöva alternera mellan olika normer, attityder och värderingar 
beroende på vilken roll som avses. Aspekter som är på ett särskilt sätt i en roll, kan variera i 
en annan. Ett exempel på en sådan konflikt är en person som på arbetet är ambitiös, 
progressiv och framåt medan denne förväntas uppträda stödjande, ömmande och 
tillmötesgående i privata relationer. Dessa tydliga skillnader i roller kan skapa stress för 
individen i form av spänningar i övergången från en miljö till en annan. 3) Den tredje formen 
av rollkonflikt mellan arbetsliv och privatliv som ger upphov till stress är den konflikten som 
uppstår när den ena domänen överför negativitet till den andra. I synnerhet kan bristande 
arbetsförhållanden som överbelastning och bristande kontroll innebära negativa konsekvenser 
i privatlivet. Negativ överföring från arbetslivet till privatlivet är mer avgörande för 
individens välmående, än tvärtom (Cooper, Dewe och O’Driscoll 2001). 
 
Melin, Astvik och Bernhard-Oettel (2014) lyfter i sin studie att nya krav i yrken som 
associeras med en högre utbildningsgrad, att traditionella kopplingar mellan arbete och stress 
som hög intensitet och komplexa arbetsformer, inte var den enda anledningen till upplevd 
stress i yrkesgruppen. I studien lyftes det istället även fram individernas möjligheter till att 
autonomt styra över sitt arbetes plats och tid. Individer med yrken som förknippas med högre 
utbildning, som känner sig styrda vad gäller vilken plats eller tid de arbetar och som finner sig 
i nya, rådande arbetskrav, som en effekt av avregleringar av arbetsmarknaden, löper större 
risk för obalans mellan privat- och arbetsliv. En balans som i studien förklaras som en av de 
viktigaste variablerna för att motverka stressen som uppkommer från de traditionella 
stressfaktorerna som är nämnda ovan (Melin, Astvik & Bernhard-Oettel 2014).  
 

2.3.3 Balans och obalans  
Under 1990-talet presenterade Johannes Siegrist, vad som skulle komma att bli, en 
framträdande modell inom stressforskning, Effort-Reward Imbalancemodel (ERI). Modellen 
beskriver hur en individs ansträngning i relation till belöningen kan komma att påverka 
individers psykiska välmående. I arbetet med att testa modellens tillförlitlighet har det blivit 
tydligt att tillämpandet av modellen kunnat påvisa de riskfaktorer som ligger till grund för 
uppkomsten av sjukdomar som uppstår till följd av negativ stresspåverkan (Siegrist 2002). 
Teorin bygger på ett antagande som menar att ett socialt utbyte vilar på en gemensam 
reciprocitet (norm eller förväntan vid socialt handlande) för båda parter, alltså förväntningen 
och normen för det handlandet som tar plats. Båda parter bör alltså ha samma syn på 
förväntningarna som föreligger och vilka belöningar som bör efterfölja. Det är därför av vikt 
att reciprocitetsnormen inte hamnar i obalans eller upphör, eftersom att det är när individen 
upplever avvikelsen mellan ansträngning och belöning som leder till negativa upplevelser och 
långvarig stress.  

          
Siegrist (2002) lägger stor vikt vid vilken yrkesroll individerna i sig har, eftersom att han 
menar att det är en av livets mest centrala identifikationskällor. Om yrkesidentiteten sätts på 
spel hotas därmed också individens personliga funktioner som självförmåga, självförtroende 
och deras känsla av sammanhang och att “höra hemma”. Känslan av att “höra hemma” är 
starkt förknippat med de kollegiala sammansättningar som finns, självförtroendet ökar när 
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arbetet som utförs är välavlönat både ekonomiskt samt psykosocialt och självförmågan stärks 
av väl utförda prestationer. Siegrist (2002) presenterar belöningsdimensionen i form av tre 
kategorier som består av anseendet, ekonomisk ersättning och utvecklingsmöjligheter i 
kombination med anställningstrygghet. Somliga arbetsförhållanden tenderar att skapa en för 
stor, ihållande, obalans mellan ansträngning och belöning och Siegrist (2002) anger tre 
exempel på sådana omständigheter. 1) Det är inte möjligt för den anställde att byta jobb. 2) 
När den anställde är medveten om obalansen men bortser från den eftersom att denne anser att 
det är nödvändigt för karriären. 3) Den anställdes motivation och ansträngning är så pass hög 
att individen inte upplever att den någonsin får tillräckligt med belöning för sitt arbete (ibid).  
 
Kopplat till fastighetsmäklarna och dess gränslösa arbetsform kan ERI-modellen bidra med 
jämförelser till resultatet i studien. 2010 utfördes en studie i Sverige med avsikt för att testa 
modellens validitet. Leineweber et al. (2010) menar i studien att avsaknaden av balans mellan 
den insats en individ utfört i arbetet och belöningen samma individ får för sin insats starkt kan 
kopplas till ohälsa, både kortsiktigt och långsiktigt. Dock menar författarna på att det finns 
bevis för hur en skev balans, mellan variablerna insats och belöning, kan kopplas samman 
med en högre risk för stressrelaterade, fysiska och mentala sjukdomar (Leineweber et al. 
2010). 
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3. Metod 

	  
I detta kapitel redogörs studiens metodval och tillvägagångssätt. Studien har en kvalitativ 
ansats och för att nå det djup vi önskar. Då syftet är att undersöka våra intervjupersoners 
egna upplevelser av sin arbetssituation, är undersökningen baserad på samtalsintervjuer.       

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Eftersom att vår studie syftade till att undersöka människors upplevelser av ett fenomen och 
är kvalitativt utformad, bygger studien på våra tolkningar av datamaterialet. Att studien tog 
hänsyn till tolkningar av människors upplevelser, snarare än mätbara faktorer, gjorde att 
studien fick en fenomenologisk ansats. Fenomenologin är en lämplig ansats när syftet är att 
undersöka mänskliga fenomen som uppfattningar eller åsikter och kopplas ofta samman med 
samhällsvetenskapen (Denscombe 2016). En fenomenologisk ansats innebar att vi som 
forskare fokuserade på människors erfarenheter av fenomenen vi syftade i att undersöka, 
någonting som för studien innebar att den verklighet vi syftade i att undersöka skulle vara 
socialt konstruerad. Studiens fenomenologiskt, socialkonstruktivistiska infallsvinkel bestämde 
alltså det faktum att respondenternas upplevelser och erfarenheter bestämde hur verkligheten 
kring undersökningsobjektet såg ut. Detta snarare än mätbara eller objektiva variabler 
(Denscombe 2016).	  

  

3.2 Forskningsprocessen 
I detta delavsnitt beskrivs, i helhet, forskningsprocessens olika val och utförande. 

3.2.1 Metodval 
För att nå den förståelse för hur fastighetsmäklare själva upplever sin arbetssituation 
tillämpades en kvalitativ metod för denna studie. Fem semistrukturerade intervjuer med två 
bakgrundsfrågor och 13 frågor tematiserade i arbetssituation, arbetsliv/privatliv, kontroll och 
rollkonflikter, i förväg för att säkerställa att informationen vi fick skulle vara relevanta till 
studiens syfte och för att besvara studiens frågeställningar, se bilaga 1. 

Intervjuerna genomfördes av båda författarna och vi turades om att intervjua och anteckna. 
Våra intervjupersoner gav oss värdefull förståelse av deras upplevelser baserat på deras 
erfarenheter och detta bidrog till en bredare förståelse av åsikter, uppfattningar, erfarenheter 
och känslor som berör detta. Metodvalet passar bra för komplexa frågor, där syftet är att 
förstå hur faktorer är sammanlänkade (Denscombe, 2016). Vi förhöll oss till intervjuguiden 
men emellertid frångick vi den eftersom att semi-strukturerade intervjuer ger utrymme för att 
använda fasta frågeformuleringar som sedan kompletteras med öppna frågor, baserat på 
intervjupersonernas svar och det ges även möjlighet att anpassa ordningsföljden beroende på 
situationen. Detta tillvägagångsätt gjorde det möjligt att under intervjuns gång identifiera fler 
nyanser och möjligheten att skapa en bredare bild av undersökningsfenomenet.  
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För att få ut så mycket information som möjligt använde vi respondenternas egna ord vid 
följdfrågor för att visa intresse och få personen att känna sig bekväm med att ytterligare 
utveckla sina svar (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011). 

 

3.2.2 Urval 
Som forskare är det viktigt att vara tydlig kring intentionen att använda ett explorativt eller 
representativt urval. I studien har vi därför gjort ett urval av undersökningspopulationen och 
där syftet alltså är att antingen få fram ett representativt eller explorativt urval. Då 
representativa urval lämpar sig bättre vid större surveyundersökningar med kvantitativ metod, 
landade vi i beslutet att använda oss av ett explorativt urval eftersom att det i sin tur mest 
används i småskaliga forskningsprojekt och förknippas med kvalitativ datainsamling. 
(Denscombe 2016). Värt att nämna kan vara att vi i studien inledde med att kontakta en 
respondent gällande deltagande som vi sedan tidigare hade en social relation med. Urvalet 
hade alltså inledningsvis en bekvämt utformad tendens. Denscombe (2016) förklarar att ett 
urval av sådan karaktär kan medföra vissa komplikationer i tolkningsprocessen av resultatet 
men att det är fördelaktigt för forskarens begränsade resurser gällande tid och pengar 
(Denscombe 2016). 

I linje med vårt explorativa urval av populationen har ett icke-sannolikhetsurval av 
populationen gjorts. Detta innebär att forskaren har en viss självbestämmanderätt i processen, 
orsaken till detta är att vi inte har möjlighet att inkludera ett tillräckligt stort urval i vår studie. 
Icke-sannolikhetsurval lämpar sig bäst när det slutgiltiga urvalet är färre till antal, men också 
när en kvalitativ ansats tillämpas. Sannolikhetsurval grundar sig på teori och att det finns en 
“normalfördelning” av förekomsterna vi syftar till att undersöka (Denscombe 2016). 

Respondenterna som vi fann till studien, kom till oss mycket tack vare kontakten som 
beskrevs ovan som ett bekvämlighetsurval. En kontakt inom undersökningspopulationen 
genererade alltså fler respondenter, någonting som Denscombe (2016) kallar för ett 
snöbollsurval. Denscombe (2016) menar fortsatt att en kontakt inom fältet bidrar med nya 
kontakter och sedan fortsätter det på det viset. Författaren beskriver även att snöbollsurval likt 
vårat är av fördel vid studier i mindre skalor. Detta då det blir tidseffektivt för forskare att 
hitta respondenter som en logisk följd av processen (ibid). 

Respondenterna i studien var fem mäklare lokaliserade i sydvästra Sverige. Fyra av 
respondenterna arbetade på en mindre, nyetablerad firma och en av dem vid en äldre, större 
organisation på annan ort. Av respondenterna är två kvinnor och tre män och de är mellan 25-
50 år. Respondenterna kommer i studien att kallas för Alfred, Bea, Cesar, Doris och Evert. 
Alfred arbetar vid en mindre, relativt nystartad firma och har varit anställd där i två och ett 
halvt år av sina totala tre och ett halvt år som fastighetsmäklare. Bea arbetar vid en större, 
väletablerad firma och berättar att hon arbetat som mäklare i snart ett år om man räknar in 
hennes prövotid. Vidare berättar hon att hon varit anställd på samma firma under sin tid som 
mäklare men att hon genomförde sin föranledande praktiska utbildning på två olika, varav en 
var på den firman hon arbetar idag. Cesar arbetar på en mindre firma och har varit 
fastighetsmäklare i tre år, varav två och ett halvt av de åren har han spenderat på firman han 
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arbetar för idag. Doris har haft sin mäklarlicens sedan åtta månader tillbaka och har arbetat i 
organisationen hon är idag i tre månader. Evert har varit mäklare i åtta år, varav två och ett 
halvt av de åren har spenderats vid firman som han idag basar över. 

 

3.2.3 Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på varierande platser som respondenterna själva valde, som passade 
deras schema. Majoriteten genomfördes på arbetsplatsen och en av intervjuerna tog plats i 
respondentens hem. Vi valde att ta hänsyn till våra respondenters hektiska scheman och ville 
därför inte försöka påverka deras val av plats. Dock är det fördelaktigt att genomföra 
intervjuerna i en lugn, ostörd och förhållandevis tyst plats, eftersom att en stressig miljö kan 
påverka datainsamlingen (Denscombe 2016).  

Eftersom att våra intervjupersoner svarade mer eller mindre utförligt på våra 
semistrukturerade frågor varierade intervjulängden mellan 33-50 minuter och vi använde oss 
av ljudinspelning för att dokumentera insamlingen. Dessutom kompletterades inspelningarna 
med anteckningar för att notera de visuella faktorer som till exempel kroppsspråk, minspel 
och grimaser. Detta är ett bra sätt att komplettera den inspelade intervjun eftersom att 
anteckningar är ett bra sätt att dokumentera miljöbeskrivningen på, det vill säga vart intervjun 
utfördes och hur den genomfördes samt om det förekommit distraktioner eller liknande 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 
  

3.2.4 Bearbetning och analysmetod 
Som analysmetod valde vi i ett tidigt stadie att använda oss av tematiska analyser. Langemar 
(2008) beskriver metoden som en process där insamlad data struktureras och sammanställs i 
form av olika teman. Författaren förklarar vidare att forskare vid användning av tematiska 
analyser kan välja en deduktiv eller en induktiv ansats. Forskaren kan således välja att 
förankra temana, antingen i den insamlade datan eller i tidigare forskning och teorier 
(Langemar 2008). Då vi i studien utgick ifrån forskning och tidigt formulerade våra teman 
utefter desamma, blev vår tematiska analys och vår ansats i studien deduktivt formerad samt 
teoristyrd. 
  
Langemar (2008) förklarar att i en teoristyrd analytisk metod utgår forskarna från tidigare 
forskning som i sig formar teorier eller teman som kommer att gälla för studien. Härifrån 
kopplar forskaren samman intervjuguide med teorierna för att nå så valida svar som möjligt, 
för att sedan återkoppla resultaten som finnes till den befintliga forskningen. Vid 
återkopplingen jämförs studiens resultat och teman med forskningen genom tolkning (ibid). 
Till följd av Langemars (2008) beskrivning av hur en tematisk analys av detta slag 
genomförs, inledde vi vår studie med att leta efter relevant forskning och teori och utefter dem 
så formulerades teman för studien.  
 
Dessa teman lade senare grunden för vad som blev den intervjuguide vi använde. Efter det att 
resultatet bearbetats och transkriberats färgkodade vi materialet med utgångspunkt i de 
huvudtemana vi formulerat som är gränslöshet, integrering och segmentering samt risk- och 
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friskfaktorer. Därefter identifierade vi genom tematisering faktorerna flexibilitet, 
tillgänglighet, kontroll, kompetens och erfarenheter, överspridning, frikoppling. frånkoppling, 
samt stress och vi överförde materialet i kodade matriser.  Därefter förankrade vi vårt resultat 
med den teoretiska referensramen vi tagit fram och således ledde denna process till att 
resultatet blev ett verktyg som förstärkte eller försvagade den tidigare forskningens stöd till de 
teman som var formulerade. 
 

3.3 Förförståelse 
Vid inledandet av studien, diskuterade vi fram och tillbaka gällande vad studien skulle syfta 
till att undersöka. Efter dessa överväganden landade vi i att undersöka gränslöshet i mäklares 
arbetssituationer. Anledningen till att vi valde just det ämnet var att vi båda fattat intresse för 
begreppet gränslöst arbete under utbildningens gång. Då vi sedan tidigare hade viss insikt i 
begreppet, kändes ytterligare fördjupning i ämnet relevant. Anledningen till att vi valde att 
studera mäklaryrket i relation till begreppet gränslöst arbete, kom som en logisk följd, som i 
sig medförde vissa förutfattade meningar och en förförståelse. Mäklaryrket valdes då vi såg 
likheter mellan beskrivningarna i teorin kring gränslöst arbete och hur vi uppfattade yrket 
sedan tidigare. Ytterligare logiska anledningar till valet av respondentgrupp var det faktum att 
vi sedan tidigare är god vän med en av respondenterna, som kunde hjälpa oss att enklare 
komma i kontakt med fler respondenter. Att vi hade personliga anknytningar till en mäklare 
sedan tidigare medförde även att vi hade än mer insikt i yrket, baserat på historier och 
berättelser från respondenten innan studien ens var påtänkt. 

Förförståelse kring arbetets lösa utformning och gränslösa tendenser fanns alltså innan studien 
ens började. Vi gick alltså in med uppfattningen om att mäklare arbetade mycket utanför 
ordinarie arbetstid, att de arbetade när deras kunder var lediga samt att stora krav eventuellt 
ställdes på dem gällande flexibilitet och tillgänglighet. 
 

3.4 Etik         
I Vetenskapsrådet utgåva av God forskningssed (2017) behandlar dem hur forskaren bör, och 
kan, hålla sig etisk under hela forskningsprocessen. Att bedriva en studie innebär att forskarna 
bär ansvar gentemot de respondenterna som medverkar i studien men även dem som indirekt 
eller direkt kan påverkas av forskningen och dess fynd. De krav som är direkt kopplade till 
forskningsverksamhet går även i linje med de etiska normer och värderingar som vårt 
samhälle består av (Vetenskapsrådet 2002). Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra 
forskningsetiska principer inom humanistisk-och samhällsforskning: 
 
  

·       Informationskravet 
Detta krav uppfylls så till vida att samtliga respondenter blivit sända ett informationsbrev, se 
bilaga 2. I det finns information om studiens syfte och även kontaktuppgifter till oss om de 
skulle ha kompletterande frågor om studien, eller om de i efterhand ville lämna 
kompletterande uppgifter.   
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·        Samtyckeskravet 

Utöver information om studien som ges i informationsbrevet finns det även rum för att 
respondenterna skall signera och därmed godkänna sin medverkan. Det finns dessutom 
kompletterande information om att de när som helst under studiens gång har rätt att dra 
tillbaka sin medverkan utan att behöva ange orsak. Detta informerade vi även muntligen om 
vid inledandet av varje intervjutillfälle. 
 
   

·       Konfidentialitet 
Våra respondenters identitet är inte av relevans för vårt resultat. I samband med varje 
intervjutillfälle informerade vi om att inga namn på varken personer eller arbetsplatser, 
nuvarande som före detta, kommer att avslöjas i studien. Däremot informerade vi om att deras 
kön kan komma att framgå. 
 
 

·       Nyttjandekravet 
I informationsbrevet informerar vi samtliga respondenter om hur studien kommer att 
presenteras och publiceras efter slutförande samt att de kommer att få en egen kopia av 
studien, om de vill. 
  

3.5 Empirisk förankring 
Denscombe (2016) lyfter fram det faktum att kvalitativ forskning, i likhet med denna studie, 
innefattar vissa problem med att till exempel validera resultaten samt att mäta dess vikt och 
träffsäkerhet (Denscombe 2016, ss. 409-410). Det var därför av vikt för oss att redogöra för 
hur vår studie förhöll sig till begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 
  

3.5.1 Trovärdighet 
Enligt Denscombe (2016) finns det anledning att ställa sig frågande till hur träffsäkra 
kvalitativa forskningsmedel egentligen är.  Dock finns det olika förhållningssätt för forskare 
att till viss del stärka trovärdigheten med rimlig sannolikhet. Denscombe (2016) förklarar att 
dessa tillvägagångssätt inte garanterar exakthet eller trovärdighet, utan att de snarare endast 
bekräftar att forskaren har förhållit sig till god forskningspraxis, någonting som i sig skulle 
förklara studien som mer genomarbetad och trovärdig (ibid). 
  
I studien som vi utförde använde vi som tidigare nämnts forskning som grund till tolkningen 
av den data som samlades in. Denna forskning blev grunden för studien och går att likna med 
någonting som Denscombe (2016) kallar för triangulering och som författaren beskriver vara, 
ett av de förhållningssätt som används för att stärka en kvalitativ studies trovärdighet. 
Trianguleringen i vår studie fungerade som så att vi följde forskning med data, någonting som 
skulle medföra att datan förhöll sig närmre det som vi syftade i att undersöka och därmed blev 
mer trovärdig (Denscombe 2016). 
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3.5.2 Tillförlitlighet  
Forskaren i en kvalitativ studie tenderar ofta att bli en allt för integrerad del av 
forskningsinstrumentet, alltså att forskarens uppfattningar och tolkningar i exempelvis en 
intervju har så stor inverkan på processen, att det inte klart går att bevisa vad utfallet av 
densamma beror på (Denscombe 2016). Det går alltså inte att svara på om utfallet beror det på 
de som var involverade i processen eller på de frågor som ställdes. För att tillförlitligheten 
skall stärkas, trots det faktum att det inte är helt säkert vad som spelat in i framtagandet av 
data, bör forskaren enligt Denscombe (2016) öppet förhålla sig till att redogöra för sina 
tillvägagångssätt. Genom att förklara sina beslutstaganden, sin metod och sina analyser gör 
forskaren det möjligt för andra forskare att se om de kommer fram till liknande fynd 
(Denscombe 2016). Vår förförståelse har påverkat dels vårt initiala antagande och dels valet 
av vår teoretiska referensram, detta innebär att vi till stor del blir en integrerad del av 
forskningsinstrumentet, som Denscombe (2016) menar är vanlig tendens i kvalitativa studier.  
Som forskare var vi därför medvetna om vår förförståelses redan från start, och denna insikt 
har gjort oss vaksamma på vårt förhållningsätt gällande det insamlade datamaterialet och 
bearbetningen av det under hela processen. Därför var det av vikt att redogöra för vår 
förförståelse i detta kapitel för att öka tillförlitligheten.  
  

  3.5.3 Överförbarhet 
Denscombe (2016) förklarar att kvalitativ forskning som ofta är av mindre skala än 
kvantitativa studier innebär en problematik gällande huruvida det går att generalisera 
resultatet. Därför är det mer relevant att se till studiens överförbarhet, då är det frågan om i 
vilken utsträckning fynden skulle kunna återfinnas i andra fall, snarare än vad sannolikheten 
för det är (Denscombe 2016).  Eftersom att kvalitativa studier med fenomenologisk ansats 
ofta syftar till att undersöka underliggande eller outtalade förekomster kopplade till 
människors upplevelser kring dem, blir en generalisering näst intill omöjlig. Det är snarare så 
att det är mer intressant att se till huruvida individuellt orienterade fynd i en kvalitativ studie 
kan återfinnas i liknande situationer. 
  
I studien vi genomförde gjordes tydliga gränsdragningar och genomtänkta formuleringar för 
att minimera riskerna för att hamna på sidospår som skulle kunna påverka överförbarheten av 
studiens resultat. Vi formulerade noga syftet på så vis att det är tydligt att studien åsyftar att 
undersöka ett visst fenomen i en särskild undersökningspopulation på en specifik plats.  
  
 

3.6 Metoddiskussion 
Metoden som användes i studien förhöll sig väl till att ta skrivandet och tolkningarna dit vi 
ville inom den tidsram som angetts innan forskningen inleddes. Eftersom att studien syftade i 
att undersöka upplevelser kring ett fenomen togs beslutet att utföra kvalitativa undersökningar 
och att samla in data genom intervjuer med så många mäklare som möjligt. Att vi utförde 
kvalitativa undersökningar lade grunden för att lämna utrymme till tolkning, någonting som 
var nödvändigt då komplexa fenomen och människors upplevelser kring dessa var det som 
faktiskt undersöktes i studien (Denscombe 2016).  
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I studiens urvalsgrupp innefattas fem mäklare, som samtliga var baserade i sydvästra Sverige. 
Bland de fem mäklarna var tre män och två kvinnor, någonting som skulle visa sig inte spela 
en större roll i det ämne vi syftade i att undersöka. Däremot går det att diskutera hur väl fem 
respondenter fyller ut en studie som använder analysmetoden tematisk analys.  
 
Fem respondenter i en vetenskaplig studie är inte tillräckligt för att representera 
urvalsgruppen man undersöker, men i den här studien var syftet att se till hur mäklarna i 
studien uppfattade sina egen arbetssituation. Urvalet i studien blev alltså tillräckligt för att 
svara på studiens syfte, men resultaten är inte representativa för mäklares upplevelser i stort. 
 
Valet av att använda tematisk analys som analysmetod upplever vi ha tillfört ytterligare 
utrymme för tolkning till studien. Den deduktivt utförda analysprocessen medförde att vi, 
innan insamlingen av data och formuleringen av intervjuguide, var pålästa inom det ämne vi 
tänkte att vi ville undersöka. Detta då vi redan bekantats med den teori och de vetenskapliga 
artiklar vi kände var relevanta att bygga vår studie kring. Värt att nämna är att studien kan ha 
riktats något av att det var tidigare teorier och forskning som bestämde studiens riktning samt 
att vår förförståelse kan ha spelat in i valet av dessa. Att bestämma riktningen kändes dock 
inte som ett problem för denna studie då vi sedan tidigare velat undersöka effekterna av 
gränslöshet just med tanke på att det är ett begrepp som lämnar mycket utrymme för olika 
utfall och vi var redan från början av studiens formulering väl medvetna om vår förförståelse. 
 
Vi upplevde i stort att studien drog stor nytta av vår valda metod, med några enstaka undantag 
som exempelvis mängden respondenter och den tid som fanns att använda för 
forskningsprojektet.  
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4. Resultat 

	  
I detta avsnitt kommer de data som framkommit i studien att presenteras samt analyseras med 
hjälp av den tidigare forskning och de teorier som presenterats i kapitel 2 och efterföljande 
underrubriker. I enlighet med valet av analys i studien, tematisk analys, kommer samma 
tematiseringar att göras i detta kapitel, som i den teoretiska referensramen.  

Resultatets tematiseringar kommer därför att vara gränslöshet, integrering och segmentering 
samt risk- och friskfaktorer. I följande avsnitt redovisas alltså respondenterna i studiens svar 
på de frågor som ställts vid intervjutillfällena. För att säkerställa respondenternas 
konfidentialitet kommer de att tilldelas fiktiva namn och deras arbetsgivare kommer inte att 
avslöjas. 

4.1 Gränslöshet 
Mäklarna beskriver, samtliga, flexibilitet som en central del av deras arbete. De förklarar att 
de i yrket, ständigt anpassar sig och förhåller sig flexibla i sina anställningar. De beskriver att 
de ofta arbetar på andra parters premisser och omständigheter, samt att arbetet är ständigt 
föränderligt. Som direkt svar på frågan “kan du beskriva en typisk arbetsvecka?” möttes vi i 
samtliga intervjuer av  ett visst fniss eller skratt. Alfred förklarar att en typisk arbetsvecka 
egentligen inte existerar, han nämner att vid hans firma hålls ett morgonmöte varje måndag, 
och att det är den enda fasta punkten i hans schema. 
  

“... om man ringer en mäklare och frågar; Vad gör du om två och en halv vecka? Då säger 
vi: vet ej”. 

  
Cesar som delar arbetsplats med bland andra Alfred, ger ett liknande svar på frågan. Han 
förklarar att det är väldigt svårt att förklara en typisk arbetsvecka för mäklare och att det 
kanske snarare är just det som är typiskt med den. Cesar beskriver vidare om hur veckan då vi 
utförde intervjun hade sett ut. Han beskriver den som väldigt hektisk och föränderlig. Cesar 
förklarar att han jobbat hela helgen och hade tänkt att sköta administrativa uppgifter på 
måndagen för att återhämta sig men att två telefonsamtal förändrat allt. Det ena samtalet kan 
handla om en snabb försäljning och det andra kan handla om att de behöver ge sig ut och lösa 
problem på fältet, förklarar han. Han nämner även att möten med kunder ofta läggs då kunden 
har tid, alltså på kvällar och helger, samtidigt som den enda fasta punkten på veckan är 
måndagsmötet som Alfred tidigare beskrivit. Bea berättar även hon att veckorna ser väldigt 
olika ut, men förklarar de olika processer som kan ingå i arbetet hon utför under en vecka. På 
firman hon arbetar har de även där ett veckomöte som den enda fasta punkten där de måste 
infinna sig på kontoret. Hon förklarar vidare att hon förhåller sitt arbete till en budget hon, 
tillsammans med sina chefer, har satt upp. Möter hon deras krav finns egentligen inga 
förväntningar på hur, när eller var hon arbetar utan kan förhålla sig väldigt flexibel till 
marknaden.  
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Vidare beskriver respondenterna sina arbetssituationer genom att alla talar om för oss hur 
utformningen av den kopplas till kundernas krav, de förklarar att mycket av arbetet styrs fritt 
och att de kan lägga upp arbetet till viss del efter vilka ambitioner de själva har för att nå 
bättre säljsiffror. 
  
Doris förklarar att hon har en stor frihet i hur arbetet förläggs gentemot företaget, men att det 
istället styrs ganska tydlig av kundernas behov. Hon berättar vidare att kundmöten oftast 
arrangeras när kunden i fråga är tillgänglig och inte arbetar, men även att hon genom egna 
strukturer och planer försöker att få någon form av ram gällande vilka tider hon är tillgänglig 
för mötena. Evert förklarar även han, hur föränderligt arbetet är samt hur det snarare är 
kundstyrt än någonting annat. Han beskriver hur han som person sätter rutiner för att få någon 
styrning på hur arbetet skall utföras. Exempelvis så tränar han innan varje arbetsdag och 
infinner sig på kontoret vid ungefär samma tid varje dag. Evert fortsätter med att förklara 
arbetets återkommande cykler. Han talar om för oss att yrket handlar om att förbereda, 
pågående affärer och efterberedning men att allt sker simultant då de oftast har flera projekt 
igång samtidigt. Han beskriver att de på måndagar ofta kommer in och skall följa upp de 
visningar de haft i helgen, detta samtidigt som nya krav ställs på en från arbetsmarknaden och 
kunder i omgivningen. Evert förklarar att hans kalender ofta en till två veckor framåt kan vara 
tom och att den sedan dag för dag bokas på, tills det att den dagligen är 60-70 % full. Utöver 
de procenten möts de av nya uppdrag som kontraktsskrivningar, med mera som rena 
reaktioner på kundens begäran. 
  

“... som idag till exempel, lysande, huset ska visas klockan 15.00, det sitter en kille från 
Stockholm på väg ner, han vill se huset halv tolv, jag ska skriva kontrakt här på kontoret 
12.30 för säljaren ska vara hos läkaren på sjukhuset 13.15 och jag ska vara på ett annat 
hus 13.30, och de här bestämdes ju igår klockan 22.00, igårkväll..” 

  
Bea beskriver sitt arbetsupplägg som helt fritt gentemot företaget och förklarar att allt handlar 
om att de ansvarar för att sälja och möta budgetar. Hon beskriver även hon hur hon snarare 
styrs av kundernas behov, dock förklarar hon hur hon fortfarande kan välja hur mycket hon 
själv vill ta in som säljare samt att hon genom att vara rak och tydlig kan bygga sina egna 
ramar för när hon själv är tillgänglig. Hon förklarar att hon som mäklare sänder signaler till 
kunden beroende på hur ofta och hur snabbt hon återkopplar vid ärenden av olika magnitud. 
Bea beskriver att hon försöker att avsiktligt inte svara på sena SMS eller mail om ämnet kan 
vänta till dagen efter och hon är upptagen vid tillfället, men att hon ofta slarvar eller blir 
säljfokuserad ändå för att det är det som i slutändan ger betalt. 
 
Respondenterna beskriver vidare alla sina arbetssituationer som tidsöverskridande, alltså att 
de arbetar längre arbetsveckor än vad som är ett heltidsarbete samt att mycket av arbetet 
utförs på helger, kvällar och hemma. De beskriver som tidigare nämnts att kunder och 
marknad styr när och var de arbetar. Vid intervjuerna kommer vi även in på vilka krav de 
upplever eller som finns på deras tillgänglighet kontra kunder och arbetsmarknad. Bea 
förklarar att det kan finnas skillnader mellan olika firmor i den här frågan och beskriver att 
hennes tillgänglighet helt enkelt knyts till hur mycket hon själv vill sälja och i slutändan tjäna. 
Alfred som arbetar vid en annan firma förklarar att han personligen har som mål att 
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återkoppla till kund inom en timme om han känner att det är någonting som behövs för att 
upprätthålla en hög service nivå. Han förklarar även att han inte har några problem med att till 
exempel sköta budgivningar hemma på kvällar, men att han inte ser det som jobb utan att det 
snarare är lite kul. Vidare förklarar han att det formellt inte finns några förväntningar från 
firman att de skall svara i telefonen klockan 24.00 på kvällen eller klockan 07.00 på 
morgonen men att de på sätt och vis är entreprenör för sig själva och sitt eget varumärke, så 
kraven på tillgänglighet finns ändå från kunden. Alfred beskriver hur han aldrig ser sig själv 
som helt ledig när han är i sin hemstad, då han på ett eller annat sett alltid kan ses som Alfred 
- mäklaren. Cesar bekräftar att krav ställs på tillgängligheten i arbetet som mäklare. Han 
berättar att han var ledig för första gången på tolv dagar, en söndag, men att han ändå svarade 
i samtal och på mail i någon timme för att kunna ha resten av dagen ledig. 
  

“Man märker ganska tydligt att om man är snabb på återkoppling och visar framfötterna, 
når man ut till kunder. [...] Är man lite långsam upplevs man inte som speciellt modern. 
Man måste, det är som ett krig där ute och man måste vinna kriget.”.  

 
Svarar Alfred när han förklarar hur han anpassar sin tillgänglighet till omständigheter 
arbetsmarknaden tillför. 
 
På frågan rörande respondenternas upplevelser kring huruvida deras utbildning varit till god 
grund för dem att utföra sina arbeten på ett så kompetent och kontrollerat vis som möjligt får 
vi svar från samtliga att den teoretiska biten de erhållit i skolbänken snabbt behövde 
kompletteras med erfarenhet och den egna viljan att söka kunskap för att förbättras som 
mäklare. Alfred förklarar att utbildningen bidragit med nödvändiga kunskaper rörande juridik 
och ren husteknik, men att de retoriska och psykologiska faktorer som kan komma att blir 
viktiga inte inkluderas i speciellt stor utsträckning.  
  
Samtliga av respondenter har erhållit mäklarutbildningen via akademiska studier på högskola 
eller universitet, vilket motsvarar tre års heltidsstudier och 180 högskolepoäng. Alfred, Cesar, 
Bea och Evert beskriver alla liknande upplevelser kring det faktum att sälj är en huvudsaklig 
del av yrket, som inte beaktas i utbildningen utan mäklare lämnas till att lära sig det genom 
egna erfarenheter. Bea förklarar att hon upplevde att utbildningen saknat en del men att det 
kompletterades av den praktik hon utförde under skolgången. Respondenterna svarar alla likt 
kring just det Bea förklarar, att mäklaryrkets praktiska utformning är svår att fånga endast 
genom teori. Alfred som nämnt att konkreta delar av utbildningen som juridik och husteknik, 
utgjort en bas för sitt lärande via erfarenheter, säger: 
  

“Jag tycker helt ärligt att utbildningen har jag haft ganska lite användning av i yrket, 
medan jag genom erfarenheter utför arbetet på det vis jag arbetar nu. Att lära sig hur 
människor fungerar, lära sig att läsa av situationer och ha förståelse för hur du kan 
uppfattas av en viss person i en viss situation. Har du inte det, då blir det fel och då 
kommer det att bli fel i affären och då får du mer jobb.” 
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4.2 Integrering och segmentering 
Respondenterna vittnar om strategier och strukturer för sitt arbete som talar för både 
integrering och segmentering av arbete och privatliv. Samtliga av respondenterna, förutom 
Bea, har endast en mobiltelefon för både privat- och arbetsrelaterad kommunikation. På 
frågan om vilka strategier våra respondenter tillämpar för att göra gränsdragningen mellan 
arbetsliv och privatliv fick vi följande svar från Cesar: 
  

“Jag har tänkt att jag ska vara bättre på att dra en gräns. Men där är jag fortfarande lite 
slarvig, jag har egentligen sagt att det är telefonfri tid mellan 18.00 och 21.00, i och med 
att man har familj blir det ofta att vi ska sätta oss och käka men så har man kanske nån 
budgivning igång och nån affär som är viktig, då blir det lätt att telefonen plingar till…” 

  
Samtliga respondenter berättar om att de tvingas utföra arbetsrelaterade uppgifter på fritiden 
för att kunden kräver det, förutom Doris som inte ännu upplever att hon tvingas integrera sitt 
arbete i den utsträckningen. Övriga respondenter berättar om familjeutflykter som blivit 
inställda för att en viktig kund kräver närvaro på helgen, myskvällar i soffan och golfrundor 
inkluderar budgivningar via SMS och semesterveckor som inleds med lika tät kontakt med 
säljare och köpare som under en vanlig arbetsvecka. Alla respondenter anger det personliga 
varumärkesbyggandet som ett tydligt incitament till varför de väljer att integrera mycket av 
sitt arbete i sitt privatliv. 
  

“… även om det kanske kan vänta tills på måndag så återkopplar man på helgen. Dels är 
det väl för att man vill vara serviceminded…“    

 
Samtliga respondenter berättar att de skapar strukturer för att göra gränsdragningen mellan 
arbetslivet och privatlivet för att på något sätt fortsätta ha kontroll över deras arbetssituation. 
En av respondenterna är inte verksam i samma stad som denne bor i, vilket gör att 
segmenteringen av dennes arbetsliv och privatliv sker av naturlig karaktär till skillnad från 
övriga respondenter som aktivt måste tillämpa tydliga strategier och strukturer för att skapa 
ett segmenterat ramverk för hur de ska bedriva sitt arbete. Alfred och Evert berättar att de 
betraktar sina arbetskläder (kostym, skjorta och eventuellt slips) som enbart en uniform och 
att byta kläder när de kommer hem eller välja mer vardagliga kläder i sitt privatliv blir en 
symbolik för gränsdragningen. Samtliga respondenter berättar också att dem skiljer på vilka 
arbetsuppgifter de gör hemifrån och vilka de gör på ordinarie kontorstid. Det är i stora drag 
endast budgivningar och kontakt med kunder som de gör hemifrån och objektsbeskrivningar, 
intag av nya försäljningsobjekt etc., sker från kontoret. 

 “Hemma försöker jag undvika att prata jobb, ta kundsamtal och även att jobba med 
objekt. Jag försöker göra allting klart på kontoret innan jag går därifrån. “ 

  
Majoriteten av respondenterna i studien ger indikationer på att de hämtar energi från olika 
sfärer i sitt liv in i de andra, exempelvis så förklarar de att energi både tas och ges från 
arbetslivet in i vardagslivet samt vice versa. Både Alfred och Cesar vittnar om att negativa 
situationer i arbetslivet överförs till den privata sfären men att det även är ömsesidigt sett ur 
en helhet. 
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“Om du har haft en skitdag där allt har gått emot dig, så kommer du hem men du har 
glömt att handla mjölk, det är klart som fan du blir mer förbannad. Samtidigt när man har 
haft en bra dag, det kan ju också avspeglas.” 

 
Resultatet visar att samtliga av våra respondenter anammar en roll i sitt yrkesliv som sedan 
kompletteras eller differentieras av deras roll i privatlivet. Ingen av dem upplever att dem är 
precis samma person privat som yrkesmässigt och. 
 

4.3 Risk- och friskfaktorer 
Vid intervjuerna svarar respondenterna på frågor kring sina gränslösa förutsättningar för 
arbete som nämnts ovan och ger i olika fall indikationer på fri- eller frånkopplade beteenden. 
Individerna ser olika typer av gränslöshet som givande eller missgynnande. Alfred berättar 
exempelvis om hur budgivningsprocesser utanför ordinarie arbetstid inte är någonting som 
stör honom utan snarare tvärtom, han förklarar att det är någonting han kopplar samman med 
nöje och som han förhåller sig entusiastisk till. Han fortsätter sedan med att berätta om hur 
han känner att yrkets gränslöshet ger honom möjligheter att få mer tid till sin hobby, som är 
att spela golf. Golfen är någonting Alfred verkligen värdesätter och han menar på att han kan 
sköta arbetsrelaterade uppgifter såsom att sköta en budgivning samtidigt som han spelar golf, 
och menar att det bara är dubbelt nöje. 
  

“Men sen är det att man har ju budgivningar på kvällar, men det upplever inte jag som 
jobb utan det är mer kul att se hur folk triggas igång och lämnar nya bud. Likaväl som 
man kan sitta och smsa med en polare på Messenger, så kan man likväl messa ut ett bud.” 

  
Cesar som tidigare beskrivit sin arbetssituation som väldigt hektisk, förklarar att han upplever 
att han mår bättre när arbetstakten är hög. Han förklarar att en lägre takt ger utrymme till 
ifrågasättande och tvivel medan en högre takt på ett eller annat vis är en produkt av tidigare 
gott utfört arbete. Cesar förklarar även att han värderar familjens och hans egen goda hälsa 
väldigt högt, detta samtidigt som han vill att firman och han själv som mäklare skall utföra 
arbete på ett så bra vis som bara möjligt. Cesars syn ligger snarare på att utvecklas som 
person och mäklare än att tjäna en massa pengar. Alfred berättar även han om hur han ser på 
lärande som någonting som sker i farten, baserat på den kompetens han redan besitter.  
 
Evert talar även han om för oss om hur han ser på utmaningar som någonting positivt, han 
förklarar bland annat att han valde att bli mäklare av anledningen att han ville göra någonting 
helt nytt. Han förklarar att han vill ha ett jobb som är roligt och som påverkar människor i 
grunden och när det inte gör det så tänker han byta. Evert beskriver även att han genom att 
fritt kunna arbeta med det han gör, kan han utvecklas till den nivån han vill, detta för att 
kunderna skall se att han gör ett så bra jobb som bara möjligt. Han förklarar att en starkt 
drivande faktor som gör att han förhåller sig entusiastisk till sitt arbete är just det faktum att 
han själv känner att han på ett kompetent vis är en stor del av sina kunders viktiga affärer. 
 
Ur det insamlade materialet går det även att, som nämns ovan, se tendenser som kan kopplas 
till frånkoppling i respondenternas svar. Exempelvis så förklarar samtliga individer i studien 
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hur de i sina fria roller ändå är bundna till en ganska oförutsägbar arbetssituation, där kunden 
styr mycket över hur, när och var arbetet förläggs. Som tidigare nämns förklarar bland andra 
Cesar att han känner sig mer osäker i sin arbetssituation när det är mindre att göra. Han 
förklarar att känslan av osäkerhet kring arbetsmängdens variationer är påtaglig när det råder 
vid arbetet. Bea säger i intervjun att hon, precis som Evert lägger stor vikt i interaktionen med 
kunder och att hon som mäklare vill vara till så god hjälp i deras affärer som möjligt. Detta 
blir någonting som, vid oklarheter. De förklarar att osäkerheter kring vad kunderna faktiskt 
förväntar sig och vill ha blir diffusa och mäklarna sätter därför högre krav på sig själva att 
vara kunderna till lags. 
  

“När någonting inte går som man förväntar sig. Alltså; att jag inte får det jag har satt som 
utgångspris, framförallt om säljaren inte skulle vara nöjd med mig, det är det som stressar 
mig mest.” 

  
Alfred berättar även han om hur ovisshet kring arbetsmarknaden är vad som gör att han kan 
känna sig osäker i sin arbetssituation. Han förklarar att han yrket som ganska skevt, på det 
viset att det går att se tendenser i marknadens svängningar men inte förutspå den. Detta gör, 
enligt Alfred att när man har chansen att jobba, blir man illa tvungen att ta densamma. 
  
Vidare talar respondenterna om hur de som individer upplever stress i vardag eller arbetsliv. 
De förklarar samtliga att de inte upplever stressen som särskilt påfrestande generellt sett men 
förklarar alla om olika situationer där stress uppenbarar sig mer eller mindre. Bea förklarar 
exempelvis om hur hon i stort inte känner sig särskilt stressad men, att hon vid oklarheter 
känner en mer psykisk påfrestning och att hon vid slutet av vissa månader känner en 
ekonomisk stress. Även Doris beskriver att viss stress kan uppstå kring den ekonomiska 
aspekten. Hon förklarar att hon just nu har en grundlön men att hon i framtiden inte längre 
kommer att ha den fallskärmen, någonting hon identifierar som eventuellt stressande. Doris 
berättar:  
 

“Jag känner mig mer stressad runt månadsskiftena, i sådana fall. En viss ekonomisk stress 
finns .” 

 
Vidare förklarar Cesar, tillsammans med flera respondenter i studien, att det är det 
föränderliga kraven och oklarheterna i arbetssituationen som är den huvudsakliga 
stressfaktorn. Han förklarar att han vid perioder av lägre arbetsbelastning känner sig som mest 
stressad, och att det ovissa kring marknaden är det som skaver mest. Cesar menar att han i 
sådana situationer får utrymme att grubbla och ifrågasätta sina tillvägagångssätt. Någonting 
som kan liknas med det som Alfred och Evert tidigare nämnt, gällande svårigheterna med att 
hitta en balans mellan hur mycket arbete som utförs under hög och lågkonjunkturer vid 
marknaden. Respondenterna i fråga beskriver att oklarheten uppstår på olika vis, ibland finns 
det oklarheter i kundernas krav, ibland är marknaden oförutsägbar och ibland råder oklarheter 
kring hur nya unika problem skall lösas.  
 
Respondenterna är överens om att en viss stress upplevs i arbetet och i privatlivet, men 
beskriver oftast den som måttlig och effekterna av den beskrivs ofta genom att de använder 
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ord som; irritation, sur och lättretad. Cesar bland andra förklarar dock hur stressen i vissa fall 
blir någonting mer än bara måttlig. Han förklarar att han vid lågkonjunkturer får utrymme att 
grubbla och älta problem och förutsättningarna för arbete och vid vissa fall tar han inte bara 
med sig arbetet hem utan det går även ut över hur han mår, genom exempelvis att sömnen kan 
störas av att han grubblar. 
  

“Problem att sova kan jag få om det har skett något problem som man känner att man 
måste lösa, man kanske har en dag där man vet att man inte kan lösa det nu, men och du 
ska lösa det imorgon, men då funderar man ändå på lösningen, och då kan man vakna och 
så helt plötsligt börjar det snurra. 
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5. Analys 
	  
I detta avsnitt kommer vi att analysera datamaterialet med utgångspunkt i vår teoretiska 
referensram. Då våra teman inte är fristående utan förekommer som fenomen i relation med 
varandra har vi valt att, i löpande, text analysera materialet och få möjlighet att redovisa 
analysen i en tematiserad, men integrerad form. 

 

5.1 Gränslöst arbete 
I de data som framkommit i studien talar respondenterna om hur mäklaryrket i stor grad är 
individuellt, rörligt, avreglerat och faller väl in under Allvin m.fl. (1997;1998;1999;2006) 
beskrivning av gränslösa arbetsformer och fria arbeten. Respondenterna vittnar om ett stort 
mått av vad som kan liknas med det som Allvin et al. (2006) kallar för flexibilitet genom 
förtroende. Med begreppet menas att respondenterna själva, till stor del får styra och 
bestämma över sitt arbete (Allvin et al. 2006). Av resultatet kan vi även utläsa att likheter 
finns i respondenternas svar kring den flexibilitet deras arbetssituationer innebär och det 
Allvin et al. (2006) benämner som fria arbeten. Författaren beskriver fria arbeten som 
annorlunda utformade jämfört med normen som råder på arbetsmarknaden. Han ger exempel 
på sådana arbeten genom att nämna konsult- systemutvecklingsarbeten. Ett fritt arbete skulle 
enligt författaren vara ett arbete där man arbetar vid olika plats och olika tid, utan att ha 
särskilt många ramar att förhålla sig till, någonting som samstämmer med den data vi samlat 
in. Detta exemplifieras genom att respondenterna, samtliga fnissar eller skrattar när vi ställde 
frågan: “hur ser en vanlig arbetsvecka ut?”. I enlighet med Allvin et al. (2006) leder 
respondenternas krav på flexibilitet gentemot marknaden och kunderna till att de ges 
möjligheten att ha kontroll i det lilla, men mindre kontroll i det stora. Det respondenterna har 
möjlighet att kontrollera är sin egen tillgänglighet i telefon eller på mail men ter sig inte 
kunna kontrollera marknadens konjunkturförändringar. Trots att respondenterna inte själva 
vittnar om negativ påverkan till följd av behovet av tillgänglighet och flexibilitet ger analysen 
anledning att lyfta de eventuella effekterna av sådana omständigheter senare i detta avsnitt. 
Att gränslösheten eventuellt skulle kunna medföra, inte endast positiva effekter, utan även 
negativa sådana är någonting som styrks av Marler, Barringer och Milkovich (2002). 
Författarna menar att gränslösheten kan gå ut över fler delar i individernas liv. Någonting som 
understryks av Barley och Kunda (2004) som även dem menar på att arbeten med lösa 
förhållanden tenderar att sprida sig över både arbetslivets och privatlivets ramar. 
  
Ovanstående lägger grunden för de gränslösa strukturer vi i denna studie valt att undersöka. 
Den höga mängden flexibilitet, kontroll och tillgänglighet som respondenterna har i sina 
arbetssituationer, ger flera tecken på att samtliga av dem utövar gränslösa arbeten. I enlighet 
med Allvins et al. (2006) förklaring av att gränslösheten ofta förknippas med arbeten där 
normen är att den anställde kontinuerligt anpassar sig till arbetets föränderliga krav och 
förutsättningar. Mäklarnas arbetssituationer följer kundernas och arbetsmarknadens krav, 
genom att möta dem genom flexibilitet och tillgänglighet, för att på bästa vis utföra sina fria 
arbeten på ett så kompetent och bra vis som möjligt. Respondenterna bör med anledning av 
ovanstående sträva mot utvecklingsmöjligheter samt att öka sin kompetens för att klara av att 
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minska känslan av osäkerhet som arbetsmarknadens ständiga förändring, mindre kontroll i det 
stora, kan orsaka och därmed undvika eventuella bieffekter som t ex trötthet och utbrändhet 
genom att helt enkelt frodas i sin roll med höga, nya krav (Allvin et al. 2006, ss. 9-17). 
Mäklarna anpassar sig över tid och rum, de svarar i telefonen på kvällar och helger, de lär sig 
medan de utför sitt arbete under en hög mängd egenkontroll. Detta inte bara för att främja sig 
själva på arbetsmarknaden, utan även för att möta de krav som kunderna ställer på dem på den 
rådande arbetsmarknaden. Enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontrollmodell skulle 
detta kunna tyda på att de i själva verket har en låg mängd kontroll över sitt arbete, och detta 
skulle med utgångspunkt i deras teori kunna innebära att de ligger i riskzonen för stress med 
medföljande fysiska konsekvenser (ibid). Att mäklarnas kontroll är uteslutande hög eller låg 
som i krav-kontrollmodellen, är däremot ingenting som vi identifierat i datamaterialet utan 
resultatet tyder snarare på att modellen i detta fall inte är applicerbar då begreppen krav och 
kontroll verkar gå in i varandra växelvis. Kontrollen påverkas av kraven som ställs på 
mäklarna snarare än att kontrollen lägger grunden för hur de tar sig an kraven.  
 
I Aronssons et al. (2012) beskrivning av vitaminmodellen lyfts AD-vitaminerna fram som 
centrala för en individs psykiska välmående om balans i intaget finns. Författarna menar på 
att AD-vitaminerna, som kopplas till kontroll och krav, vid intag av individen i rätt mängd 
kan innebära att arbetssituationer med olika utformning kan vara psykiskt hållbara. Ovan 
förklaras att respondenternas kontroll till viss del upplevs som stor men att kraven från 
marknaden och kunderna innebär att deras upplevda kontroll eventuellt i realiteten är mindre 
än de upplever. Vitaminmodellen passar därför mer applicerbar på denna studie, då den ser till 
krav och kontroll som två begrepp som går in i varandra och tillsammans kan innebära 
positiva eller negativa förutsättningar för arbete. Vidare redogör Aronsson et al. (2012) för 
hur underdosering och överdosering av AD-vitaminerna kan leda till psykiska konsekvenser, 
någonting som går att likna med det som Grönlund (2007) lyfter i sin studie.  Mängden 
kontroll individer vid olika arbeten innehar är svår att mäta och den kan enligt Grönlund 
(2007) vara skadlig, inte bara om mängden är för låg utan även om den överskrids som 
beskrivs i vitaminmodellen. Respondenterna beskriver att de uppfattar sina arbetssituationer 
som väldigt präglade av kontroll och tillgänglighet. De förklarar att det inte finns några som 
helst ramar för hur arbetet skall utföras utöver de lagar de måste följa. De beskriver samtidigt 
att det är kunderna som styr var och när de arbetar, någonting som inte bara kan liknas med 
det Allvin et al., (2006) förklarar som hög kontroll i det lilla och låg kontroll i det stora. Utan 
det kan även liknas med Grönlunds (2007) slutsats att mängden kontroll är ett fenomen som 
är svårt att mäta. Mäklarnas kundkravsbeskrivning och kontroll kan även kopplas till 
Aronssons et al. (2012) beskrivning kring hur vitaminmodellen förklarar hur intaget av AD-
vitaminer, i form av möjligheten till kontroll- och kunskapsanvändning samt vikten av tydliga 
krav och mål. Detta kan ge respondenterna positiva eller negativa förutsättningar för att 
undvika psykisk ohälsa som följd av arbetet de utför. 
 

5.2 Integrering och segmentering  
I resultatet blir det tydligt att det krävs ett mått integrering för att överhuvudtaget kunna 
arbeta som mäklare eftersom att arbetet förläggs när köparna och kunderna är lediga. 
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Integrering enligt Hochschild (1997) syftar till att kombinera de två sfärerna för att minska 
riskerna för konflikt och det ter sig vara fallet för våra respondenter. Att hålla isär sfärerna 
helt, som är den traditionella strategin, är helt enkelt inte möjligt baserat på yrkets utformning 
och förutsättningar. Risken med integrering är att det uppstår otydlighet kring i vilken sfär 
individen befinner sig och när individen arbetar. Detta skulle enligt det våra respondenter 
beskriver inte vara fallet, då de trots ett visst mått av integrering av sitt arbete i sitt privatliv 
fortfarande tillämpar tydliga strategier och strukturer för vad som är arbetstid. Samtliga 
respondenter gör även tydliga avgränsningar i vilka arbetsuppgifter de väljer att utföra 
hemifrån. Detta talar för att de håller, generellt sett, jämn nivå av den form av växelvis 
integrering och segmentering av sitt arbete som (Hochschild, 1997) nämner som en möjlig 
friskfaktor. Värt att nämna är dock att de båda delarna eller sfärerna kan ses som ömsesidigt 
gynnande för varandra och medföra positiva konsekvenser dom till exempel en värdefull 
fritid som en respondent lyfter fram. Sfärerna kan alltså, genom att individen lyckas hålla en 
distinktion mellan arbetsliv och privatliv, tyda på att individen åtar sig flera olika roller i livet, 
någonting som kan generera mer mening i individens liv (Hochschild 1997).  
 
Antagandet av flera roller i livet är någonting som Allvin et al. (2006) lyfter fram som 
någonting som skulle kunna medföra positiva effekter för individer som har en hög 
belastningsgrad. Allvin et al. (2006) lyfter i sin överspridningsmodell fram att individer med 
flera olika roller i livet, kan tappa eller föra över energi, rollerna emellan. I studien förklarar 
majoriteten av respondenterna att de i sitt privatliv ofta fortfarande är kvar i rollen som 
mäklare, någonting som skulle kunna peka på att överspridningen inte skulle fungera 
optimalt, som Allvin et al. (2006) hävdar. Respondenterna i denna studie beskriver dock att de 
åtar sig andra roller i livet, som exempelvis; förälder, sambo eller träningsintresserad. Detta 
samtidigt som de berättar om hur de försöker att dra gränser mellan privatliv och arbetslivet 
så gott det går, någonting som visar på att flertalet roller i livet ändå anammas bland 
respondenterna men att gränserna rollerna emellan även dem kan tolkas som något oklara. 
Respondenterna berättar dock även om hur de använder det som rollerna medför för att 
förebygga stress och för att kunna koppla av när de väl har tid och utrymme för det.  
 
Alfred nämner det faktum att dåliga dagar i de olika sfärerna, mer eller mindre resulterar i att 
den andra sfären även den påverkas. Han beskriver hur en dålig säljdag kan få utfall i hemmet 
och även tvärt om. De tecken man kan se i respondenternas svar är att överspridning sker, 
omedvetet och medvetet mellan sfärerna (Allvin et al. 2006). Detta samtidigt som mäklarna 
verkar se uppdelningen och relationen mellan arbetsliv och privatliv som en positiv faktor och 
någonting man använder sig av för att motverka eventuella riskfaktorer. Någonting som 
Melin, Astvik och Bernhard-Oettel (2014) lyfter fram som en nyckel för att undvika 
eventuella riskfaktorer i gränslösa eller fria arbeten är just balansen mellan arbetsliv och 
privatliv. Författarna beskriver att individer med högre utbildningsgrad tenderar att uppleva 
en mer påtaglig obalans mellan sfärerna om de är låsta i, hur, var och när de jobbar. Dessa 
individer tenderar att hantera balansen på ett bättre vis under friare omständigheter. Det som 
beskrivs i Melin et al., (2014) går i linje med det mäklarna i denna studie verkar uppleva, och 
kan lägga grunden för att motverka traditionella varianter av anledningar till stress, som 
exempelvis hög intensitet eller komplexa arbetsuppgifter. 
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5.3 Risk- och friskfaktorer 
Gränslöst arbete samt integrering och segmentering lägger grunden för konsekvenserna som 
respondenterna kan uppleva till följd av sin arbetssituation. Fenomenen per definition behöver 
inte leda till ohållbara förhållanden utan de leder snarare in på de risk- och friskfaktorer som 
avgör hur våra respondenter hanterar sina respektive omständigheter. Allvins et al. (1999) 
begrepp fri- och frånkoppling differentierar hur individer med jämförbara förutsättningar kan 
uppleva och må på helt olika sätt.  
 
Respondenternas svar ger indikationer på att både risk- och friskfaktorer finns i varierad 
utsträckning, i samtligas upplevelser. Detta då vi kan se kopplingar mellan respondenternas 
svar och teorier i denna studie. Respondenterna berättar om hur den föränderliga vardagen i 
arbetet, och mängden egenkontroll de har i utförandet gör att de i stor utsträckning tar med 
arbetet hem och det integreras med vardagslivet på ett eller annat vis. Detta behöver inte 
innebära negativa eller positiva effekter i sig utan beror på hur individen ställer sig till 
faktumet (Gönlund 2007). Grönlund (2007) menar att en allt för hög mängd kontroll i arbetet 
kan anses vara en riskfaktor om den går ut över vardagslivet och rubbar balansen mellan 
sfärerna arbetsliv och privatliv, någonting som flertalet respondenter vittnar om i studien. 
Exempelvis berättar Alfred om hur man i högkonjunkturer tar varje chans man får till att 
arbeta på grund av den osäkerhet som kan råda på grund av avsaknaden av kontroll kring 
arbetsmarknadens svängningar och kundkrav. Cesar berättar om hur han känner ett behov av 
att svara i telefonen även när han är hemma, detta för att skapa mer utrymme för att umgås 
med familjen men även för att utföra sitt arbete på ett så positivt vis som möjligt. Samtidigt 
förklarar Hochschild (1997) om hur en sådan situation kan liknas med en integreringsprocess 
av sfärerna som kan bidra med att konflikter motverkas snarare än att de uppstår. Precis som 
Allvin et al. (2006) beskriver, kan gränslösheten i arbetet både kopplas till negativa och 
positiva förutsättningar för arbete, men att olika individer anpassar sig olika väl till dessa.  
 
I resultatet finns det tydliga indikationer på att det är individens upplevelser av 
förutsättningarna som avgör vilka möjligheter eller begränsningar som uppstår. Detta då 
respondenterna i studien har relativt lika förutsättningar för arbete, men att de beskriver olika 
situationer som antingen risk- eller friskfaktorer. Cesar beskriver exempelvis integreringen av 
arbete och privatliv som någonting som kan tära på hans psyke, medan Alfred beskriver att 
han ibland väljer att blanda och integrera sfärerna samt att det är någonting som kan vara 
extremt motiverande och givande för honom i from av att han kan blanda nytta med nöje, 
någonting som han inte upplever tar plats i hans privatliv men som samtidigt kan gynna hans 
personliga varumärke. Denna form av blandning kan liknas med Hochschilds (1997) 
integreringsbegrepp. Alfred beskriver dock att integrering inte alltid är lösningen utan att han 
ibland istället bör segmentera sfärerna vad gäller vissa arbetsuppgifter. En form av 
segmentering som många av de andra respondenterna även beskriver behövs. Gränser behöver 
dras mellan arbete och privatliv för att situationen skall förbli hållbar och inte medföra risker. 
Enligt Hochschild (1997) är segmentering och integrering två ytterligheter på en skala. 
Individer använder sig inte uteslutande av integrering eller segmentering utan finner en balans 
mellan de båda för att undvika konflikter mellan sfärerna. Ett exempel på detta är att Alfred 
väljer att integrera delar av sitt arbete med sitt privatliv men betraktar andra som endast 
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relaterade till arbetstid och väljer att inte utföra dem i hemmet. Detta kan liknas med hur 
respondenterna beskriver vikten av att dra gränsen mellan de båda sfärerna, men att de 
samtidigt måste integrera dem för att kunna sköta sitt arbete. Uppfattningen kring hur 
integreringen sedan påverkar respondenterna tycks vara individuell i stort mått och eventuellt 
även baserad på ytterligare omständigheter som studien inte tar i aktning. Exempelvis talar 
några respondenter om hur budgivningar kan tas med hem utan större inverkan, detta då de 
upplever det som en rolig syssla, medan andra respondenter absolut inte vill ha budgivningar 
hemma då de upplever att det går ut över till exempel familjetiden, men som kan tänka sig att 
ta telefonkontakter i den privata sfären för att ha det färdigt. 
 
De gånger som respondenterna beskriver sina upplevelser kring arbetssituationen som 
positiva, förknippas de med de friskfaktorer som föreligger, och tolkar det som att individerna 
i just dessa avseenden har frikopplat i sin arbetsroll. Respondenterna berättar exempelvis om 
hur de genom deras gränslösa arbetsförhållanden kan utvecklas och lära i tjänsten och “utav 
bara farten”. Någonting som Allvin et al., (2006) nämner som ett tecken på frikoppling och 
därmed en friskfaktor. Det är genomgående i datamaterialet att respondenterna upplever att 
utbildningen de erhållit varit god, men att de har stor utvecklingspotential. Enligt mäklarna 
saknas delar som säljteknik, retorik och även psykologi. Respondenterna menar att de snarare 
lärt sig under arbetsprocessen och genom erfarenheter än att de varit färdiga mäklare efter 
studietiden. Allvin et al. (2006) menar att förhållningssättet en individ har till att lära sig i 
arbetsrollen till viss del avgör om en individ fri- eller frånkopplar. Författaren menar att en 
friskfaktor i arbetet är att inte se utbildning och erfarenheter som ett krav, eller någonting 
omständligt. Det betraktas snarare som någonting man besitter och som tar en dit i karriären 
man är och vill vara. Medan en individ som ser utveckling och erfarenheter som ett krav eller 
någonting som skapar osäkerheter för individen visar tecken på riskfaktorer eller 
frånkoppling. Alfred och Evert nämner i intervjuerna att de genom frihet i arbetet tillåts att bli 
den typen av mäklare de själva vill vara och identifiera sig med, vilket är ytterligare en 
friskfaktor, eftersom Allvin et al. (2006) lyfter fram identitet som en grundläggande faktor för 
att motverka de negativa effekterna, eller riskfaktorerna som gränslösheten skulle kunna 
medföra. Respondenterna menar att mäklaryrket är någonting de identifierar sig med för att 
frodas i omständigheterna, och om man upplever att man utför ett gott jobb medföljer god 
medkänsla och tecken på ytterligare frikoppling. Det är dock intressant att individernas svar 
kring att identifiera sig med rollen, sedan motsägs något när man talar om segmentering och 
integrering. Integreringen kommer lite av sig själv förklarar vissa av respondenterna, genom 
att man blir igenkänd när man är och handlar eller att telefonen ringer på kvällen. Detta 
samtidigt som man till viss del vill åta sig en annan roll i privatlivet. Här blir det faktum att 
man i sin roll identifierar sig som mäklare, kanske inte längre en friskfaktor, utan snarare en 
integrering av arbetsliv och privatliv som skulle kunna agera risk för att drabbas av ohälsa 
kopplad till arbete (Hochschild 1997; Allvin et al. 2006). Precis som att identifikationen med 
arbetsrollen kan ses som frikoppling och en friskfaktor kan eventuellt samma identifikation 
snarare bli frånkoppling eller en riskfaktor om den sker i privatlivet (Hochschild 1997; Allvin 
et al. 2006).  
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Även om respondenterna i vissa delar av materialet visar på tecken på frikoppling, 
förekommer det även tillfällen i deras situationer då de frånkopplar och finner sig i mer eller 
mindre riskpräglade situationer, som exempelvis när respondenternas beskriver känslan av 
osäkerhet gentemot en skiftande marknad. Respondenterna i studien berättar alltså inte endast 
om scenarion som kan kopplas till frikoppling eller frånkoppling utan förklarar olika delar av 
deras upplevelser som mer eller mindre hållbara. Ett exempel på någonting som uppfattas 
mindre hållbart av respondenterna är den rådande oklarhet som råder kring arbetets 
utformning. Även om vissa förklarar att de genom friheten i arbetet, växer och lär sig, delas 
känslan av osäkerhet kring hur framtiden ser ut av respondenterna. De förklarar att 
konjunkturer och marknadens skiftningar gör att de måste arbeta så mycket de kan när det är 
mycket att göra, samtidigt som de arbetar lika mycket när det är mindre att göra för att få 
någonting att göra i framtiden. Osäkerhet och otrygghet, i anställningen och i vardagslivet är 
någonting som Allvin et al. (2006) förknippar med frånkoppling och som således kan utgöra 
en riskfaktor, och i förlängningen ohälsa, om individen inte hittar ett sätt att handskas med 
den 
 
Några av respondenterna förklarar hur de genom eget utformade ramar och strukturer 
handskas med det oförutsägbara i arbetet, medan andra misslyckas med den formen av 
segmentering. Till exempel så talar Cesar om hur han gärna hade lyckats dra gränser mellan 
arbetslivet och privatlivet, men att det ofta finns jobb att utföra för att få utrymme för att han 
skall kunna njuta av det privata. Han beskriver vidare om hur han vid högkonjunkturer kan 
uppleva en mindre mängd stress på grund av att det är hårt jobb, men att den inte går att 
jämföra med den stressen han upplever vid en rådande lågkonjunktur. Cesar väljer alltså att 
integrera arbetsliv med privatliv för att upprätthålla den standard han känner behövs för att 
undvika lågkonjunkturerna och den psykiska mer faktiska stress som de medför (Hoshchild 
1997).  
 
Trots att respondenterna visar tydliga tecken på generell frikoppling uppvisar dem, utöver viss 
frånkoppling, även tendenser till stress i olika avseende. Någonting som är genomgående i 
deras svar är dock att de generellt sett inte beskriver sig själva som särskilt stressade. En 
mindre mängd upplevd stress är någonting som Cooper, Dewe och O’Driscoll (2001) hävdar 
vara eventuellt gynnsamt för individer. Det är alltså möjligt att respondenterna, med en rimlig 
mängd upplevd stress kan dra fördelar i både arbets- och privatlivet. Ovan redovisas även om 
hur individerna i vissa specifika situationer upplever en högre grad stress. Respondenterna 
förklarar att den upplevda stressen kopplas samman med psykisk påfrestning och nämns i 
vissa fall i samband med att det är exempelvis är mindre att göra på arbetet eller att de känner 
sig osäkra kring den rådande arbetssituationen och arbetsmarknaden. Att respondenterna erfar 
en ovisshet kring marknaden och perioder av lågkonjunktur kan upplevas särskilt 
stressande, vilket går i linje med Lazarus och Folkman (1984) som hävdar att stress uppstår i 
människans relation med miljön. Respondenterna vittnar samtidigt om att man i sin arbetsroll 
har en hög mängd kontroll normalt sett och att med tiden har de lärt sig att förstår 
marknadstrender och tendenser över tid vilket minskar känslan av stress när 
arbetsbelastningen stundtals blir lägre. Detta fenomen står i tydlig relation till Allvins et al. 
(2006) redogörelse av kontroll i arbetet, och att fria arbeten tenderar att innefatta hög kontroll 
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i själva arbetet, men att kontroll i större kontext kan upplevas mindre än i andra 
arbetssituationer (ibid).  
 
Identitet är en central del i förutsättningarna för att hålla stresspåverkan på en sund nivå 
(Siegrist 2002, Allvin et al. 2002). Våra respondenter vittnar samtliga om att mäklaryrket till 
stor del är mer än ett arbete, utan även en livsstil. Med utgångspunkt i Siegrists (2002) ERI-
modell förekommer det ett visst mått av obalans i våra respondenters upplevelser av sin egen 
arbetssituation med tanke på att de under perioder av lägre arbetsbelastning trots det anser sig 
själva arbeta lika mycket. Resultatet visar att det bidrar till att respondenterna upplever stress i 
delar av sin tillvaro. Siegrists (2002) tre omständigheter som bidrar till en stressig, ihållande, 
arbetssituation blir därför viktiga att beakta. Respondenterna vittnar inte om svårigheter att 
byta jobb, snarare tvärtom visar vårt insamlade material att flera av våra respondenter tidigare 
arbetat för andra byråer. Däremot är det rimligt att anse att de stundvis bortser från obalansen 
som uppstår vid perioder av mindre arbete eftersom att de med tiden lär sig marknadens 
svängningar. Det är en återkommande, men övergående, förekomst.  Trots att det delvis rör 
sig om en obalans mellan ansträngning och belöning i perioder visar resultatet trots det att 
känslan av att “höra hemma” är djupt förankrad i våra respondenters yrkesliv och enligt ERI-
modellen grundar sig det på starka kollegiala sammansättningar, högt självförtroende och 
självförmåga. Detta innebär således även att de löper mindre risk för fysiska och psykiska 
konsekvenser av stress (Leineweber et al. 2010).  
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6.  Diskussion  
	  
Trots att statistik visar på en ökad mängd avregistreringar av mäklare hos mäklarinspektionen, 
visar annan statistik på att mängden personer som väljer att utbilda sig till fastighetsmäklare 
är uppåtgående. Studiens resultat verkar visa på att det är incitament som upplevd kontroll, 
generösa ekonomiska ersättningar och status som gör att mäklaryrket är fortsatt populärt. I 
denna studie har vi inte inkluderat den ekonomiska drivkraften i den utsträckning, som hade 
kunnat vara möjlig. Däremot har vi identifierat andra parametrar som utmanar den klassiska 
bilden av mäklaryrket och dess utformning.  
 
Resultatet i studien är som tidigare nämnt inte överförbart, utan kan endast användas för att 
förklara de utvalda respondenternas upplevelser kring deras rådande, gränslösa 
arbetssituationer. I studien framkommer det att upplevelserna kring arbetssituationen i stor 
grad liknar varandra, men att hanteringen av dem ser olika ut. Vissa beskriver att de vill 
försöka skapa ramar i de rådande friheterna samt att de vill hålla isär privatliv och arbetsliv så 
gott det går. Medan andra förklarar att de kanske inte nödvändigtvis upplever sig, eller vill 
vara, särskilt fria hela tiden. Att individer inte skulle vilja ha en arbetsroll som i sin struktur är 
ganska fri är någonting som inte diskuteras särskilt mycket i de teorier denna studie lutar sig 
mot och som lägger grunden till att förklara vad för faktorer som skulle kunna innebära risk- 
eller friskfaktorer för mäklare i gränslösa arbetssituationer. Det kan vara värt att spekulera i 
om det faktum att en felaktig matchning mellan en individ som inte vill finna sig i ett fritt 
arbete och just ett sådant, i sig självt skulle kunna vara en faktor för att en risk skulle råda i 
arbetet. Det som däremot beskrivs på individnivå i kopplingen mellan risk- eller friskfaktorer 
och gränslöst arbete är begreppen fri- och frånkoppling. Allvin et al., (2006) menar att 
individer i fria arbeten tenderar att antingen frodas i förutsättningarna eller att drunkna i dem, 
allt beroende på hur individen finner sig i arbetssituationen. I vår studie går det snarare att se 
individer i gränslösa arbetssituationer inte endast visar tecken på att uteslutande frikoppla, 
eller frånkoppla. Våra tolkningar visar snarare att olika individer visar tecken på både fri- 
eller frånkoppling men i olika delar av sina liv. Exempelvis så vittnar några av respondenterna 
om att arbetes oförutsägbarhet gör att de behöver sköta arbetsrelaterade uppgifter i privatlivet, 
någonting som de upplever går ut över deras humör. Detta samtidigt som andra respondenter 
vittnar om liknande situationer där man upplever att arbetet hemma i vissa fall är roligt och 
nyttigt för en själv i sin professionella karriär.  
 
Vidare finner vi det faktum att flertalet av respondenterna berättar om hur de försöker, på ett 
eller annat vis, segmentera eller integrera arbetsliv och privatliv. Att de individerna har 
strategier för att särhålla de båda sfärerna eller för att integrera dem är intressant då det tyder 
på att tankar kring att arbetet faktiskt är så flexibelt att det är mer än bara någonting de gör 
mellan klockan nio och fyra. Intressant är även att strategierna respondenterna använder är 
väldigt olikt utformade, men liknande i sina beskrivningar. Exempelvis beskriver en 
respondent bilfärden hem som en process där segmentering av privatliv och arbetsliv skulle 
ske. Samtidigt beskriver en annan respondent om hur han byter kläder direkt när han kommer 
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hem. Trots respondenternas olika, egenutformade strategier är målet båda beskriver ungefär 
det samma. Syftet med dessa ritualer eller processer är enligt respondenterna att skapa någon 
form av tydlig brytning mellan arbete och privatliv. De förklarar även att de efter ritualen inte 
nödvändigtvis slutar att arbeta hemma, men att de skapar någon form av brytning i vilken roll 
de i huvudsak åtar sig när de kommer hem.  
 
I studien kan vi identifiera klara tecken på att respondenterna upplever sina arbetssituationer 
på ett liknande vis som Allvin et al., (2006) beskriver gränslösa arbetsformer. Respondenterna 
förklarar, som tidigare nämnt sina arbeten som flexibla, rörliga och oförutsägbara. 
Respondenterna förklarar även att de har en stor frihet i hur de faktiskt utför sitt arbete, men 
när vi ställer ytterligare frågor och analyserar vår data märker vi att respondenterna utan att 
artikulera det, även beskriver en arbetssituation där krav från exempelvis kunder till stor del 
avgör var och när arbetet förläggs.  
 
I analysen lyfter vi fram hur begreppet kontroll är någonting som mäklarna per definition har 
mycket utav. Detta samtidigt som deras arbetstid och plats till stor del styrs av kundkrav, 
någonting som kan innebära för mäklarna att ett krav får effekter gällande deras kontroll. Har 
mäklarna verkligen hög kontroll i sin arbetssituation om de egentligen inte har särskilt mycket 
att säga till om gällande var och när de arbetar? De visar absolut tecken på hög kontroll då de 
får utforma sitt arbete på sitt eget vis, men när krav från kunder styr så mycket av hur arbetet 
förläggs minskar mängden kontroll också. I Karasek och Theorells (1990) krav-
kontrollmodell hålls begreppen separat, men i detta fall verkar de integrera med varandra. 
Intressant är även det faktum att om vi hade valt att applicera krav-kontroll modellen hade det 
blivit otydligt om respondenterna i fråga har väldigt hög, eller väldigt låg kontroll. Alltså två 
extremer på en skala som antingen skulle betyda extremt positiva, eller extremt negativa 
förutsättningar för arbete. Det faktum att resultatet visar på att mäklarna inte upplever någon 
generell eller övergripande stress, tolkar vi oklarheterna kring kontrollfrågan som att den 
alltjämt är hög bland respondenterna. Paradoxen gör dock att vi inte valt att använda krav - 
kontroll modellen i analysen, eller studie i helhet, utan vi valde att se till balansen mellan 
ansträngning och belöning istället samt vitaminmodellen som ett komplement till att förklara 
relationen mellan krav och kontroll. ERI-modellen svarar istället på att det vi tolkat som 
generellt välmående bland mäklarna, som en effekt av att de får den belöning de upplever att 
de förtjänar kopplat till den mängd arbete de upplever att de lägger ned. Värt att nämna är att 
vi på grund av valet, fann en viss avsaknad av den ekonomiska aspekten i mäklarnas 
arbetssituationer, när det kom till att analysera materialet och väga in ERI- modellen kopplat 
till risk- och friskfaktorer i deras arbete.  
 
I analysen lyfts det fram att respondenternas kontroll, likt det som beskrivs ovan, går att likna 
med vitaminmodellen som Aronsson et al. (2012) redogör för. Där individerna upplevt hög 
kontroll i realiteten är motsatsen till det och istället är väldigt låg som följd till de krav som 
kunderna och arbetsmarknaden ställer på mäklarna. Det blir därför intressant att reflektera 
kring huruvida mäklarna faktiskt har hög, eller låg kontroll eller om Allvins et al. (2006) 
förklaring att de har hög kontroll i det lilla men låg i det stora faktiskt räcker till. 
Respondenterna vittnar samtliga om en rörlig och oförutsägbar arbetssituation med fria tyglar 
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och frihet under ansvar. Vilket skulle innebära att vitaminmodellens tidigare beskrivna, AD-
vitaminer finns att hämta i arbetet för mäklarna. Däremot vittnar de även om hur kraven i 
arbetet till stor del faktiskt styr över hur deras kontroll faktiskt praktiseras. Istället för att 
kontrollen är hög, kan den alltså om den kopplas samman med krav ses vara låg. Den typen 
av låg kontroll skulle beskrivas i likhet med det Allvin et al., (2006) kallar för kontroll i det 
stora känns otillräckligt, utan vi syftar snarare på att kontroll bör ses ur två olika perspektiv.  
 
Det ena perspektivet är att den upplevda kontrollen individerna har i utförandet av sina 
uppgifter, vilken i denna studies fall uppskattas vara hög, medan det andra perspektivet skulle 
vara kontroll i kombination med krav. Genom att se till både kontroll och krav i symbios, går 
det således att värdera huruvida låg eller hög grad av sådan kontroll faktiskt råder. Det 
innebär att utifrån det första perspektivet skulle den höga kontrollen ge positiva 
förutsättningar för arbete med utgångspunkt i Karaseks och Theorells (1990) krav-
kontrollmodell, men med utgångspunkt i Grönlund (2007) mening samt vitaminmodellens 
vinkel tåls det att fundera kring huruvida den mängden kontroll faktiskt bidrar till att en 
överdosering av AD-vitaminer sker. Följden innebär att mängden kan påverka 
respondenternas arbetssituationer negativt, gällande psykiska faktorer som till exempel stress. 
Det andra perspektivet kan även det kopplas samman med vitaminmodellen på ett 
framgångsrikt vis. Detta genom att här istället fundera över huruvida det är möjligt att 
kontrollen som regleras av utomstående krav, blir så låg att en underdosering av AD-
vitaminer tillförs till individerna. Avslutningsvis ter det sig vara så att kontrollen, som 
regleras av kraven, i realiteten är låg trots att den upplevs vara hög av våra respondenter och 
att det på lång sikt kan komma att påverka våra respondenter negativt om vitamintillförsken är 
i obalans.  
 

6.1 Förslag på framtida bidrag till arbetsvetenskapen  
Eftersom att vi i denna studie inte valt att beakta de ekonomiska drivkrafterna, som verkar 
vara ett tydligt incitament för att söka sig till yrket, skulle det kunna vara intressant att 
undersöka de ekonomiska faktorerna i kombination med gränslösheten som råder i 
arbetsrollen. På så vis kan framtida forskning undersöka om motivationsfaktorer kan bidra till 
att ett risktagande tas och negativa konsekvenser av stress uppstår som följd av ekonomisk 
motivation. För att fylla en annan kunskapslucka inom svensk forskning hade det även kunnat 
vara relevant att retroaktivt undersöka anledningarna till de avregistreringar som sker varje år 
för att förhoppningsvis kunna dra generella slutsatser kring anledningarna till detta. Detta 
retroaktiva material kan således användas i nya proaktiva förhållningssätt till yrket och dess 
utformning. För att sådan forskning skulle kunna genomföras, hade dock urvalet behövt vara 
mer representativt för branschen och förslagsvis med kvantitativ ansats för att kunna uppnå 
generaliserbarhet och en högre grad validitet. 
 

6.2 Slutsatser 
Kopplat till studiens syfte och frågeställningar, beskriver samtliga respondenter sina 
arbetssituationer på ett sätt som starkt går att koppla till begreppet gränslöst arbete. De 
beskriver sitt arbete som flexibelt och att de upplever att dem har en stor mängd kontroll. 
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Däremot tolkar vi i respondenternas svar att den kontroll de upplever som stor kanske snarare 
bör ses som låg. När det gäller hur respondenterna arbetar är arbetet väldigt fritt, men det 
förläggs och utförs i stor grad utefter kundernas krav, någonting som skulle innebära att 
mäklarna har lägre kontroll än de upplever. Respondenterna integrerar vissa delar av sitt 
arbetsliv med sitt privatliv och incitamenten för det är eget varumärkesbyggande och 
avlastning för arbetsrollen i sig. Analysen lyfter även fram att den upplevda kontrollen i 
annan skepnad snarare kan betraktas som låg eftersom resultatet även visar att respondenterna 
till stor del är tvungna att anpassa sig till sina klienters schema och förutsättningar och även 
marknaden och konjunkturförändringar.  
 
Respondenterna i denna studie uppvisar mestadels tydliga tecken på frikoppling trots den 
utmärkande arbetssituationen de befinner sig i, detta genom att respondenterna visar på god 
självkänsla och stark yrkesidentifikation. Den generella uppfattningen efter analysen är att 
mäklarna inte upplever gränslösheten som riskorienterad, däremot kan man tänka sig att den 
gränslösa arbetssituationen de befinner sig i skulle, utan att kompletteras med strategier som 
minskar riskerna den medför, kunna medföra risker i arbetet. Däremot finns det perioder och 
stunder där de känner sig otillräckliga för familj samt en oro för att inte kunna styra över 
skiftningar på marknaden, någonting som innebär att kopplingar mellan studiens empiri och 
begreppet frånkoppling kan göras för samtliga respondenter, i alla fall i viss utsträckning. 
Detta trots att de tidigare visat mer eller mindre tecken på frikoppling i andra delar av studien. 
Någonting som skulle kunna exemplifiera att fri- och frånkopplingsbegreppen fungerar 
tillsammans snarare än att de enskilt beskriver hur en individ tar sig an det de gränslösa 
arbetssituationerna medför. 
 
Antagandet om att mäklares arbetssituationer i sin form är gränslösa, som till viss del låg till 
grund för utformningen av denna studie förefaller därför efter resultat, stämma överens med 
vårt empiriska material och efterföljande analys. 
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Bilaga 1.  
Intervjuguide 
 
Bakgrund/allmänt 
1. Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 
2. Vad fick dig att vilja bli fastighetsmäklare?  
 
Arbetssituation 
3.  Beskriv en typisk arbetsvecka.  
4. Hur många timmar bör du arbeta varje vecka?  
5. Vilka förväntningar finns det på dig och hur du ska förlägga din arbetstid/plats?  
6. När känner du dig som mest stressad?  
  Hur påverkar det dig? (Svårt att sova, uppjagad, orolig etc)  
 
Arbetsliv och privatliv  
7. Arbetar du utanför ordinarie kontorstid/fälttid?  

 Hur mycket? 
8. Hur ser distinktion ut mellan ditt privatliv och arbetsliv?  
 Vart uppstår konflikten?  
9. Vilka strategier tillämpar du för att återhämta dig från ditt arbete?  
10. Hur prioriterar du eller hur gör du om arbete och privatliv krockar i vardagen? Har du 
strategier för att integrera de båda eller försöker du hålla isär dem helt? Förklara. 
 
Kontroll  
11. Hur upplever du att din utbildning och dina erfarenheter hjälper dig att utföra ditt arbete 
på ett kvalificerat och kompetent vis?  
12. Hur stor frihet har du i att planera ditt arbetsupplägg? 
13. Har du möjlighet att påverka din arbetsbelastning, kan du exempelvis styra själv över när 
du arbetar eller får du i större utsträckning anpassa dig efter andra omständigheter än dig 
själv? (förutsägbarhet)  
 
 Rollkonflikter  
14. Om du har några, vilka mål har du i livet?  
15. Upplever du en rollkonflikt mellan dig som privatperson och dig som fastighetsmäklare? 

Om ja, beskriv en eller flera situationer där detta blir tydligt för dig eller andra i din 
omgivning. (Tanken är att likheten mellan denna fråga och fråga 11 är att det är 
intressant att se om svaren skiljer sig mycket eller lite. Om de skiljer sig kanske det 
kan tyda på att konflikter mellan rollerna skulle kunna existera.) 
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Bilaga 2.  
Informationsbrev  
Förfrågan om att delta i en intervjustudie om gränslöst arbete för fastighetsmäklare 
 
Vi heter Filip Larsson och Linnea Börjedal och vi studerar Organisering och ledning av arbete 
och välfärd, en utbildning på grundnivå om 180 högskolepoäng. Efter slutförd utbildning 
kommer vi att erhålla en kandidatexamen. Vårt examensarbete består av att genomföra en 
studie om ett relevant ämne som sedan kommer att presenteras muntligt och därefter officiellt 
publiceras skriftligt i databasen DiVA. Studien kommer att genomföras under april 2019 och 
kommer att beröra ditt arbete som fastighetsmäklare. Intervjuerna beräknas ta mellan 30-45 
minuter, och det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö - på en tid och plats som du 
bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och sedan kommer den att bearbetas och tolkas av 
oss, för att sedan skrivas ut i text.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka fastighetsmäklares upplevelse av sin  arbetssituation, 
som i sin karaktär är gränslös. Vidare är syftet att med hjälp av det insamlade materialet, 
tidigare forskning och teoretiskt underlag, analysera fastighetsmäklares upplevelse av den 
egna arbetssituationen.  
 
Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 
individ kan identifieras, och företaget kommer inte att nämnas vid namn. Resultatet kommer 
att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett 
skriftligt examensarbete. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få 
en kopia av arbetet. 
  
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering. Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Ansvariga för studien är vi, Filip 
och Linnea. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
 
För att vi skall kunna utföra studien tillsammans med er behöver vi ert medgivande, i form av 
en signatur. Märk väl att trots medgivandet så kan ni alltid avbryta ert deltagande i studien. 
 
 
Signatur: ____________________ Namnförtydligande:_____________________ 
  
 
  
Linnea Börjedal                        Filip Larsson 
Student                                   Student  
linbor16@student.hh.se   fillar16@student.hh.se  
0761-17 16 15   0734-14 71 01 
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