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Sammanfattning 

Titel: Den funktionella flexibilitetens gränslöshet: En studie om hur ett flexibelt arbete 

påverkar individens livsbalans. 

Författare: Jessica Johansson och Emilie Winesh 

Institution: Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad. 

Vårterminen 2011 

Stora delar av dagens arbetsmarknad utgörs av funktionellt flexibla arbeten, där arbetstagaren 

själv styr, kontrollerar och ansvarar för sitt arbete i två aspekter; arbetstid- och rum, samt 

arbetsutförande. Studien syftar till att få ökad förståelse av hur individer upplever och 

förhåller sig till denna typ av flexibilitet. Vidare undersöks huruvida upplevelse och 

förhållningssätt skiljer sig åt mellan en yngre och en äldre generation. För att besvara de 

inneboende frågorna i studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie baserad på intervjuer 

med åtta fastighetsmäklare. Resultaten visar att samtliga informanter uppfattar möjligheten att 

utnyttja flexibilitetens fördelar som positivt. Hur de sedan upplever och förhåller sig till det 

skiljer sig ibland från denna uppfattning beroende på arbetsförhållanden, personliga 

egenskaper samt individuella preferenser och livsbalans. 

Nyckelord: fastighetsmäklare, flexibelt arbete, kontroll, gränsdragning, livsform. 

  



Abstract 

Title: The boundlessness of functional flexibility: A study on how a flexible work affects 

individual life. 

Author: Jessica Johansson and Emilie Winesh 

Section: School of Health and Society, University of Halmstad. 

Spring term 2011 

Much of today's labour market consists of functional flexible jobs, where the workers 

themselves reign, control and answer for their work in two aspects: work time- and place, and 

job execution. The study aims to gain greater understanding of how individuals perceive and 

relate to this type of flexibility. Furthermore the study examines whether or not this differs 

between a younger and an older generation.  In order to answer the questions within the 

purpose of the study was a qualitative study made based on interviews with eight real estate 

agents. The empirical data were analyzed with the help of concentration- and categorization 

of sentences. The results show that all respondents consider the possibility of using benefits of 

flexibility as positive. However, how they perceive and relate to their work can sometimes 

differ depending on work conditions, personal characteristics and individual preferences and 

life balance. 
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har vissa delar av arbetsmarknaden, främst inom 

tjänstemannayrken, gått från att ha kännetecknats av hierarkisk organisationsstruktur, hård 

regelstyrning och kontroll av arbetsvillkor; arbetstid och arbetsutförande, till att idag ha blivit 

av mer decentraliserad art. En vertikal ansvarsförflyttning har försett individen med ökad 

självbestämmande över de egna arbetsvillkoren (Allvin et al. 2006:111, Wolvén, 2000:59). 

När extern reglering minskar ökar kraven på självreglering då individen själv är den som styr 

och kontrollerar när och var arbetet utförs samt ansvarar för hur arbetet utförs (Aronsson, 

2005). Denna utveckling är ett alster av den sociotekniska skolan som införlivades i det 

svenska arbetslivet under 1970- och 80-talen. Den sociotekniska skolan är sprungen ur 

Human relations- idén om att arbete bör tillfredsställa fler mänskliga behov än ekonomisk 

livsföring. Inrättandet av plattare organisationsstruktur bidrar till att förändra 

arbetsorganisationen och förser arbetstagarna med högre grad av självbestämmande samt 

höjda kvalifikationsnivåer (Wolvén, 2000:52–53). Läran bidrar till att höja individens 

livskvalité genom att bland annat låta individen själv styra, besluta över och kontrollera sitt 

arbete. På så vis ökas produktivitet, psykiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse och 

delaktighet i arbetet (Wolvén, 2000:56–59). Dessa förutsättningar har kommit att kallas ”det 

nya arbetssättet” (Allvin et al. 2006) och denna framväxt har behandlats i såväl 

samhällsdebatter, media, litteratur som forskning. Vi menar att man kan dra en parallell från 

det Allvin et. al (2006) och Wolven (2000) kallar ”det nya arbetet” till funktionellt flexibelt 

arbete; individen styr, kontrollerar och ansvarar själv för arbetet gällande såväl arbetstid- och 

rum som arbetsutförande (se 1.5.1). Vi tror att våra framtida arbetsroller på den 

arbetsmarknad vi själva snart ämnar äntra präglas av funktionell flexibilitet. Vi har därför för 

avsikt att studera en av alla de branscher som har funktionellt flexibla arbetsvillkor. 

Fastighetsmäklarbranschen är en av de som karaktäriseras av denna form av flexibilitet och vi 

väljer därför att studera den.  Vidare ligger det också i vårt intresse att få en inblick i - och en 

ökad förståelse av de arbetsvillkor fastighetsmäklare arbetar under.  

De förändringar arbetsmarknaden genomgått i samband med den sociotekniska skolans 

framväxt är relativt moderna. Vi menar därför att det troligen bör finnas skillnader i 

upplevelse av- och förhållningssätt till arbete av denna karaktär mellan olika generationer (se 

1.5.2) på varsin sida av denna utveckling. Detta eftersom en äldre generation har upplevt 

övergången från det då ”gamla arbetssättet” till detta ”nya” och en yngre generation enbart 

upplever det ”nya”; nuvarande arbetssättet.  

Samtidigt som 40-talisterna nu successivt gör sig redo att avsluta sin karriär står 80-talisterna 

beredda att påbörja sin. Det är ett faktum att arbetsmarknaden genomgår ett generationsskifte 

och generationsklyftor har uppstått som en naturlig följd av detta. I vetenskapliga 

sammanhang benämns den äldre generationen ”generation X” och den yngre ”generation Y” 

(Ng et al. 2010). Tidigare forskning (Dries, et al. 2008) visar att ”generation Y” äntrar 

arbetsmarknaden med en förändrad inställning till arbete än den gemensam för ”generation 

X”. Det som kännetecknar ”generation Y” är deras syn på arbete, de har högre förväntningar 

på arbete, förändrade attityder mot arbete och nya förhållningssätt till arbete. Arbete ska enligt 

”generation Y” vara välbetalt, ge goda möjligheter till snabbt avancemang samt vara 

stimulerande och bidra till personlig utveckling samtidigt som det ska möjliggöra livsbalans 

(se 1.5.3). I diskussion om vilka arbetsvillkor som är bäst lämpade för att förverkliga 

”generation Y:s” syn på arbete har funktionell flexibilitet förespråkats som det optimala. Detta 

med anledning av att arbetsvillkor då gynnar individens livskvalité (Wolvén, 2000) genom att 
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förser individen med ansvar över arbetet; individen styr och kontrollerar själv sitt arbete 

utifrån ledningens förväntningar om resultat. Ytterligare något som skiljer ”generation Y” 

från ”generation X” är deras definition av livsbalans. ”Generation Y:s” definition av 

livsbalans handlar om att själv kunna anpassa arbete efter fritid genom att hålla gränsen 

däremellan flytande. ”Generation X” har generellt andra prioriteringar utanför arbetet- till 

exempel familj med barn, hem, etcetera- som kräver mer rutin och därför tenderar gränsen 

mellan arbete och fritid att vara tydligare och mer bestämd (Ng et al. 2010:281–282).  

Vi tror därför att såväl upplevelse av- som förhållningssätt till ett flexibelt arbete skiljer sig åt 

mellan generationer. Baserat på ovan presenterade resonemang har vi en föreställning om att 

yngre individer engagerar sig mer i sitt arbete i syfte att göra karriär och att de därför generellt 

sett investerar mer av sin tid på sitt arbete, än äldre individer. 

1.1 Bakgrundsinformation om fastighetsmäklarbranschen 

Vi menar att det krävs en djupare förståelse av den bransch som avses undersökas för att 

förstå hur individer däri upplever och förhåller sig till den. För att besvara våra frågor, främst 

gällande anställningsvillkor såsom lön och arbetstid, sökte vi bakgrundsinformation om yrket 

hos ”Fastighetsmäklarnämnden” samt vår informationsintervjuperson (se 3.2). 

Bakgrundsavsnittet redogör för allt det generella för branschen som går att konstatera. Det 

finns inga allmängiltiga arbetsvillkor och avtal; det är upp till varje enskild 

fastighetsmäklarbyrå att stadga detta. Samtliga oklarheter förklaras av att branschen är 

komplex. 

För att idag titulera sig ”registrerad fastighetsmäklare” krävs högskoleutbildning om 120 

högskolepoäng, inom vilka bland andra ämnena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, 

skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering skall ingå. Utöver det krävs tio 

veckors praktik på en registrerad fastighetsmäklarbyrå (http://www.maklarsamfundet.se).  

På Fastighetsmäklarnämnden – en statlig tillsynsmyndighet stipuleras följande information 

till aspirerande fastighetsmäklare: 

”Fastighetsaffärer handlar mycket om förtroende. Om du vill bli 

fastighetsmäklare bör du därför ha ett genuint intresse av människor och förmåga 

att visa omsorg om samtliga parter som är inblandade i en bostadsaffär.” 

(http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1893) 

Fastighetsmäklaren bär yttersta ansvar för att opartiskt förmedla kontakter, avtal och affärer 

mellan parterna köpare och säljare av fast egendom, såsom villa och andra småstadshus, 

bostadsrätter, andelslägenheter, hyreshus, jord- och skogsfastigheter samt andra kommersiella 

fastigheter. Fortsättningsvis kommer vi använda samlingsnamnet objekt för dessa. En 

fastighetsmäklares huvudsakliga arbetsuppgifter är objektbeskrivning - och visning, 

värdering, kontraktsskrivning, kundkontakt och övriga kontorsgöromål. Inom lagens ramar 

kan vissa administrativa arbetsuppgifter, såsom till exempel faktainsamling samt viss 

kundkontakt, delegeras till mäklarassistent vilken fungerar som fastighetsmäklarens ”högra 

hand” (http://www.maklarsamfundet.se).  

För att skapa ytterligare förståelse av fastighetsmäklarbranschen lät vi vår 

informationsintervjuperson berätta om yrket. Det vanligaste lönevillkoret för 

fastighetsmäklarbranschen är 100 % provisionsbaserad lön. Fastighetsmäklarens leverne 

utgörs då av det så kallade mäklararvodet vilket i sin tur utgörs av en viss procent av varje 

objektets totala försäljningsbelopp. Fastighetsmäklarens inkomst står därmed i direkt relation 

till hur mycket han/hon väljer att arbeta och inkomstvariation är därför vanligt 
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förekommande.  Det kan ta tid innan en fastighetsmäklare som är ny i branschen förmedlar 

sin första fastighetsaffär och med provisionsbaserad lön är denna då obetald till dess att 

förmedlingen sker. Med dessa villkor rekommenderas därför en fastighetsmäklare ha ett 

sparkapital motsvarande en årslön, samt besparingar som kan säkra levernet vid sämre 

marknadsläge. Vissa byråer väljer att erbjuda en viss summa i så kallad garantilön för 

fastighetsmäklaren de första månaderna. 

Alternativt utgörs lönen av viss del provision och viss del löningspott. Denna pott kan vara 

individuellt avtalad eller baserad på arbetsgruppen gemensamma försäljningsbelopp.  

Mäklararvodets procentandel varierar beroende på avtalade villkor på vederbörande 

fastighetsmäklarbyrå. Fastighetsmäklarbyrån i sin tur skapar sina intäkter av en viss procent 

av mäklararvodet. Även denna procentandel varierar beroende på avtalade villkor på 

vederbörande fastighetsmäklarbyrå. Fastighetsmäklarbyråns andel utgör dennas vinst och 

avser täcka samtliga kringkostnader för verksamheten, såsom hyra av lokal, marknadsföring, 

diverse teknik etcetera.  

Fastighetsmäklarens huvudsakliga lönetrygghet varierar beroende på marknadsläget, 

individuell prestation och fallenhet för yrket. Det åligger fastighetsmäklaren själv att med sitt 

kontaktnät skapa egna affärer och vara aktiv på marknaden. Hur fastighetsmäklarbyråer väljer 

att hanterar oberoende inkommande förmedlingsuppdrag varierar beroende på vederbörandes 

normer. Vissa byråer väljer att inte reglera detta över huvud taget och intern konkurrens om 

objekten avgör förmedlingsuppdragens fördelning. Vissa byråer väljer med olika 

turordningssystem fördela dessa förmedlingsuppdrag mellan de anställda.  

Fastighetsmäklarens huvudsakliga anställningstrygghet åligger byrån. I regel stipulerar inte 

fastighetsmäklarbyrån några minimikrav gällande antal sålda objekt eller viss total summa för 

sålda objekt. Då marknadsläget kräver besparingar har fastighetsmäklarbyråer möjlighet att 

permittera fastighetsmäklare under viss tid och denna erhåller under denna tid tillhörande A-

kasseersättning.   

Branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet hjälper och förser 

fastighetsmäklare med nödvändig information, bedriver lobbyverksamhet samt gör 

omvärldsanalyser. Vad gäller fackförbund existerar inget specialförbund för 

fastighetsmäklare. Däremot kan fastighetsmäklare välja att ansluta sig till något förbund inom 

centralorganisationerna TCO eller SACO.  

Den historiska bakgrund vi inledningsvis redogör för talar om en förändring av den svenska 

arbetsmarknaden. Fastighetsmäklaryrket har dock inte förändrats avsevärt, det har alltid varit 

av självständig karaktär. Arbetsvillkoren har däremot utvecklats och gjort arbetet mer 

flexibelt med anledning av informationsteknikens framväxt. Möjlighet till gränslöshet 

genererar förväntningar om konstant tillgänglighet gentemot- och för kund.  

1.2 Förförståelse 

Vår förförståelse är att mycket av dagens moderna arbete i stor utsträckning är av självständig 

karaktär och att villkoren för den typen av arbete präglas av flexibilitet genom förtroende i två 

avseenden; tid och rum samt arbetsutförande. Denna form av flexibilitet möjliggörs genom 

förtroende från arbetsgivare och upprätthålls med engagemang från arbetstagare.  

Vidare menar vi att under förutsättning att individen fullgör åtagna arbetsskyldigheter kan 

flexibilitet upplevas som positivt av individen. Han/hon ges möjlighet att själv styra och 

kontrollera sitt arbete och kan då själv anpassa sitt arbete efter sin fritid, egna preferenser och 
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prioriteringar i livet. På så vis gynnar dessa arbetsvillkor god livsbalans. God livsbalans bidrar 

till god hälsa hos individen vilket i sin tur har positiv inverkan på verksamheten i två aspekter; 

det minimerar risk för långtidssjukskrivningar och de kostnader det medför (Allvin et al., 

2006:132). Därtill tenderar arbetsutförandet att förbättras om arbetstagaren känner 

jobbtillfredsställelse och hängivelse åt företaget och på så vis maximeras även indirekt vinsten 

(Ng et al. 2010:288).  

Flexibilitet kan också upplevas som negativt. Om individen inte upprättar en gränsdragning, 

såväl fysiskt som mentalt, mellan arbete och fritid hotas individens livsbalans. Om 

gränsdragningen inte vidhålls eller är otydlig är vår förförståelse att gränserna generellt 

tenderar att förskjutas till förmån för arbetet. Vi menar att det potentiellt kan förklara den 

ökning av diverse psykologiska symptom vi ser idag. Det som kallas ”den nya ohälsan” 

(Allvin et al., 2006:132, Hallsten et al. 2004:151–154).  

Ponera istället att individen inte fullgör åtagna arbetsskyldigheter. Om detta är hänförligt lättja 

kan denna flexibilitet ändå upplevas som övervägande positivt av individen. Om oviljan 

däremot är hänförlig en känsla av otillfredsställelse över arbetet eller bristande kompetens, 

kan individen istället uppleva flexibilitet som övervägande negativt. Flexibilitet under dessa 

omständigheter är dock alltid negativt för såväl individ som organisation. 

Med anledning av ovanstående förda resonemang önskar vi, utöver att undersöka olika 

generationer, även öka vår förståelse gällande huruvida ett flexibelt arbete påverkar individers 

livsbalans; hur individer upplever och förhåller sig till ett flexibelt arbete.   

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att få ökad förståelse för individuella upplevelser av - och 

förhållningssätt till ett flexibelt arbete. Vidare önskar vi undersöka om de skiljer sig åt mellan 

en yngre och en äldre generation. Samt om ett flexibelt arbete påverkar individens livsbalans.  

I hopp om att uppnå vårt syfte har vi för avsikt att besvara följande frågeställningar. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur upplever individer ett flexibelt arbete? 

 Hur skiljer sig de subjektiva upplevelserna åt mellan generationer? 

 Hur förhåller sig individer till ett flexibelt arbete? 

 Hur skiljer sig de individuella förhållningssätten åt mellan generationer?  

1.5 Centrala begrepp för studien 

Vi har valt att nedan redogöra för vår definition av centrala begrepp som frekvent 

förekommer i vår studie, då vi anser att de har inneboende tolkningsutrymme som tillskriver 

dem mångtydighet och komplexitet.  

1.5.1 Flexibelt arbete 

Enligt Sennett (2000) härstammar ordets innebörd från trädets förmåga att anpassa sig efter 

vinden utan att knäckas av den. Allvin et. al. (2006) redogör för två typer av flexibilitet: 

numerisk; flexibilitet genom utbytbarhet, samt funktionell; flexibilitet genom förtroende. Den 

sistnämnda är ett faktum när medarbetaren besitter rätt kvalifikationer, har tillräckliga resurser 

till förfogande, erhåller kontroll över arbetet; såväl arbetstid som arbetsutförande, samt 

upplever socialt stöd (Allvin et al., 2006:34–35). När vi fortsättningsvis använder begreppet 

”flexibelt” åsyftar vi just funktionell flexibilitet; alltså flexibilitet genom förtroende. 

Numerisk flexibilitet kommer inte avhandlas djupare i denna studie. 
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1.5.2 Generationer 

Med utgångspunkt i vår förförståelse avsåg vi studera de två generationerna ”X” och ”Y” (Ng 

et al., 2010). ”Generation Y” skulle då bestå av informanter mellan 25-30 år. ”Generation X” 

skulle då bestå av informanter mellan 50-55 år. Val av åldersspann grundar sig på vår önskan 

att undersöka individer i olika stadier av sin karriär. Vidare bör de rimligen befinna sig i 

skilda livssituationer och ha olika prioriteringar och intressen. I relation till varandra utgör 

”generation Y” en yngre generation och ”generation X” en äldre. När vi fortsättningsvis 

refererar till de olika generationerna benämner vi dem som just ”den yngre generationen” och 

”den äldre generationen”. 

1.5.3 Livsbalans 

Livsbalans är det idealiska tillstånd då människan upplever total balans mellan arbetsliv - och 

fritid. Vad som utgör optimal fördelning däremellan är individuellt och baseras på individens 

individuella preferenser (Allvin et al., 2006:126–128). 

Balans genererar en känsla av tillfredsställelse och minimerar risk för ohälsa. Obalans riskerar 

istället att ge upphov till ohälsa (Allvin et al., 2006:132). 

1.5.4 Gränslöst arbete 

Vi utgår genomgående från vår subjektiva definition av begreppet. Inspirerade av Grönlund 

(2004) och Allvin (2006) menar vi att begreppet är tvådimensionellt då det berör såväl arbete i 

förhållande till arbetstid- och rum, samt arbete beträffande arbetsutförande. Enligt Grönlund 

(2004) är ett gränslöst arbete frigjord tid och rum och oberoende dess kontext; det kan uträttas 

när- och var som helst, dygnets alla timmar, årets alla dagar och individen kan anpassa arbetet 

utifrån egna preferenser. Enligt Allvin (2006) värderas kvalitén av utförandet av ett gränslöst 

arbete utifrån prestation och stipuleras inte från högre instanser i preciserade och mätbara 

resultat och mål. Arbetet saknar en absolut ände; det kan utföras till perfektion i all 

oändlighet.  

Ett gränslöst arbete är ett alster av kombinationen informationsteknikens utveckling, 

arbetslivets effektivitetssträvan sprungen ur konkurrenskraft som framgångsfaktor, samt 

individens hängivelse och vilja att prestera.  

1.5.5 Stress 

Malmström och Nihlén (2002) belyser å ena sidan begreppet stress som ett neutralt fenomen 

för att beskriva individens anpassningsförmåga att möta såväl omgivningens - som egna 

ställda krav och påfrestningar. Å andra sidan i enlighet med den mer värdeladdade 

allmängiltiga definitionen, vilken har blivit synonymt med otillräcklighet. Den beskriver 

snarare de negativa reaktioner individer kan uppleva vid till exempel tidsbrist och 

överbelastning. Det är ofta ett resultat av för högt ställda krav på arbetsinsats- och tempo samt 

prestation i kombination med avsaknad av fritid och återhämtning (Allvin et al., 2006:132, 

Nevander Friström: 2000:25). Ett exempel på sådan upplevelse är oro. Denna typ av negativ 

stress är skadlig för individen och kan då den är ihållande leda till ohälsa. Positiv stress är den 

andra typ av hanterbar stress individen känner då ställda krav upplevs vara meningsfulla samt 

ger möjlighet till utveckling och stimulans (Malmström & Nihlén, 2002:52–53). Huruvida 

individen upplever stress som positiv eller negativ beror på dennas individuella tolkning av 

situation och sammanhang (Malmström & Nihlén, 2002:60). 

När vi fortsättningsvis använder begreppet ”stress” åsyftar vi negativ stress. 
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1.5.6 Mentalt arbete 

Flera av våra informanter använder begreppet ”mentalt arbete” och vi presenterar därför en 

definition av deras begrepp baserat på deras förklaring av ordets innebörd. Dess innebörd var 

gemensam för samtliga de informanter som använde begreppet. Mentalt arbete är en form av 

arbete som avser förbättra prestation, genom att till exempel tillfredsställa kund och maximera 

vinst. Informanterna ser inte mentalt arbete som en faktisk arbetsuppgift eller som speciellt 

betungande, utan snarare som en naturlig del av det vardagliga arbetet även då det sker på 

fritiden.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen består sammanlagt av sex kapitel och studien presenteras enligt följande: I kapitel 

två redogörs för den teoretiska referensram som legat till grund för studien. I kapitel tre 

beskrivs tillvägagångssätt och tillämpad metod. I kapitel fyra presenteras resultatet av 

studiens empiri. Därefter följer, i kapitel fem, en analys innehållande reflektioner över tidigare 

behandlade teoretiska begrepp och teorier i förhållande till resultatet. I studiens sista kapitel, 

kapitel sex, presenteras reflektioner som växt fram under studiens gång. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk referensram 
För att få en överblick över hur ämnesområdet studerats tidigare har vi granskat ett flertal 

vetenskapliga artiklar. Ng et.al (2010) kvantitativa studie syftar till att undersöka ”millenniets 

generations”- född under eller efter år 1980, även kallad ”generation Y”- förväntningar på 

arbete och deras prioriteringar. Genom att kartlägga förväntningar och klargöra prioriteringar 

är studiens resultat tänkta användas instrumentell av verksamheter. Dessa kan utifrån studien 

resultat organisera arbetet på det optimala sättet för att attrahera ”milleniets generationen” vid 

rekrytering och sedermera även behålla denna personalstyrka genom att leva upp till deras 

förväntningar och möta deras prioriteringar. Därtill studeras huruvida demografiska faktorer 

samt akademisk utbildning påverkar detta. Författarna till artikeln är innovativa i sin 

forskning då de enbart redogör för ”millenniet generationen” utan att ställa den mot, eller 

jämföra den med någon annan generation som mycket tidigare forskning gjort (Dries et al., 

2008). Studien genomfördes i Kanada med anledning av att många organisationer där tvingas 

byta ut stora delar av personalstyrkan i samband med att en stor skara tjänstemän står inför 

pension. Resultaten av studien visar att ”millenniet generationen” skiljer sig avsevärt från den 

föregående generationen i ett flertal aspekter jämfört med tidigare forskning. De visade sig ha 

andra värderingar, attityder och förväntningar. Det som ”millenniet generationen” värderar 

högst i sitt arbete är att det erbjuder snabbt avancemang samt ger möjlighet att utveckla nya 

förmågor och samtidigt ha en meningsfull och tillfredsställande fritid (Ng et al., 2010:281–

292).  

Berg och Velde (2005) har undersökt huruvida funktionell flexibilitet har samband med 

demografiska faktorer, personliga egenskaper samt hur individer uppfattar sitt arbete. Deras 

kvantitativa studie är genomförd i Holland och studerar funktionell flexibilitet i två 

avseenden; villighet samt förmåga att vara flexibel. Berg och Velde (2005) fann bland annat 

att ju högre upp i organisationens hierarki individer befinner sig, desto mer villiga och 

förmögna är de att vara flexibla. De fann även att ju mer tillit till- och från ledning individer 

känner desto mer villiga är de att arbeta flexibelt. Utöver det fann de att yngre individer 

generellt är mer villiga att arbeta funktionellt flexibelt än äldre individer (Berg & Velde, 

2005:122). Vidare drar Berg och Velde (2005) slutsatsen att upplevd rättvis behandling samt 

frihet är de primära premisser för att individer ska vilja arbeta flexibelt. Förmågan att arbeta 

flexibelt beror på arbetets förutsättningar, att individen förses med tillräckliga resurser och 

själv är den som kontrollerar arbetet. Samt att individen besitter rätt kvalifikationer för 

arbetet.  

Håkansson och Isidorsson, (2003) behandlar tre olika strategier för tillämpning av flexibilitet: 

arbetstidsflexibilitet, numerisk flexibilitet och funktionell flexibilitet. Samt hur de påverkar 

individ, organisation och marknad. Företag tillämpar de olika strategierna för att anpassa 

individ efter arbete och inte arbete efter individ (Håkansson & Isidorsson, 2003:140–142). 

Studien bygger på en kvantitativ och kvalitativ studie. Håkansson och Isidorsson (2003) utgår 

ifrån Atkinsons (1984) definition av begreppet flexibilitet. Atkinson (1984), till skillnad från 

Allvin et. al (2006), behandlar arbetstidsflexibilitet och funktionell flexibilitet som två 

separata former av flexibilitet. I likhet med Allvin et. al (2006) tillkommer därtill numerisk 

flexibilitet (Atkinson, 1984. ref. i Håkansson & Isidorsson, 2003:135). Resultaten av studien 

visar att individer i arbeten med mer komplexa arbetsuppgifter generellt är mer villiga att 

arbeta fler timmar än individer i arbeten med arbetsuppgifter av enklare karaktär. Detta 

samband förklarar Håkansson och Isidorsson (2003) av att individer med ett mer komplext 

arbete generellt sett själv ansvarar för arbetsutförande. Flexibla arbetsvillkor medför en 

osäkerhet för individen som kan resultera i konsekvenser som påverkar individens hälsa 

negativt. Beträffande arbetstidsflexibilitet avser denna osäkerhet gällande när arbete skall 
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utföras. Beträffande funktionell flexibilitet avser osäkerheten gällande var och vad för slags 

arbete individen ska utföra.  

Figur 1: Förutsättningar och konsekvenser av olika strategier för flexibilitet 

 Arbetstidsflexibilitet Numerisk 

flexibilitet 

Funktionell 

flexibilitet 

Förutsättningar Variation gällande 

arbetsuppgifter 

Förkortar arbetstiden 

Kort 

jobbintroduktion 

Varierande krav 

gällande 

arbetsuppgift 

Konsekvenser för 

individen 

Ökad jobbintensitet 

Osäkerhet gällande när 

och hur lång tid individen 

behöver arbeta 

Ökad jobbintensitet 

Ovisshet för vikarier 

gällande huruvida 

jobb erbjuds 

Risk för långvarig 

osäkerhet 

Ökad jobbintensitet 

Ovisshet gällande var 

och vad individen 

ska arbeta med 

Konsekvenser för 

arbetsplatsen 

Rationalisera produktion 

Minskad omsättning 

Rationalisera 

produktion 

Stagnerad 

utveckling 

Rationalisera 

produktion 

Minskad omsättning 

Möjlighet till 

kompetensutveckling 

Konsekvenser för 

arbetsmarknaden 

Stabilare arbetsmarknad Segmenterad 

arbetsmarknad  

Stabilare 

arbetsmarknad 

(Överblick av strategier för flexibilitet enligt Håkansson & Isidorsson, 2003:149, vår 

översättning.) 

2.1 Gränsdragningsteori; arbetsflexibilitet och livsbalans 

I dagens moderna samhälle är det inte längre självklart att arbetsliv och fritid utgör två 

separata enhetliga livssfärer. Gränsen däremellan har luckrats upp och dessa två har därmed 

kommit att bli delar av en gemensam helhet; livet. Med givna förutsättningar kan ett pussel 

användas som metafor för att beskriva individens jakt på att få alla bitar på plats (Allvin et al., 

2006:123). I en kvantitativ studie gjord på frilansande journalister, kunde Allvin och 

Aronsson (2000, ref. i Allvin et al., 2006:126) urskilja två olika förhållningssätt till flexibelt 

arbete. Ett till vilket individen arbetar fokuserat för den egna karriären. Detta beskriver han 

med att: ”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet (Allvin et al., 2006:150). Det 

andra i vilket individen avgränsar arbete från fritid. Hur den enskilda individen väljer att 

förhålla sig utgör dennas livsbalans. Det är inget givet eller allmängiltigt utan högst 

individuellt baserat på egna preferenser (Theorell, 2003:14). 

Grönlund (2007) använder begreppet ”honungsfälla” som metafor för att beskriva flexibelt 

arbete: ”Frestande söt men med en otrevlig förmåga att klibba sig fast. […] Ett uppslukande 

engagemang som är stimulerande men som kan gå ut över privata relationer.” (Anne 

Grönlund, 2007:12, 17).  Grönlund (2007) menar att dagens tjänstemän ofta besitter 

kunskaper som dess arbetsgivare saknar och att arbetet därmed inte kan detaljstyras från 
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ledning. Det flexibla arbetet genomsyras av en individualisering och arbetsutförandet värderas 

utifrån prestation snarare än resultat. Individer i denna typ av arbete bär själv det 

huvudsakliga ansvaret för hur han/hon väljer att förhålla sig till de flexibla arbetsvillkoren 

utifrån kontext och individuella förutsättningar i förhållande till prestation. Därför riskerar 

flexibilitet att bli särskilt stressande för tjänstemän (Aronsson & Göransson 1997:93, ref. 

Grönlund, 2007:14). 

2.2 Krav- kontroll - socialt stöd 

Krav, kontroll och socialt stöd anses vara de nödvändiga faktorer som avgör huruvida 

exponering för stressfaktorer får goda eller dåliga konsekvenser (Karasek & Theorell, 

1990:90). Det är arbetets förutsättningar som påverkar individers psykologiska hälsa 

oberoende bransch denna arbetar i (Allvin et al. 2006:139–141). 

Krav kan dels komma från företaget, externt, och dels från individen själv, internt. Karasek 

(1999) gör en distinktion mellan psykologiska - och fysiologiska krav. De psykologiska 

kraven delas sedan upp i kvalitativa och kvantitativa. Förekomst av dessa varierar beroende 

på arbete (Karasek & Theorell, 1990:62). Ett exempel på ett kvantitativt arbetskrav är så 

kallade deadlines. Ett exempel på kvalitativa arbetskrav är koncentration och uppmärksamhet 

(Jeding & Theorell, 1999:38). 

Realistiskt höga krav på arbetet tenderar leda till ett flertal positiva effekter för arbetstagaren. 

Bland annat ökad motivation, lägre sjukfrånvaro och förhöjd trivsel på arbetet (Jeding & 

Theorell, 1999:41). 

Kontroll är ett vitt begrepp och avser i sammanhanget individens grad av inflytande och 

påverkansmöjlighet på arbetet. Vanligtvis delas begreppet kontroll upp i uppgiftskontroll, 

färdighetskontroll och deltagande i beslut. Uppgiftskontroll avser individens inflytande över 

när och hur arbetet utförs. Färdighetskontroll avser individens möjlighet att tillämpa erhållen 

kunskap och utbildning. Av begreppsnamnet att döma avser deltagande i beslut i vilken 

utsträckning individen upplever påverkansmöjlighet gällande frågor som rör organisationen. 

Till exempel deltagande i beslutsfattning vid förändringar (Jeding & Theorell, 1999:39). 

Såväl företag som omgivning kan utgöra socialt stöd och bidra till att öka arbetstrivseln för 

individen. Socialt stöd kan även bidra till förbättrad hälsa för denna. I forskningssammanhang 

av arbetslivsfrågor syftar socialt stöd främst till den anställdes upplevda stöd från kollegor och 

ledning. Socialt stöd kan ta sig olika uttryck, till exempel vetskap om att avlastning och annan 

hjälp finns att tillgå om så skulle behövas, kontakt med och relation till arbetskollegor, samt 

feedback för utfört arbete (Jeding & Theorell, 1999:37). 

Karasek och Theorell (1999) har tagit fram ”krav- kontroll- socialt stöd- modellen” (figur 2), 

vilken beskriver hur de tre beskrivna begreppen samverkar. Den illustrerar sambandet mellan 

individens upplevda grad av kontroll på arbetet, organisationens ställda krav på såväl 

arbetsplats som enskilt anställda samt socialt stöd. När Karasek och Theorell (1999) behandlar 

krav syftar de på psykologiska krav och med socialt stöd avser de det sociala stödet på 

arbetsplatsen. 

Figur 2: Krav- kontroll- social stöd- modellen 
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(Krav- kontroll- social stöd- modellen enligt Karasek och Theorell 1999:45, vår återgivning.)  

Modellen består av fyra block: ”avspänd”, ”aktiv”, ”passiv” och ”spänd”. Vari modellen den 

anställde placeras beror på dennas upplevda grad av kontroll och nivån på ställda krav. 

Upplever den anställde låg kontroll och lågt ställda krav placeras denna i det ”passiva 

blocket”; den minst optimala för såväl verksamhet som individ. Alltför lågt ställda krav och 

upplevd låg kontroll riskerar att leda till att den anställde blir passiv i såväl arbete som på 

fritid. Det kan förklaras av att alltför lågt ställda krav är otillräckligt som drivkraft. Om den 

anställde dessutom upplever låg kontroll har den inte behörighet att styra och kontrollera 

arbetsutförande. 

Befinner sig den anställde i det ”avspända blocket” ställer organisationen låga krav och den 

anställde upplever hög grad av kontroll. I detta block har alltså den anställde behörighet att 

styra och kontrollera arbetet samtidigt som denna inte upplever ställda krav som alltför höga. 

Med dessa förutsättningar upplevs arbetssituationen vara tillfredsställande. 

En än mer optimal situation för den anställde är då denna befinner sig i det ”aktiva blocket”. 

Den kännetecknas av både högt ställda krav och upplevd hög grad av kontroll. Höga krav 

motiverar den anställde att arbeta. Upplevd hög grad av kontroll gör att denna känner sig fri 

att styra och kontrollera arbetet och att erhållna kunskaper kan tillämpas. Under dessa 

förutsättningar stimuleras den anställde att vilja lära sig mer och utvecklas (Jeding & 

Theorell, 1999:46). 

Det är påfrestande för den anställde att befinna sig i det ”spända blocket” då det innebär högt 

ställda krav samt upplevd låg kontroll. Under dessa förutsättningar har inte den anställde 

möjlighet att själv styra och kontrollera arbetet. Situationen kan därför leda till att den 

anställde känner sig pressad och blir stressad (Jeding & Theorell, 1999:46). 

Slutligen visar teorin att det är positivt med högt ställda krav på arbetsplatsen under 

förutsättning att den anställde upplever hög grad av egen kontroll. För att öka 

arbetstillfredsställelsen hos arbetstagare är det i huvudsak egen kontroll som bör öka, snarare 

än att ställda krav sänkas för att få balans mellan krav och kontroll. Att ha balans mellan krav 

och kontroll bör leda till en bra psykisk hälsa (Allvin et al. 2006:139–141). 

Avspänd Aktiv 

Passiv Spänd 

Lågt 

Högt 

Socialt stöd 

Hög 

Låg 
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Låg
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Hög
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Socialt stöd är en viktig faktor som kompletterar modellen. Oavsett i vilket block den 

anställde befinner sig i kan denna uppleva ett bättre arbetsklimat/arbetsmiljö om han/hon 

upplever sig ha ett gott socialt stöd från kollegor och ledning samt familj. Ponera att två 

anställda befinner sig i det ”spända blocket”, varav endast en av de två upplever socialt stöd. 

Den av de två kommer då enligt denna teori uppleva arbetet mer positivt än den andra 

individen. Forskning visar att stöd från ledning har större betydelse för välbefinnande och 

arbetstrivsel än stöd från kollegor. Det innebär dock inte att kollegornas stöd saknar betydelse 

(Jeding & Theorell, 1999:44). 

Enligt Jeding och Theorell (1999) visar den forskning som föregår teorin bland annat att 

produktivitet tenderar att sjunka när arbetsbelastning ökar för anställda som har låg kontroll 

över sina arbeten. Vad gäller produktivitet visar den sig vara högst hos de som har både högt 

ställda krav och upplever hög grad av kontroll över sitt arbete. Studier visar också att krav, 

kontroll och stöd har stor betydelse för anställdas hälsa.  

2.3 Det individuella programmet 

Det individuella programmet (se figur 3) används för att beskriva individers interaktion 

mellan psykiska och sociala faktorer. Det består av följande tre nivåer: omgivning, individ 

och reaktioner. Reaktioner är ett resultat av omgivningens interaktion med individens 

individuella program, vilka påverkas av dennas tidigare erfarenheter samt arv och gener. 

Dessa reaktioner blir sedan till nya erfarenheter, vilka påverkar framtida reaktioner och 

handlingar och avgör individens individuella program (Theorell, 2003:14). 

Hur en individ agerar för att lösa ett problem denna ställs inför kallas inom psykologin för 

coping. När individer själv kan och väljer att bemästrar problemet kallas det för intern- 

kontroll- lokus. När individer istället tar hjälp av sin omgivning kallas det för extern- kontroll- 

lokus (ibid.). 

Teorin är användbar för att förklara hur olika individer kan uppleva samma situation på olika 

sätt (Theorell, 2003: 14-15). 

Figur 3: Det individuella programmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Det individuella programmet enligt Theorell, 2003:15, vår återgivning.) 

2.4 Livsformsanalys 

Etnologen Tomas Højrup är upphovsman till livsformsteorin; ett analysverktyg som används 

för att förklarar hur individer förhåller sig till arbete respektive fritid. ”Livsform” är 

uteslutande ett teoretiskt begrepp som avser analysera hur individer lever och inte ett faktiskt 

Organisation/ledning Reaktion/handling 

Arv/gener 

Erfarenhet(er) 

Individuellt program 



 12 

levnadssätt; individer lever inte i ”livsformer”. Vidare är inte de olika livsformerna isolerade 

från varandra. Vanligtvis befinner sig individer i fler än en. Teoritillämpning konstruerar en 

meningsfull helhet av de enskilda göromål individer tar sig för i livet. Arbete utgör en central 

kategori inom varje livsform (Tyrkkö, 1999:25–26). 

Hur individer organiserar sitt vardagsliv utgörs av kontrasten mellan dennas arbete och fritid 

och enligt Højrup och Christensen analyseras det utifrån följande tre logiskt möjliga relationer 

dem emellan (Højrup & Christensen, 1989, ref. i Tyrkkö, 1999:27): 

2.4.1 Arbetarlivsform 

De individer som kan analyseras utifrån denna livsform har tydligt delat upp vardagslivet i två 

helt skilda sfärer; arbete och fritid. Avgränsningen dem emellan är skarp och definieras i tid 

snarare än utförande. Arbetstid, vilken arbetsgivaren förfogar över, samt fritid, vilken 

individen själv förfogar över. Arbete är det som förser individen med nödvändiga medel för 

att berika fritid. Arbete är därmed en nödvändig sfär och lönearbete en plikt individen är 

beroende av för att kunna tillfredsställa yttre behov. Fritid är den andra sfär i vilken individen 

tillfredsställer sina egna inre behov (Jakobsen & Karlsson, 1993:170–172). 

2.4.2 Karriärlivsform 

De individer som kan analyseras utifrån denna livsform avgränsar arbete från fritid men 

gränsen där emellan är diffus. Fritid tenderar att foga sig efter arbete. Fritidsaktiviteter utförs 

ofta i syfte att fylla en funktion fördelaktig för karriären. Till exempel affärsmiddagar, golf 

med potentiella branschinflytelserikt folk, kunder, etcetera. Fritidsvila avser återhämtning, 

vilken syftar till att samla krafter till nästkommande arbetsdag. Samtliga livets övriga 

faktorer, till exempel livsstil och statusmarkörer, såsom val av bostad, bil, kläder, etcetera, 

väljs i syfte att gynna karriären.  

Arbetet är engagerande och något för individen att utveckla och utvecklas i. Individen strävar 

ofta mot avancemang och tenderar därför att jobba övertid och söker förbättra kvalifikationer 

för att möta de relativt höga krav individen ställer på sig själv (Jakobsen & Karlsson, 

1993:179–182). 

2.4.3 Självständighetens livsform 

De individer som kan analyseras utifrån denna livsform saknar avgränsning mellan arbete och 

fritid. Individen bär personligt ansvar för arbetet och följaktligen riktas starkt fokus på 

arbetets kvalitativa innehåll. Utöver det, ansvarar, styr och kontrollerar individen själv sitt 

arbete i syfte att upprätta självständighet. Självständighetsaspekten avser individ i relation till 

dennas arbetsuppgift och att vara oberoende i sitt arbetsutförande. Individen strävar alltså åt 

att blir fri i sitt arbete, inte från sitt arbete. Det kan därför liknas vid en enmansverksamhet. 

Arbete värderas utifrån prestation och självständighetens livsform karaktäriseras därför av 

hårt arbete. Arbete är det som ger mening till livet och all tid tilldelas därför arbetet. I denna 

livsform likvideras gränsen mellan arbete och fritid (Jakobsen & Karlsson, 1993:188–191).  

Det finns ytterligare livsformer som har utvecklats utifrån dessa tre. Vi har valt att fokusera på 

Højrups ursprungliga, då de är mest relevanta för vår studies syfte (Højrup, 1984, ref. i 

Tyrkkö, 1999:27). 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Vår studie syftar till att öka vår förståelse för informanternas subjektiva upplevelser och 

förhållningssätt; åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Vi efterfrågade uttömmande, 

förklarande och beskrivande information. Kvalitativa metoder förser oss med data i form av 

ord och visuella bilder (Denscombe, 2009:328 & 367). Med anledning av att vår studie syftar 

till att undersöka upplevelsen av- och förhållningssätt till ett flexibelt arbete valde vi att 

genomföra åtta personliga intervjuer. Fyra med den ”äldre generationen” respektive fyra med 

den ”yngre generationen”. Båda grupperna bestående av två män respektive två kvinnor. Vi 

har följaktligen tillämpat en kvalitativ forskningsmetod (Denscombe, 2009:232 & 235). 

Vidare antar vi en hermeneutisk ansats då vi tolkat våra informanters uppfattningar utifrån 

deras egna utsagor, i syfte att skapa förståelse för deras livsvärld (Hartman, 2004:106–107).  

3.2 Etik 

Vi har tagit hänsyn till vad som enligt Denscombe (2009) utgör god forsknings sed. 

Informanternas rättighet och värdighet har beaktats genom medvetenhet om frivilligt 

deltagande samt studiens syfte. För att minimera risken att någon informant ska lida skada av 

deltagande har vi innan varje intervju påbörjats återigen berättat om vår studie och dess syfte, 

informerat om att det insamlade materialet kommer behandlas helt konfidentiellt samt fått 

godkännande att spela in de av intervjuer som faktiskt spelades in. Vidare har vi efter 

genomförda intervjuer anonymiserat vederbörandes fastighetsmäklarbyrå, benämnt varje 

intervjuperson med den förkortande benämningen ”IP X”. Efterföljande numrering syftar till 

att möjliggöra för oss att vid behov och önskan särskilja individer.  

3.3 Urval 

Vi formulerade ett e-postmeddelande (se bilaga 1) som vi skickade till samtliga ansvariga på 

de väletablerade fastighetsförmedlingarna i närområdet. I e-postmeddelandet presenterade vi 

oss själva och vår studie samt informerade om att vi skulle återkomma per telefon i 

nästkommande vecka för att bekräfta eventuellt deltagande.   

Med detta tillvägagångssätt bokade vi sju intervjuer, varav en informationsintervju för att få 

en inblick i branschen, en pilotintervju för att pröva vår intervjuguide och fem intervjuer med 

personer ur våra målgrupper. De inbokade intervjuerna utgjordes av två äldre män, en ung 

man och två unga kvinnor. I detta skede hade vi ett ofullständigt urval av fastighetsmäklare, 

men vi valde ändå att genomföra de inbokade intervjuerna. För att fullborda vårt urval 

kontaktade vi en pensionerad fastighetsmäklare med god insikt i såväl bransch som 

branschfolk. Hon hänvisade oss med anledning av våra önskemål till ytterligare tre 

fastighetsmäklare, vilka skulle kunna utgöra de resterande intervjupersonerna; två äldre 

kvinnor respektive en yngre man. Dessa tog vi direktkontakt med per telefon och refererade 

till vår kontaktperson. Samtliga ställde upp och därmed var vårt urval fullständigt. Principen 

för den tillämpade metoden kan liknas vid ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2009:38). 

3.4 Datainsamling 

Vi konstruerade en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Med en semistrukturerad 

intervjuguide ges informanterna frihet att utveckla sina tankar och fundering och ge utförliga 

svar (Denscombe, 2009:234–235). Däri organiserade vi intervjufrågorna i olika 

ämnesområden för att försäkra oss om att beröra, för vårt syfte, relevanta ämnesområden. 

Dessa var följande: bakgrund, arbetet och stress, Intervjuguiden var konstruerad i enlighet 
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med tratt- tekniken då inledande intervjufrågor var av enklare karaktär i avsikt att skapa en 

avslappnad intervjusituation (Hartman, 2004:281). 

Vi genomförde först en informationsintervju för att få insyn i fastighetsmäklarbranschen och 

en pilotintervju för att testa vår intervjuguide. Vi fortsatte sedan med de övriga intervjuerna. 

För att underlätta för intervjupersonerna lät vi varje enskild intervjuperson välja tid – och 

plats för intervjun (Denscombe, 2009:252). Med undantag från en informant valde samtliga 

att intervjun skulle äga rum på deras kontor under kontorstid. Den avvikande intervjun 

genomfördes på ett centralt café i enlighet med informantens önskemål. Vi närvarade – och 

deltog båda två vid samtliga intervjutillfällen. Vi turades om att anta två olika roller: en 

intervjuare med det huvudsakliga ansvaret för intervjufrågorna och den andra för 

intervjujournalen. Vid hälften av intervjuerna kompletterades intervjujournalen med lyckad 

ljudupptagning. Direkt efter varje genomförd intervju förde vi en diskussion kring förfarandet 

och resultatet. Ljudfilerna har sedan använts för att citera informantens utsagor i resultatdelen. 

Fyra av intervjuerna krävde kompletterande frågor via e-post. 

3.5 Analysmetod 

Vi har förhållit oss abduktivt; vi har växelvis förflyttat fokus mellan vårt empiriska material 

och tidigare forskning samt teorier. Förståelsen har följaktligen ökat successivt genom hela 

processen och vuxit fram genom dialog med våra informanter (Birkler, 2008:85). 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer inledde vi vår analys med att meningskoncentrera 

det transkriberade materialet. Vi ville separera det i sammanhanget mindre relevanta från det, 

för vår studies syfte, verkligt relevanta. Koncentrering av material reducerade vår empiri till 

en mer lätthanterlig och kvalitativ mängd data. Denna strukturerade vi sedan med 

meningskategorisering utifrån teman som växte fram succesivt (Kvale, 1997:174). Dessa var 

följande: IP som person, mäklaryrket, flexibla arbetsvillkor, arbetsbelastning och livsbalans. 

3.6 Metoddiskussion 

Vårt val att genomföra en kvalitativ studie var noggrant övervägt och grundade sig på vår 

förhoppning att genomföra en kvalificerad analys. Vi valde att fokusera på den privata sektorn 

då vi ansåg att den är mer decentraliserad än den offentliga sektorn, vilken i större 

utsträckning är hierarkiskt rangordnad; krav, mål och medel stadgas från högre instanser 

såsom stat och regering. 

Två viktiga begrepp inom forskning är reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser studiens 

tillförlitlighet; i vilken mån studien genererar samma resultat oberoende forskare och 

tidpunkt. Validitet, vilken är mer central i kvalitativ forskning, avser i vilken grad studien 

mäter det den avser mäta (Trost, 2005:111–113). Vi är medvetna om att val av intervjufrågor 

samt formulering av dessa kan färgas av vår förförståelse. När vi konstruerade vår 

intervjuguide var vi därför noggranna med att ställa samtliga frågor neutralt. Vi är medvetna 

om att personliga intervjuer har inneboende risker som kan hota vår studies validitet. Det 

faktum att vi använde en semistrukturerad intervjuguide gjorde att svaren utgjordes av varje 

informants egen redogörelse, ibland helt fristående från våra faktiska intervjufrågor. Såväl 

informationssort som mängd påverkades av hur informanter är som person. Vissa av dem 

visade sig vara oerhört pratsamma och personliga medan andra var mer reserverade och gav 

svar på frågorna men inte mer. Vi var noggranna med att inte medvetet styra informanterna i 

riktning mot vår förförståelse eftersom vi sökte en förståelse och inte en bekräftelse. Vi anser 

därmed att riskerna har minimerats och att vår studies validitet är tillfredsställande.  
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Den historiska bakgrund vi inledningsvis redogör för talar om en förändring av den svenska 

arbetsmarknaden. Denna förändring har påverkat arbetslivet i olika grad och arbeten, främst 

tjänstemannayrken, präglas i dag av flexibilitet (Allvin et al., 2006, Grönlund, 2007 & 

Wolvén, 2000). Fastighetsmäklaryrket har alltid varit av självständig karaktär. Yrket har dock 

förändrats till att bli mer flexibelt med anledning av informationsteknikens framväxt. Vi ansåg 

att vi var tvungna att få en djupare förståelse av den bransch vi avsåg undersöka, för att förstå 

hur individer däri upplever och förhåller sig till det. För att besvara våra frågor, främst 

gällande anställningsvillkor såsom lön och arbetstid, sökte vi bakgrundsinformation om yrket 

hos ”Fastighetsmäklarnämnden”, vår informationsintervjuperson samt samtliga våra 

informanter. Bakgrundsavsnittet redogör för allt det generella för branschen som går att 

konstatera. Det finns inga allmängiltiga arbetsvillkor och avtal; det är upp till varje enskild 

fastighetsmäklarbyrå att stadga detta. Samtliga oklarheter förklaras av att branschen är 

komplex.  

Pilotintervjun fungerade som en form av generalrepetition för oss. Vi kunde konstatera att 

intervjufrågorna och dess formulering borde förse oss med tillräcklig uttömmande svar. Vi 

anser därmed att vår studies reliabilitet är tillfredsställande. 

Ursprungligen hade vi som önskemål att den yngre generationen skulle innefatta informanter 

inom åldersspannet 25-30 år och den äldre 50-55 år. På grund av begränsat utbud av 

informanter tvingades vi tänja på båda åldersspannen i olika riktning. De yngre upp till och 

med 35 år då dessa, mitt i karriären, inte hade möjlig att avsätta den tid en intervju skulle 

kräva. De äldre från 47 år och uppåt, då det i närområdet var det äldsta vi fann. Vi diskuterade 

huruvida detta eventuellt skulle påverka vår studies resultat. Vi bedömde å ena sidan att en 

åldersskillnad om 12 år mellan den äldsta av de yngre och den yngsta av de äldre inte är 

optimalt. Å andra sidan skulle fler intervjuer ge mer information. Det skulle ge oss möjlighet 

att få än mer information och följaktligen en än mer djupgående analys och ökad förståelse. 

Detta förda resonemang i kombination med begränsad tid till förfogande att, valde vi att hålla 

oss inom närområdet och anta informanter till förfogande. Vi anser att vår medvetenhet om att 

detta skulle kunna komma att påverka vårt resultat talar för att eventuell påverkan inte är 

avgörande stor för vår studies validitet. Vårt urval försåg vår studie med en jämn fördelning 

mellan såväl ålder som kön. Ytterligare något som rimligen bör gynna validiteten.   

Samtlig de intervjuer som genomfördes på vederbörandes kontor ägde rum i avskilda 

mötesrum. Tillgängligheten gentemot kund gjorde sig påmind då tre intervjuer tillfälligt 

avbröts av inkommande samtal till informantens jobbmobiltelefon. Vidare avbröts en annan 

intervju av ett kortare fysiskt kundmöte på kontoret. Att detta möte skulle äga rum var avtalat 

sedan tidigare och vi hade också informerats om att detta skulle ske. Det bör därför inte ha 

påverkat intervjuresultatet avsevärt. Samma intervju avbröts oväntat igen då en handling 

krävde informantens signatur. Vi uppfattade både två att informanten kom av sig av detta 

avbrott. När vi sedan lyssnade igenom ljudupptagningen kunde vi konstatera att informanten 

faktiskt kom av sig men att denna också relativt snabbt fullföljde sitt påbörjade resonemang. 

Det bör därför inte ha påverkat intervjuresultatet avsevärt. 

Val av plats bör göra att viss känsla av trygghet infinner sig hos informanten. Miljön bidrar 

till att skapa den lättsamma intervjusituation vi efterfrågade för att åstadkomma intervjuer av 

karaktär mer som informella samtal. Vidare är det också tidseffektivt för informanterna då det 

innebär minimal tidsåtgång för dem (Ekholm & Fransson, 2006:22).  

Det finns olika ståndpunkter gällande dokumentation i form av ljudupptagning vid 

datainsamling. Å ena sidan förespråkas det som verktyg för att öka validiteten och möjliggöra 

en grundlig analys av ”det som sägs mellan raderna” (Denscombe, 2009:259). Å andra sidan 
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hävdas att ljudupptagning kan hämma informanten och begränsa dennas utsagor (Andersson, 

2005:181). Den teknik vi hade att tillgå för ljudupptagning bestod av våra mobiltelefoner. Vi 

menar att dessa som inspelnings don fungerade fördelaktigt i samtliga intervjusituationer 

eftersom mobiltelefoner idag är ett naturligt förekommande föremål. Vi bedömer därför att 

våra informanter inte stördes avsevärt av att dessa låg synligt framme. Vidare är det i 

sammanhanget viktigt att poängtera att våra inspelningsdon utgörs av högst medelmåttligt 

moderna mobiltelefoner och vi bedömde följaktligen de till viss del vara opålitliga. Vi valde 

därför strategiskt att inte enbart förlita oss på dem utan har alltid fört intervjujournal som om 

det vore vår enda dokumentationsform (Hartman, 2004:282). Det visade sig också bli fallet 

vid tre av våra intervjuer då tekniken svek oss. Vår första intervju genomfördes på samma 

fastighetsmäklarbyrå som vår pilotintervju. Det faktum att den faktiskt avlöste denna och 

genomfördes i samband med vårt första besök var oplanerat. Då vi inte hade våra 

mobiltelefoner, sedermera inspelnings don, tillgängliga under pilotintervjun valde vi att 

fortsätta processen och genomförde intervjun med intervjujournal som enda 

dokumentationsform. Den andra av de intervjuer som saknar ljudfil beror på att 

ljudupptagningen av, för oss, outgrundlig anledning avbröts i intervjuns inledning. Den tredje 

avsaknade ljudupptagningen beror på att den inspelade ljudfilen olyckligtvis råkade raderas. 

Vi valde att inte spela in den intervju som genomfördes på ett närliggande café med anledning 

av omgivningens sorl. Vid samtliga intervjuer, oberoende ljudupptagning, förde vi 

intervjujournal vars utformning kan liknas vid våra transkriberade ljudfiler; vi antecknade allt 

som sades oberoende om det var direkt relevant för vår studies syfte eller ej eller direkt 

kopplat till våra frågeställningar. Detta visade sig vara värdefullt för vår analys. Vi bedömer 

att vi fick med även det som sades ”mellan raderna” och vissa av informanternas sidospår 

visade sig utgöra betydelsefullt material.  

Eftersom vi fördelat ansvaret mellan oss två anser vi inte att vår skriftliga dokumentation har 

påverkat intervjuerna negativt. Vi anser inte heller att det har påverkat informanten avsevärt 

då den av oss som ansvarat för dokumentering varit mer passiv och fokus istället legat på 

intervjuaren och frågorna (Trost, 2005:55). I efterhand kan vi konstatera att vi anser att båda 

dokumentationsformerna har varit tillfredsställande för vår datainsamling. De intervjuer som 

krävde kompletterande frågor, var i sammanhanget mindre betydelsefulla frågor, såsom 

förtydligande om huruvida informantens civilstånd var ”gift” eller ”sambo”. 

Efter varje intervjutillfälle utvärderade vi tillsammans intervjun och diskuterade de resultat vi 

fick fram, i syfte att få en första uppfattning om huruvida vi uppfattat intervjusvar och upplevt 

intervjusituation likadan. Vi har delat helhetsintryck och gjort liknande tolkningar vid 

samtliga intervjuer. Vi har dock emellanåt registrerat olika saker och uppmärksammat olika 

företeelser under vissa intervjuer, vilket varit givande och uttömmande. Ytterligare en fördel 

av att vi båda varit närvarande vid samtliga intervjuer. 

Vi valde att använda analysmetoden meningskoncentrering då det empiriska materialet var så 

omfattande att vi kände behov av att reducera det till kortare berättelser relevanta för vår 

studies syfte. Om en reducering blir för omfattande riskerar viktigt information gå förlorad. 

Vår medvetenhet genererade försiktighet och vi vidtog försiktighet i vår koncentrering. Valet 

att sedan kategorisera våra sammanfattningar grundade sig på vår önskan att strukturera det 

koncentrerade materialet. Det möjliggjorde en kartläggning av eventuella skillnader och 

likheter helt i enlighet med vårt syftes första del. Vilket underlättar såväl analys som 

diskussion.  

Våra kvalitativa data är baserade på våra tolkningar. Vi anser att vår bristande erfarenhet inom 

forskning utgör en relativt stor risk för vår objektivitet. Utöver det grundar sig val av 
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forskningsområde och bakgrunden till vår studie på vår förförståelse; vår övertygelse är att 

vår studie bör generera ett visst resultat i enlighet med denna förförståelse. Vi valde därför att 

bejaka vårt ”forsknings jag” (Denscombe, 2009:384) snarare än att bestrida det, eftersom vi 

ansåg att det skulle vara mer gynnsamt för vår studie. Efter genomförd studie kan vi likna 

detta vid en tillgång som ökat vår studies validitet, eftersom vissa delar av vårt resultat visade 

sig inte överensstämma med vår förförståelse. Vi anser därmed att har vidhållit relativ 

objektivitet då våra resultat tvingat oss att överväga alternativa och konkurrerande 

förklaringar av data (se 5.3 och 5.4) (Denscombe, 2009:383–384).  
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4 Resultatredovisning 

4.1 Gemensamt för samtliga informanter 

Samtliga informanter bekräftar att mäklaryrket är gränslöst i enlighet med vår definition; det 

kan uträttas när och var som helst, dygnets alla timmar, årets alla dagar och det saknar en 

absolut ände; det kan utföras till perfektion i all oändlighet. Samtliga informanter uppger att 

de själva är de som styr och kontrollerar samt ansvara för sitt arbete. Det är på så vis flexibelt 

gällande såväl arbetstid- och rum som arbetsutförande. Därtill har framkommit att arbetet 

även är flexibelt gentemot kund gällande kundmöten. Kund har viss påverkansmöjlighet just 

med anledning av arbetets flexibilitet.  

Själva försäljningsprocessen av objekt består av de obligatoriska momenten objektbeskrivning 

och visning, värdering, kontraktsskrivning och all tillhörande kundkontakt. Däremot varierar 

både innehåll av dessa moment samt göromål beroende på var i försäljningsprocessen 

förmedlingen befinner sig. När en process är avslutad påbörjas en ny med ett nytt objekt och 

nya kunder. Fastighetsmäklaryrket är, enligt våra informanter, oerhört varierande. På frågan 

”Hur ser en normal arbetsdag ut för dig?” har samtliga informanter påvisat denna variation. 

”IP 5” svarade, till exempel, så här på frågan: ”Ingen dag är den andra lik; det är omöjlig att 

beskriva en normal arbetsdag.”. 

Det finns gemensamma förhållningssätt gällande arbetstid- och rumsaspekten. Gemensamt för 

samtliga informanter, med undantag från en, är att definitionen av ”normal arbetstid” skiljer 

sig från det normala om 8 timmar/dag á 40 timmar/vecka. Våra informanter arbetar i regel fler 

än 40 timmar/vecka. Undantaget arbetar praktiskt i regel 40 timmar/vecka. Det finns däremot 

individuella skillnader mellan våra informanter gällande hur många fler timmer/vecka det rör 

sig om. Vidare existerar inte flex – och övertid som fenomen för någon av våra informanter 

eftersom arbetstider inte regleras från ledning. Utöver det väljer alla informanter att i regel 

förlägga sin arbetsdag på sin faktiska arbetsplats eftersom det av olika anledningar föredrar att 

uteslutande utgå ifrån kontoret.  

Ytterligare något samtliga informanter delar är konstant tillgänglighet via jobbmobiltelefon, 

vilken alltid är påslagen. Även motivering till denna nåbarhet delas dem alla; det anses vara 

ett led i att förse kunden med god service. En av våra informanter illustrerar det, i det sagda: 

”Mitt jobb går ut på att tillgodose kundens behov. Är man inte villig att göra det har man valt 

fel yrke.” (”IP 7”). Samtliga informanter berör också det faktum att kund i viss mån kräver 

och förväntar sig kunna nå sin mäklare långt utöver ”normal” kontorstid.  

Samtliga informanter upplever att de har socialt stöd från arbetskollegor. De säger sig ha 

möjlighet att be arbetskollegor och assistenter om avlastning, om arbetsbelastningen skulle 

upplevs vara ohanterlig. 

4.2 Den yngre generationen 

Nedan presenteras, utan inbördes ordning, data av den yngre generationen, ”generation Y”. 

Som tidigare nämnt består den av två kvinnor och två män, vilka är mellan 26-35 år. För att 

underlätta analys och tolkning av resultatet har vi valt att redogöra för varje enskild individ 

separat. För att resultatet ska vara lätt att följa har vi även valt att redovisa dem i löpande text 

med samma strukturerade ordningsföljd, utifrån utvalda centrala teman; IP som person, 

arbetets flexibilitet gällande tid och rum, samt livsbalans. 

”IP 1” 

 Kön: Kvinna.  
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 Civilstånd: Ensamstående. 

 Branscherfarenhet: 2 år, sedan år 2010 i nuvarande befattning. 

 Lönevillkor: 100 % provisionsbaserad lön. 

”IP 1” säger sig vara en lugn person som sällan stressar upp sig. Hon föredrar att ha ett högt 

tempo och blir ofta rastlöst vid lugna stunder. Hon beskriver sig som en grubblande person 

med ett kontrollbehov och det resulterar i att hon ofta arbetar mentalt och tänker på arbetet på 

sin fritid. 

För att undersöka ”IP 1:s” förutsättningar för arbetets flexibilitet frågar vi om hennes 

möjlighet att arbeta hemifrån. ”IP 1” berättar att hon inte har tillgång till det datasystem som 

krävs för att utföra samtliga arbetsuppgifter hemifrån och därför kan hon inte välja att 

förlägga en hel arbetsdag hemma. De administrativa arbetsuppgifterna kan däremot utföras 

uteslutande hemifrån men ”IP 1” väljer i regel att helt utgå ifrån kontoret. Det motiverar hon 

dels med att hon är ny på företaget och prioriterar att visa engagemang med närvaro framför 

möjlighet till ledighet. Dels är det även hänförligt sociala skäl då hon vill komma in i gänget, 

bli accepterad och lära känna sina kollegor. Utöver det menar hon att hon arbetar mer 

effektivt på kontoret än hon gör hemma. ”IP 1” säger sig dock arbeta mycket mentalt även 

efter avslutad arbetsdag och hon berättar att hon har jobbet mer eller mindre ständigt i 

tankarna. För att strukturerar sina tankar, och därigenom underlätta för sig själv, har hon alltid 

sin mobiltelefon tillhanda för att kunna göra noteringar däri. Hon använder också delar av sin 

hemmiljö som markörer för att uppmärksamma sig själv på att ”ett visst göromål” måste 

uträttas. Hon illustrerar det i ett exempel; om hon under natten vaknar och har ett framtida 

viktigt göromål som måste uträttas i tanken, drar hon ut nattduksbordslådan för att 

nästkommande morgon bli påmind om detta göromål.  

På frågan om hon skulle önska ändra någonting gällande hennes arbetsvillkor svarar hon att 

hon hade föredragit fast lön med tillhörande övertidsersättning framför provisionsbaserad lön. 

I den situation hon befinner sig i idag som ny i branschen anser hon att det är lite i lön för 

långa arbetsdagar. 

För att sedan undersöka arbetstidens flexibilitet berör vi ämnet. ”IP 1” bekräftar att hon själv 

är den som styr sin arbetstid och att hon kan reglera den fritt helt efter egna preferenser och 

behov. Det är en möjlighet hon uppskattar men sällan använder till fritid, utan snarare 

utnyttjar till vardagslivets nödvändigheter såsom till exempel tandläkarbesök. I dagsläget, då 

hon ännu inte etablerat sig som fastighetsmäklare på lokal marknad, uppskattar hon att hon 

har mindre arbete att utföra och att hon därav arbetar i snitt färre timmar än vad hon förväntar 

sig göra i framtiden. Idag arbetar ”IP 1” 40 timmar/vecka men uppskattar att det som regel 

kommer bli i snitt 50 timmar/vecka framöver. Hon siar om att arbetsintensiteten kommer öka 

för hennes så snart hennes karriär tagit fart. Hon säger sig vara fullt införstådd i att arbetet då 

kommer kräva mer tid, energi och stort engagemang av henne.  Av samma anledning menar 

”IP 1” att det i dag finns möjlighet för henne att arbeta färre antal timmar till förmån för 

hennes fritid. Hon väljer dock ändå att i regel förlägga sin arbetsdag mellan kl. 08.30-17.30, 

måndag - fredag i dagsläget. Det förklarar hon dels av hennes vilja att etablera sitt namn på 

såväl fastighetsmäklarbyrån som på fastighetsmäklarmarknaden. Dels av att hon vill upprätta 

viss rutin i sin vardag. Hon säger sig efterfråga rutin med anledning av hennes kontrollbehov. 

”IP 1” berättar att hon tror att hennes valda arbetstidsupplägg är relativt unikt för unga med 

flexibla arbetsvillkor. Hon uttrycker sig: ”Jag har nog lite av det ”gamla tänket”.”. Hon 

anser att hennes ”gamla tänk” bidrar till att skapa goda rutiner i hennes vardag och om hon 

vidhåller dessa arbetstider i största möjliga mån även i framtiden, hoppas och tror hon kunna 

upprätthålla den goda balans hon anser sig ha mellan sitt arbete och sin fritid idag. 
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”IP 2” 

 Kön: Kvinna 

 Civilstånd: Sambo. 

 Branscherfarenhet: Fyra år, samtliga inom nuvarande byrå. 

 Lönevillkor: 100 % provisionsbaserad lön. 

”IP 2” föredrar att ha hög arbetsbelastning och blir otålig av att inte ha saker att göra. 

Beträffande flexibilitet gällande arbetets förläggning berättar ”IP 2” att hon har det enda 

tekniska hjälpmedel; en USB – port, som krävs för att kunna arbeta uteslutande hemifrån, 

med undantag från kundkontakt i form av till exempel objektsvisningar. Hon väljer däremot 

att som regel helt utgå från kontoret eftersom hon säger sig känna ett starkt behov av att 

avgränsa sitt arbete från sin fritid. Hon uttrycker det: ”Jag bestämmer att jag gör så här 

mycket men inte längre… vad kan hända?... Båten sjunker inte […] när jag kommer tillbaka 

ligger högen kvar på kontoret.”. De enda arbetsrelaterade göromål hon uträttar utanför den 

faktiska arbetsplatsen, utöver inkommande telefonsamtal, är e-postkorrespondens. Hon 

berättar att hon inte ser det som arbetsuppgifter och hon anser därför inte heller att hon då 

utför hemarbete. Hon ser snarare dessa göromål som en naturlig del av sitt arbete och anser att 

tillgänglighet är något som ingår i hennes arbetsåtagande och hon säger hon inte upplever 

dem vara betungande för hennes livsbalans. Hennes synsätt illustreras i det sagda: ”Jag 

jobbar när jag är på jobbet och när jag är hemma är jag hemma.”. När vi fördjupar oss i 

denna tillgänglighet berättar ”IP 2” att hon anser att det är kunden som kräver denna 

tillgänglighet snarare än arbetsgivaren. På frågan huruvida hennes lönevillkor påverkar 

hennes förhållningssätt till hennes arbete berättar ”IP 2” att hon förmodligen å ena sidan 

skulle känna sig tryggare med en fast lön med tillhörande övertidsersättning, men att det å 

andra sidan förmodligen skulle göra att hon känner mer press att prestera i enlighet med den 

stipulerade lönen. 

”IP 2” säger sig värdera sin fritid högre än sitt arbete. Hon berättar att hon ser sitt arbete som 

något nödvändigt hon behöver för att kunna leva, men att leva är viktigare än arbetet. 

Det förekommer tillfälliga perioder då ”IP ”2 upplever arbetsbelastningen vara för hög och att 

pressen då är hård. Det kan resultera i att en viss känsla av stress ibland under dessa perioder 

infinner sig hos henne. Hon berättar att hon ser sin upplevda stress som en form av positiv 

stress som fungerar som drivkraft för henne och bidrar till att stimulera och motiverar henne i 

sitt arbete, snarare än att hindra henne eller resultera i negativa konsekvenser:  

”Ibland kan man undra ’hur ska jag få ihop detta?’, men det får man alltid. Jag 

ser det som en utmaning att få ihop ”pusslet”. […] Jag känner mig själv och vet 

min kapacitet; jag kommer få ihop det”.  

Beträffande flexibilitet gällande arbetsutförande berättar ”IP 2” att fastighetsmäklaryrket har 

visat sig kräva mer arbete och tid än hon väntat sig när hon studerade. Hon säger att det dock 

inte är något hon besväras av. Det är inte heller en vetskap som hade gjort att hon idag skulle 

ha valt ett annat yrke eller annan bransch eftersom hon säger sig brinna för sitt jobb. ”IP 2” 

arbetar som regel alltid under kontorets officiella öppettid: kl. 09.00-17.00, måndag - fredag. 

Då mer tid krävs föredrar hon att börja sin arbetsdag tidigare framför att avsluta den senare. 

”IP 2” är mån om att avsätta kvällar och helger till sin fritid, så hon prioriterar att spendera tid 

med sambo, familj och vänner. Utöver det engagerar hon sig varje vecka i diverse 

fritidsaktivitet, vilka hon inte är villig att prioritera bort för sitt arbetes skull. Det oundvikliga 

kvällsarbetet, såsom till exempel kundmöten vid objektsvisning, försöker hon i största möjliga 

mån förlägga på vardagskvällar framför helger för att undvika helgarbete. När kvällsjobb 
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krävs försöker hon i den mån det går att anpassa de kvällarna efter sambons arbetstider för att 

på så vis kunna vara ledig de kvällar då även han är ledig. Med givna förutsättningar anser sig 

”IP 2” själv vara den som styr sin arbetstid genom att erbjuda kunden förslag på lämpliga 

tider, veckodagar, etcetera. Vidare berättar ”IP 2” att kunden dock har möjlighet att påverka 

hennes arbetstider utifrån hennes givna förslag. Hon styr kunden samtidigt som hon måste 

anpassa sig efter denna. På frågan om ”IP 2” tror att hennes förhållningssätt till sitt flexibla 

arbete påverkas av rådande livssituation, svarar hon: ”Ja.”, och hon berättar att hon i 

framtiden önskar arbeta färre antal timmar än hon gör idag om hon någon gång får barn. Hon 

spekulerar vidare och kommer fram till att hon förmodligen inte skulle arbeta fler timmar än 

hon gör idag, eftersom hon säger sig värderar sin fritid högre oavsett civilstånd.  

”IP 2” säger sig trivas med att vara den som kontrollera sina arbetsvillkor och möjligheten att 

kunna reglera sin arbetstid helt fritt utifrån egna preferenser och behov. En förutsättning hon 

uppskattar men sällan använder eftersom jargongen på företaget är att inte nyttja detta. Hon 

betonar dock att hon i teorin skulle kunna utnyttja reglera sin arbetstid helt fritt utifrån egna 

preferenser och behov, till förmån för sin fritid om så skulle önskas.   

”IP 2” uppskattar att hon arbetar i snitt 45-50 timmar/vecka. 

”IP 3” 

 Kön: Man. 

 Civilstånd: Ensamstående. 

 Branscherfarenhet: Fyra år, samtliga inom nuvarande byrå. 

 Lönevillkor: 100 % provisionsbaserad lön. 

”IP 3” beskriver sig själv som social, organiserad och strukturerad. Utöver det säger han sig 

ha en stark tävlingsinstinkt. Samtliga egenskaper bedömer han vara värdefulla för yrket och 

nödvändiga för att hantera stressen som hans arbete innebär.  

Gällande ”IP 3”:s förutsättningar för arbetets flexibilitet berättar han att han har möjlighet att 

arbeta uteslutande hemifrån, med undantag från kundkontakt i form av till exempel 

objektsvisningar. Han väljer däremot att helt utgå ifrån kontoret eftersom han anser att det gör 

honom mer effektiv och fokuserad. Därtill säger han sig uppskattar det sociala utbyte han får 

med sina arbetskollegor på sin arbetsplats. De enda arbetsuppgifter han säger sig utför utanför 

den faktiska arbetsplatsen, utöver inkommande telefonsamtal, är av mental art för att 

säkerställa att hans arbete håller den goda kvalité och höga nivå han förväntar av sig själv. 

Han berättar också att han därför lägger ner mycket av sin tid, energi och sitt engagemang i 

varje enskild affär. ”IP 3” anser att fastighetsmäklaryrket är ett yrke med ovissa förhållanden 

gällande både arbetstid, lön och framgång och han tror att dessa arbetsvillkor utsätter 

fastighetsmäklare för en ökad risk att ”gå in i väggen” eller att drabbas få andra negativa 

konsekvenser, såsom till exempel magsår.  

På frågan om ”IP 3” tror att hans förhållningssätt till sitt flexibla arbete påverkas av rådande 

livssituation, svarar han: ”Ja.”, och berättar om hur hans arbete till viss del inkräktar på hans 

fritid. ”IP 3” har ett flertal fritidsintressen han gärna hade önskat kunna spendera mer tid på. 

Han anser också att hans arbete tar tid som han annars skulle önska kunna avsätta för sitt 

sociala samliv. Tidigare befann sig ”IP 3” i ett stadigt förhållande och han berättar att då ofta 

kände skuldkänslor gentemot sin dåvarande sambo med anledning av hans långa arbetsdagar. 

När han vidare spekulerar om framtiden konstaterar han att han skulle önska arbeta färre antal 

timmar om hans framtida livssituation ser annorlunda ut. Han skulle då vilja spendera mindre 

tid på sitt arbete och mer tid på sin fritid med en eventuell familj.  
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”Det är bara ett yrke. […] Jag vill inte vara ”mäklar- ’X’” (’X’= informantens 

namn, red. författare)” resten av mitt liv. Vad är vitsen med att tjäna pengar när 

man inte kan göra något för dem?!”  

Gällande arbetstidens flexibilitet berättar ”IP 3” att han som regel arbetar tio timmar/dag á 

totalt i snitt 50 timmar/vecka: ”Kontoret stänger kl. 17.00 men det skulle vara utopi att kunna 

gå hem då.”. ”IP 3” efterfrågar egentligen mer fritid men bedömer ändå att hans rådande 

arbetssituation är tillfredsställande utifrån hans nuvarande livssituation. Han berättar att 

tanken på att ha reglerad arbetstid kl. 07.00-16.00 frestar honom eftersom han är av 

uppfattningen att det naturligt avgränsar arbete från fritid på ett för fritiden mer fördelaktigt 

sätt. Han tror sig med de arbetsvillkoren få den efterfrågade mertiden till sin fritid. Han 

berättar att han med sina arbetsvillkor idag själv är den som måste sätta denna gräns och den 

gränsen blir då inte lika tydlig enligt honom, och den är dessutom enligt honom själv placerad 

på ett sätt som gynnar arbetet snarare än fritiden. Proper klädsel är kutym för 

fastighetsmäklarbranschen. Ett sätt för ”IP 3” att själv markera sin gränsdragning mellan sitt 

arbete och sin fritid, är att avlägsna sin kostym så fort han avslutat sin arbetsdag. Han menar 

att han inte är ”typen” som bär kostym privat. 

”IP3” säger att en fast lön med tillhörande övertidsersättning är ytterligare ett frestande 

villkor. Han är dock av uppfattningen att fastighetsmäklarbranschen hade förlorat på att ha 

dessa lönevillkor eftersom han tror att provisionsbaserad lön fungerar som drivkraft för 

många fastighetsmäklare. Han menar att man som fastighetsmäklare blir ”ett företag i 

företaget” eftersom man måste skapa sina egna affärer själv: ”Det är frihet under ansvar.”. 

”IP 3” ser hög arbetsbelastning som ett bevis på framgång, och han uttrycker det: ”Den som 

säljer mest tjänar mest.”  ”IP 3” hävdar dock att han själv inte drivs primärt av pengar och 

han tror därför att han skulle ha arbetat färre antal timmar med fast lön med tillhörande 

övertidsersättning. Det som, enligt honom själv, istället utgör hans huvudsakliga drivkraft är 

hans innerliga vilja att göra kunden nöjd och hans strävan mot att få rekommendationer, 

framför att tjäna pengar. Trots att reglerad arbetstid och fast lön är frestande villkor uppger 

”IP 3” att han trivs mycket bra med sina nuvarande arbetsvillkor. Den enda framtida 

förändring som lockar honom avser hans karriärsmål om att avancera inom branschen och att 

någon gång i framtiden starta en egen fastighetsmäklarbyrå. I dagsläget står han för det 

senaste årets högsta försäljningssiffror på den fastighetsmäklarbyrå han arbetar på idag och 

hans nästa mål, innan eventuellt ägarskap, är att bli stadens främsta fastighetsmäklare.  

”IP 3” försöker i största möjliga mån förlägga objektsvisningar på kvällar framför helger 

eftersom han värderar lediga helger högre än lediga kvällar. Han gör hellre ytterligare två 

timmars arbete då ändå befinner sig på kontoret på vardagarna, än att avbryta helgledighet för 

att göra utföra arbetet då. Sina helger spenderar han helst med vänner och bekanta eftersom 

hans arbete tvingar honom att prioritera bort dem under arbetsveckan.  

”IP 4” 

 Kön: Man. 

 Civilstånd: Gift med två barn och ett tredje på väg. 

 Branscherfarenhet: Totalt 11 år, samtliga i nuvarande byrå, sedan år 2008 i nuvarande 

befattning. 

 Lönevillkor: 80 % provisionsbaserad lön, 20 % gemensam löningspott för samtliga 

anställda på byrån som fördelas lika dem emellan.  

”IP 4” beskriver sig själv som en driven projektmänniska som är fokuserad och omtänksam 

och han säger sig ställa höga krav på sig själv. Han anser sig även ha sinne för affärer. Dessa 
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egenskaper i kombination med social kompetens är något han anser vara nödvändigt för ett 

lyckat branschutövande. ”IP 4” ser fastighetsmäklaryrket som en livsstil som man antingen 

passar för eller inte. Han anser att ju mer han är ute på marknaden desto mer affärer skapar 

han. 

Angående ”IP 4”:s tid och rumsaspektens flexibilitet berättar han att han har de tekniska 

förutsättningar som krävs för att kunna arbeta uteslutande hemifrån, med undantag från 

kundkontakt i form av till exempel objektsvisningar. Han väljer dock som regel att utgå ifrån 

kontoret eftersom han kan arbeta mer ostört och koncentrerat på sin arbetsplats än hemma. ”IP 

4” har valt att satsa på sin karriär och säger sig nu befinna sig mitt i karriären och väljer därför 

att investera mycket av sin tid, energi och sitt engagemang i sitt arbete. Han nuvarande 

arbetssituation har enligt honom resulterat i hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar. Som 

regel arbetar han kl. 06.00 – 18.00 måndag – fredag och totalt sex timmar på helger. 

Helgarbetet försöker han i största möjliga mån förlägga uteslutande på lördagar för att kunna 

spendera hela söndagen med sin familj. Han anser inte att han i dagsläget spenderar lika 

mycket tid med sin fru och sina barn som han egentligen hade önskat och föredragit. Han 

säger att det viktiga för honom därför är att den tid han faktiskt har tillsammans med sin 

familj blir betydelsefull. Han anser att faderskap handlar mer om kvalité än om kvantitet och 

han bedömer inte att hans kvalité som pappa blir lidande. ”IP 4” väljer att på sin fritid 

prioritera att spendera tid med sin familj framför att spendera tid med sina vänner och 

bekanta. Han anser därför att hans sociala liv till viss del indirekt blir lidande på grund av 

hans karriärsval. När ”IP 4” äntrade fastighetsmäklarbranschen var han väl medveten om att 

fastighetsmäklaryrket skulle kräva denna tid, energi och engagemang av honom eftersom hans 

pappa arbetade som mäklare under hans uppväxt. ”IP 4” ser det därför som något naturligt att 

arbeta mycket. Han uppskattar att han som regel arbetar i snitt 60 – 65 timmer/vecka.  

Tidigare då ”IP 4” inte hade fru och barn valde han att förskjuta arbetsdagen, jämfört med hur 

har väljer att förlägga den idag. Han valde då att börja och sluta senare. ”IP 4”:s fru står just 

nu inför att byta arbete så för att avlasta hennes del av hemarbetet under introduktionen av det 

nya arbetet, kommer ”IP 4” inom en snar framtid tvingas justera sina arbetstider för att kunna 

axla ett större ansvar hemma. Han måste då till exempel ansvara för att skjutsa barnen till 

skola och dagis, vara den förälder som i första hand är hemma för att vårda sjukt barn, 

etcetera. För att möjliggöra ytterligare anpassning till kommande familjesituation har familjen 

valt att i deras nyinköpta hem låta inreda ett hemmakontor avsett för ”IP 4” och hans arbete. 

Hemmakontoret syftar huvudsakligen till att hemarbete i framtiden ska kunna ske i större 

utsträckning än det gör idag. På så vis kommer han då kunna spendera mer tid hemma och 

vara mer fysiskt närvarande för sin familj. Genom att dessutom förse hemmet med de 

förutsättningarna han efterfrågar på sin faktiska arbetsplats, skulle hemarbetet då kunna hålla 

samma goda kvalité som det arbete han utför på sin arbetsplats idag. Hemmakontoret kommer 

enligt honom själv till att bidra till att hemarbetet kan utföras mer ostört och koncentrerat än 

det gör idag. Hemarbetet skulle då hålla högre kvalité än det gör idag. På frågan om han 

finner någon nackdel med det planerade framtida förutsättningarna svarar han att det finns 

risk att samma mängd arbete kan komma att ta längre tid att utföra eftersom arbetet troligen 

kommer avbrytas relativt frekvent, även om det sker mer sällan än det gör utan 

hemmakontoret idag. Han menar att det också kan medför mer arbete eftersom hans ”fritid” är 

potentiell ”arbetstid” för honom.  

”Med pengar kan man ha det bra eller ännu bättre […]. Jag har lovat både mig 

själv och frun att jag ska försöka ta det lite lugnare när trean kommer. Det lovade 

jag inför tvåan också, men det blev bara ännu värre… men någon gång…”.  
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”IP 4” anser sig själv vara den som sätta gränserna för sitt arbete. På frågan om han ser någon 

nackdel med sina givna arbetsvillkor svarar han: ”Ja.”, och utvecklar det med att hans 

arbetsvillkor bjuder in till att den gränsen aldrig upprättas. Eller alternativt är att den 

upprättas, men att man inte vidhåller den dragna gränsen. ”IP 4” har tidigare diagnostiserats 

med utbrändhet. Efter hans tillfrisknande ändrades hans arbetsbefattning till de han har idag: 

50 % fastighetsmäklare, 50 % kontorsansvarig. Efter så kallad kognitiv beteendeterapi
1
 anser 

sig ”IP 4” nu ha hittat en god balans mellan arbetsliv och privatliv, något han förklara av hans 

tidigare erfarenhet. Han påstår sig ha tagit lärdom av sina erfarenheter genom att idag fördela 

sitt arbetsutförande över arbetsdagen annorlunda jämfört med tidigare. Idag utför han mindre 

mängd arbete under samma arbetstid som förr, eftersom han idag tar fler och längre pauser, 

samt avsätter mer tid för varje enskild uppgift. Han utnyttjar även arbetets flexibilitet i större 

utsträckning idag och tar ledigt om han upplever han behöver det. Det sker enligt honom själv 

sällan men ändå i större utsträckning än det gjorde då. Han anser sig också ha sådan god rutin 

att han tryggt kan släppa tankar kring arbetet helt och hållet efter avslutad arbetsdag. Trots att 

han bedömer arbetsbelastningen vara konstant hög, upplever han den aldrig vara ohanterlig. 

Han känner aldrig stress över att inte hinna med eller klara av åtagna arbetsuppgifter. De 

gånger han upplever stress beror det snarare på de krav han ställer på sig själv och hans vilja 

att prestera, snarare än tidsbrist och arbetsbelastning.  

4.3 Den äldre generationen 

Nedan presenteras, utan inbördes ordning, data av den äldre generationen, ”generation X”. 

Liksom den yngre generationen består denna av två kvinnor samt två män, vilka är mellan 47-

52 år. Resultaten för varje individ redogörs enskilt, i löpande text och med samma 

strukturerade ordningsföljd, utifrån utvalda centrala teman; IP som person, arbetets flexibilitet 

gällande tid och rum, samt livsbalans. 

”IP 5” 

 Kön: Kvinna. 

 Civilstånd: Särbo. 

 Branscherfarenhet: Totalt fem år, sedan år 2008 i nuvarande befattning. 

 Lönevillkor: 100 % provisionsbaserad lön. 

”IP 5” föredrar att ha hög belastning och anser sig vara stresstålig. Det förklarar hon med den 

trygghet hon känner i sin yrkesroll. Hon engagerar sig innerligt i sitt arbete och hon brinner 

för sitt yrke som fastighetsmäklare.  

För att undersöka ”IP 5”:s förutsättningar för arbetets flexibilitet, frågar vi om hennes 

möjlighet att arbeta hemifrån. ”IP 5” berättar att hon har möjlighet att kunna arbeta 

uteslutande hemifrån, med undantag från kundkontakt i form av till exempel objektsvisningar. 

Hon bekräftar att hon själv är den som kontrollerar sitt arbetsutförande och kan reglera sitt 

arbete efter egna preferenser och behov. Hon väljer dock som regel att utgå ifrån kontoret 

vilket hon motiverar enligt följande: ”När man är hemma ska man vara ledig. Annars är det 

svårt av avgränsa arbetet. Eftersom hennes arbetstid inte regleras från ledning styr hon själv, 

med viss anpassning efter kund, sin arbetstid. Hon försöker i största möjliga mån att reglera 

sin arbetsdag i enlighet med kontorets officiella öppettid: kl. 09.00- 17.00, måndag – fredag. 

När ytterligare diverse kundmöten tillkommer krävs mer arbetstid av henne och hon väljer då 

att i den mån det går förelägga dessa kundmöten på vardagskvällar, framför helger. 

                                                           
1
 Kognitiv beteende terapi är en form av psykoterapi som behandlar samspelet mellan individ och dennas 

omgivning (http://www.kbt.nu).  

http://www.kbt.nu/kbtinfo/kbt.asp?sida=kbt
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Helgarbete förekommer därför mer sällan. Det enda arbete hon utför utanför den faktiska 

arbetsplatsen, utöver inkommande telefonsamtal, är kundkontakt och det administrativa 

arbetet vid budgivning. ”IP 5” beskriver sina arbetstidsvillkor som följer:  

”Det är inget ’09.00-17.00-jobb’; det sträcker sig längre än så […]. När lönen är 

provisionsbaserad arbetar man för sig själv snarare än för byrån. Jag är inte 

fixerad vid klockan.”  

”IP 5” uppskattar att hon arbetar i snitt 45-50 timmar/vecka. Hon anser att arbetsbelastningen 

är ojämnt fördelad över året och hon upplever ibland stress i de perioder då hon anser 

arbetsbelastningen vara för hög. Hon uttrycker det: ”När det är stressigt vet jag att det är 

tillfälligt, annars hade det blivit för jobbigt. Stressen går i perioder.” Hon försöker i den mån 

det går att möta tillfälligt hög arbetsbelastning med tillfälligt hög arbetsintensitet och på så vis 

försöka hantera situationen själv genom att i första hand arbeta fler antal timmar. Om 

arbetsbelastningen skulle upplevas vara ohanterligt hög tar hon hjälp av kollegor för 

avlastning. Den stress hon säger sig känna är enligt henne själv hänförlig hennes innerliga 

vilja att möta kundens krav och förväntningar snarare än fastighetsmäklarbyråns krav och 

förväntningar på henne. När vi fördjupar oss i krav och förväntningar från företaget berättar 

”IP 5” att fastighetsmäklarbyrån anser sig vara hårt konkurrensutsatta och att de har som mål 

att växa sig starkare på marknaden. Med anledning av det tror hon att företaget kräver och 

förväntar sig att hennes arbetsprestation ska bidra till deras kvalificering.  

Även då ”IP 5” fysiskt lämnat kontoret säger hon sig ofta ta med sig sitt arbete hem mentalt, 

avslutad arbetsdag till trots. På frågan om hur detta tar sig uttryck berättar hon att hon tänker 

mycket på sitt arbete. När vi sedan ber henne förtydliga det uttalade förklara hon att hennes 

mentala arbete inte är hänförligt upplevelse av stress, utan snarare ett sätt för henne att en 

utvärdera dagens utförda arbete och planering för morgondagens göromål. Det är därför 

ingenting hon säger sig uppleva som besvärande. Hon säger sig ha god balans mellan sitt 

arbete och sin fritid. 

”IP 5” säger sig trivas oerhört bra med sina givna arbetsvillkor och på frågan om hon önskar 

förändra någonting svarar hon: ”Nej”. Det förklarar hon av att hon älskar sitt arbete och att 

hon tycker att det är roligt. Hon fortsätter sedan med:  

”Det (arbetet, red. författare) betyder jättemycket för mig, det är jätteviktigt. Man 

blir inte långvarig i branschen om man inte trivs. Yrket kräver mycket av en själv, 

man investerar mycket av sig själv i sitt arbete.”  

”IP 6” 

 Kön: Kvinna 

 Civilstånd/familjesituation: Gift. 

 Branscherfarenhet: Totalt 26 år, sedan år 1999 i nuvarande befattning. 

 Lönevillkor: 80 % provisionsbaserad lön, 20 % gemensam löningspott för samtliga 

anställda på byrån som fördelas lika dem emellan. 

”IP 6” beskriver sig själv med orden: ”strukturerad, stresstålig och positiv.”.  

Beträffande flexibilitet gällande arbetets förläggning berättar ”IP 6” att hon har möjlighet att 

kunna arbeta uteslutande hemifrån, med undantag från kundkontakt i form av till exempel 

objektsvisningar. Hon väljer dock att uteslutande utgå ifrån kontoret eftersom den mer 

extraordinära teknik, såsom till exempel fax, samt då objekts- och kundhandlingar endast 
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finns att tillgå på hennes arbetsplats. ”IP 6” upplever inte att det är stressande att vara konstant 

anträffbar via telefon efter kontorstid. Hon säger sig däremot uppleva det som stressande att 

utöver det även avläsa e-postmeddelanden väl hemma och hon väljer därför att inte avläsa sin 

e-post hemma. Hon har valt detta förhållningssätt med anledning av att hon anser att man 

måste sätta gränsen någonstans och hon har valt att dra sin gräns där. Hon anser också att 

eftersom kunden alltid kan nå henne personligen via telefon, om dennas ärende är brådskande, 

anser hon att hennes servicenivå är tillräcklig hög enligt henne själv. Utöver det motiverar 

även den gemensamma löningspotten henne att välja att förlägga sin arbetsdag på den faktiska 

arbetsplatsen. Hon menar företagskulturen förespråkar fysiskt närvaro med anledning av man 

vill visa sina arbetskollegor att man bidrar till den gemensamma löningspotten.  

Fastighetsmäklarbyråns officiella öppettid är kl. 09.00 – 17.00, måndag – fredag. ”IP 6” 

infinner sig dock på kontoret redan kl. 08.00 varje morgon oberoende när hon gick hem 

kvällen innan, för att då arbeta med sina administrativa arbetsuppgifter. Hon försöker i den 

mån det går avsluta sina arbetsdagar kl. 17.00 de dagar då inte någon objektsvisning ska ske. 

När dessa kundmöten är förlagda på kvällar varierar arbetsdagens sluttid beroende på kund. 

”IP 6” berättar att objektsvisningar emellanåt är förlagda även på helger och då förekommer 

helgarbete naturligt. Utöver de väljer hon att enbart arbeta på helger då arbetsbelastningen 

tillfälligt kräver det. Hon uppskattar att hon arbetar i snitt 60-70 timmar/vecka. Det relativt 

höga timantalet förklara hon med att fastighetsmäklarbranschen har blivit tuffare i samband 

med att konkurrens har hårdnat. Hon anser att en fastighetsaffär idag tar längre tid och är en 

mer krävande process än den tidigare varit. Vidare anser hon därför att man som 

fastighetsmäklare måste brinna för sitt yrke för att mäkta med det: ”Det (yrket, red. 

författade) kräver mycket av en. […] Det är mycket känslor inblandade. [...] Brinner man inte 

för det håller man inte för det (yrket, red. författade).” 

 ”IP 6” ser hög arbetsbelastning som en form av positiv stress. Ju större mängd arbete som 

finns att utföra och ju bättre utfört arbete, desto mer erhållen lön. Hon drivs huvudsakligen av 

hennes lön, vilket gör sig tydligt i det sagda: ”Jag trivs med mitt arbete så länge pengarna 

rullar in”. Hur ”IP 6” förhåller sig till detta tankesätt, illustreras i följande: ”Ibland kan det 

kännas överväldigande och jag undrar hur jag ska få ihop allting när arbetet hopar sig. Men 

det löser sig alltid.” Denna form av stress är därför något hon gärna har mer av. 

Arbetsbelastningen varierar och under de perioder då marknaden är lugnare arbetar ”IP 6” 

ännu mer, eftersom hon anser att det då gäller för henne att vara den som driver marknaden 

framåt genom att leta nya objekt och hitta nya kunder: ”Med anledning av det är mitt arbete 

gränslöst jag kan arbeta dygnet runt, året om. […]. Jag väljer att arbeta så här mycket.”.  

Hon anser därför att det är mer stressande att inte ha mycket att göra, än att ha mycket att 

göra.  

Utöver det faktiska arbetet säger sig ”IP 6” även arbeta mycket mentalt och hon berättar att 

hon under nätter kan ligga och älta såväl kundrelationer som arbetsuppgifter, samt planera för 

morgondagens göromål. Hon konstaterar att hon spenderar mesta delen av sin vakna tid på sitt 

arbete och att det har gett prägel åt hennes livsbalans: ”Ju mer jag arbetar desto med pengar 

tjänar jag. Ju mer jag arbetar desto mindre fritid har jag. Det besvärar mig inte så länge jag 

tjänar pengar.”.  

”IP 7” 

 Kön: Man. 

 Civilstånd/familjesituation: Gift med fem hemmavarande barn. 
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 Branscherfarenhet: tio år, samtliga inom nuvarande byrå, sedan år 2009 i nuvarande 

befattning; ensamägare. 

 Lönevillkor: X % provisionsbaserad lön, viss del X % gemensam löningspott för 

samtliga anställda på byrån som fördelas lika dem emellan. 

”IP 7” trivs bäst när han har mycket att göra och mindre bra när han är lite att göra. Han 

bedömer sig vara stresstålig och anser sig inte vara en person som tenderar att oroa sig. 

Gällande förutsättningar för arbetets flexibilitet berättar ”IP 7” att han har möjlighet att kunna 

arbeta uteslutande hemifrån, med undantag från kundkontakt i form av till exempel 

objektsvisningar. Han väljer dock som regel att uteslutande utgå ifrån kontoret med anledning 

av att han är mån om att avgränsa sitt arbete från sin fritid.  

En normal arbetsdag börjar ”IP 7” sitt arbete kl. 08.30 efter att han har lämnat sina barn på 

dagis. Han försöker i den mån det går avsluta arbetsdagen kl. 16.00 de dagar då inte någon 

objektsvisning ska ske. När dessa kundmöten är förlagda på kvällar brukar de som regel 

avslutas runt kl. 17.30. Han berättar att han därtill utför regelbundet helgarbete och han 

uppskattar att det sker varannan helg. Utöver det arbetar han enbart kvällar då 

arbetsbelastningen tillfälligt kräver det eftersom han värderar att spendera kvällar med sin 

familj högre än att få mer arbete utfört. ”IP 7” anser att han jobbar mindre än han kanske 

borde eftersom han upplever att han arbetar under ständig tidspress. Tidspressen är olika hård 

beroende på arbetsbelastning, men då han känner tidspress upplever han som regel även 

stress. Han försöker hantera dessa situationer genom att delegera en så stor administrativ 

mängd arbete som möjligt till sina assisterande mäklare. ”IP 7” uppskattar att han i snitt 

arbetar 50 timmar/vecka. 

”IP 7” säger att han själv är den som styr och kontrollerar sitt arbete och han väljer därför att 

anpassa sitt arbete efter sin fritid. Han betonar att han inte säljer produkter utan tjänster och att 

han därför alltid skulle kunna arbeta ”lite mer” för att förbättra denna tjänst ytterligare. Han är 

dock mån om att inte låta hans arbete ta överhand över hans familj och fritid och han uttrycker 

det:  

”Yrkets förutsättningar kräver en förmåga att kompensera sig själv. Jag vill inte 

ha min familj och min fritid på ”minuskontot”. [...] Det är som den kände 

amerikanska mäklargurun sa: ”planera din fritid först.”.”. 

”IP 7” anser att dagens moderna teknik både har underlättat och försvårat hans arbete. Med 

informationsteknikens framväxt kan han vara tillgänglig för kunden dygnet runt, året om, och 

därmed förväntas han också vara det. Han uttrycker det:  

”Tekniken bygger förväntningar. Mina kunder förväntar sig att jag skall svara 

fort och alltid vara tillgänglig. Om jag inte lever upp till de förväntningar skulle 

det förmodligen upplevas som oprofessionellt.”.  

Utöver det anser han att dagens moderna teknik har bidragit till att effektivisera 

förutsättningarna för hans arbete, eftersom mycket av kommunikationen med kunder kan ske 

via sms och e-postmeddelanden.  

”IP 8” 

 Kön: Man. 

 Civilstånd/familjesituation: Gift med två hemmavarande barn. 

 Branscherfarenhet: Total 17 år, sedan år 2008 i nuvarande befattning. 
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 Lönevillkor: Fast årslön. 

”IP 8” bedömer sig vara strukturerad och organiserad i sin yrkesroll. Privat ser han sig som en 

fadersgestalt och är väldigt mån om sin familj.  

Angående arbetets flexibilitet gällande tid och rumsaspekten berättar ”IP 8” att han har 

möjlighet att kunna arbeta uteslutande hemifrån, med undantag från kundkontakt i form av till 

exempel objektsvisningar. Han väljer också att regelbundet förlägga viss arbetstid hemma. 

Han uppskattar att han fördelar sin arbetstid dem emellan 80 % på kontoret och 20 % 

hemifrån. Han uppskattar möjligheten att kunna växla dem emellan eftersom han på så vis kan 

anpassa sig efter vad som enligt honom själv behöver prioriteras. Om omständigheter gör att 

han skulle vilja arbeta hemifrån eller kräva det, kan han förlägga en hel arbetsdag där. Han 

tycker också att miljöomväxling ibland är behövligt och han stimuleras av det. Han väljer att 

utgå ifrån kontoret majoriteten av sin arbetstid eftersom han anser att det är mer socialt 

tillfredsställande för honom än att arbeta hemifrån i sin ensamhet. Utöver det anser han att det 

är svårt för honom att arbeta lika fokuserat hemma eftersom det där finns mycket annat som 

drar till sig hans uppmärksamhet. De dagar då ”IP 8” väljer att utgå ifrån kontoret avläser han 

inte sin e-post väl hemma efter kontorstid. Han uppskattar att själv vara den som ansvarar för 

sitt arbetsutförande. En normal arbetsdag är, oavsett vald arbetsplats, förlagd mellan kl. 08.00-

16.00, måndag - fredag. Utöver det arbetar han enbart på kvällar då arbetsbelastningen och 

tillfällig upplevd tidspress tillfälligt kräver det, vilket han uppskattar sker 2-3 timmar/vecka. 

Helgarbete förekommer däremot aldrig. ”IP 8” uppskattar att han arbetar i snitt 40 

timmar/vecka. Yrket är enligt honom själv skattat på ett sätt som gör att det alltid finns 

betydligt mer arbete att åta sig om man vill, men han säger sig värdera sin fritid högre än sitt 

arbete och väljer därför att inte arbeta fler timmar. 

Det händer att ”IP 8” upplever arbetsbelastningen vara tillfälligt för hög. Det resulterar i att 

han då upplever stress och den tar sig främst uttryck i form av en känsla av oro över att inte 

klara av och hinna med åtagna arbetsuppgifter. Ytterligare en bidragande faktor till den 

upplevda stressen är enligt honom själv hänförligt kundens önskemål och behov och ”IP 8” 

påverkas av hans uppfattning om att det från kund är mycket känslor inblandade i en 

fastighetsaffär. Under de perioder då han bedömer arbetsbelastningen vara för hög kan han på 

nätterna ligga och fundera över hur han kan optimera sitt arbetsutförande för att tillfredsställa 

kunden. Fastighetsmäklaryrket är enligt honom ett yrke som kräver denna tid, energi och 

engagemang. Han försöker i den mån det går att möta tillfälligt hög arbetsbelastning med 

tillfälligt hög arbetsintensitet genom att i första hand arbeta fler timmar i försök att hantera 

situationen själv. Han anser dock inte att de tillfälligt högre antal arbetade timmar är 

besvärande eftersom han ser det som ett övergående problem. Han är medveten om att 

arbetsbelastningen kommer plana ut inom kort. Om arbetsbelastningen skulle upplevas vara 

ohanterligt hög tar han hjälp av kollegor för avlastning.  

”IP 8” berättar att hans pappa arbetade mycket under hans uppväxt och att han hade önskat att 

hans pappa varit hemma mer än han var. Hans barndom har enligt honom själv påverkat hans 

förhållningssätt till sitt arbete idag. Baserat på sina egna erfarenheter väljer han att inte arbeta 

kvällar mer än absolut nödvändigt och han menar att hans familj blir lidande eftersom hans 

barn saknar förståelse för att hans arbete ibland kräver mer tid. Han hade önskat kunna arbeta 

färre timmar för att kunna spendera än mer tid med sin familj; kunna skjutsa barnen till 

fotbollsträning, klippa gräsmattan oftare, etcetera.  
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5 Analys 

5.1 Generation 

Det faktum att vi inte undersökt de åldersspann vi inledningsvis egentligen hade för avsikt att 

undersöka kan ha påverkar vår studies resultat till viss del. Vi kan inte konstatera huruvida de 

önskade åldersspannen hade gett ett annorlunda resultat. Vi anser dock inte att det har 

påverkat vår studies resultat i större bemärkelse eftersom vi ändå har hållit oss inom 

överkomlig radie av dessa önskade åldersspann.  

5.2 Arbetstid 

Vår studies resultat avvisar det resultat Berg och Velde (2005) presenterar; att yngre individer 

är mer positivt inställda till- och villiga att arbeta flexibelt i ordets första innebörd; arbetstid- 

och rumsaspekten. Resultatet av vår studie visar på att de yngre informanterna generellt inte 

arbetade fler timmar eller mer hemifrån än de äldre informanterna. Vår studies resultat 

överensstämmer däremot artikelns resultat att yngre individer är mer positivt inställda till- och 

villiga att arbeta flexibelt i ordets andra innebörd; arbetsutförandet (se 5.5.3) (Berg & Velde, 

2005). Tid- och rumsaspekten är densamma för samtliga informanter. De skillnader mellan 

generationerna vi funnit av vårt resultat avser arbetsutförande och skulle kunna förklaras av 

olika livsformer och skillnader vad gäller drivkraft. Av våra resultat att döma är samtliga våra 

äldre engagerade i sitt arbete och drivs primärt av faktorer såsom ett kvalitativt 

arbetsutförande gentemot kund, upprätthållande av livsbalans fördelaktig för familj och barn 

eller alternativt lön. Även de yngre är engagerade i sitt arbete men drivs primärt av faktorer 

såsom önskan om avancemang och göra karriär (Jakobsen & Karlsson, 1993:170–172). En 

mer utförlig analys som förklarar dessa skillnader behandlas i livsformsanalysen (se kap. 5.5) 

och det individuella programmet (se kap. 5.4). 

Håkansson och Isidorsson (2003) hävdar att tjänstemän generellt är mer villiga att arbeta fler 

timmar än arbetare. Ett högre antal arbetade timmar är enligt deras studie hänförligt arbetets 

komplexitet och antas därför vara mer eller mindre oberoende ålder och 

generationstillhörighet. Fastighetsmäklaryrket kan anses vara komplext med anledning av 

krav om utbildning och specifik kunskap, samt att arbetsutförandet inte är monotont eller 

standardiserat. Det är tjänstemannayrke (Allvin et al., 2006, Grönlund 2007, Wolvén, 

2000:59). Vi kan konstatera att våra informanter, med undantag från en, arbetar avsevärt fler 

timmar än de normala 40 timmar/vecka. Det skulle kunna förklaras av att deras arbete är 

flexibelt; informanterna ansvarar, styr och kontrollerar själv sitt arbete. Våra resultat stöds på 

så vis av Håkansson och Isidorssons (2003) studie och förklarar de relativt höga antal 

arbetade timmar bland majoriteten av våra informanter.    

5.3 Subjektiva upplevelser av flexibelt arbete utifrån krav- kontroll- socialt stöd 

Samtliga informanter ställs inför ett flertal krav från såväl kund som från denna själv samtliga 

vilka i olika grad, beroende på individen själv, upplevs vara höga. Först och främst med 

anledning av arbetets gränslöshet gällande servicenivå och tillgänglighet. Utöver detta utgör 

den ständiga ovissheten gällande framtida arbetsmöjlighet, och därmed erhållen lön, 

ytterligare krav på hög arbetsbelastning i ren självbevarelsedrift. För att gardera sitt leverne 

kräver denna ovisshet viss framförhållning; en fastighetsmäklare måste konstant ligga ”steget 

före” i sitt arbete för att inte ”hamna efter” ekonomiskt. Vidare upplever samtliga informanter 

att de har hög grad av kontroll över sitt arbete. Premisserna för yrkets flexibilitet förser 

informanterna med kontroll över såväl arbetstid- och plats samt arbetsutförandet och hur 

dessa skall disponeras. 
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Det finns dock skillnader mellan de subjektiva upplevelserna mellan olika informanter, vilka 

däremot är oberoende generationstillhörighet. Majoriteten av våra informanter motiveras av 

högt ställda krav och upplever de som utvecklande och stimulerande. I dessa sammanhang 

upplevs stress kopplat till arbetet som positivt av de informanterna. Med givna förutsättningar 

kan dessa informanter placeras i det ”aktiva blocket” av Karasek och Theorells (1999) krav- 

kontroll- socialt stöd – modell. Enligt Karasek och Theorell (1999) är denna arbetssituation 

optimal och bidrar dessutom till en god psykisk hälsa. 

Övriga informanter känner emellanåt viss stress hänförliga kundens krav och förväntningar på 

denna. Den upplevda stressen indikerar att det är ”svårt att bli fri från det fria arbetet” 

(Allvin, 2006:150). Dessa informanter är av våra resultat att döma fast i vad Grönlund (2007) 

kallar ”honungsfällan”. Arbete dominerar över fritid såväl fysiskt som mentalt. Detta 

förhållningssätt riskerar hota individens livsbalans. De höga krav en fastighetsmäklare ställs 

inför ifrån kund- såväl säljare som köpare- är att båda förväntar sig att fastighetsmäklaren 

skall optimera fastighetsaffären för denna. Utöver de yttre kraven ställer dessa informanter 

inre krav på sig själva, med anledning av arbetets gränslöshet. Prestationen av informanternas 

arbete utgörs av fastighetsaffärens utgång, vilken är oviss och beror dels på 

fastighetsmäklarens arbete och dels på fastighetsmarknaden. Varpå det sistnämnda ligger 

utom informantens kontroll. Eftersom dessa informanter ibland upplever stress, vilken tar sig 

uttryck i till exempel avbruten sömn och sömnsvårigheter, skulle de befinna sig i det ”spända 

blocket” av Karasek och Theorells (1999) krav- kontroll- social stöd – modell. Det är ett 

faktum att samtliga våra informanter faktiskt har och upplever hög grad av kontroll och det är 

därför motsägelsefullt att placera dem i det ”spända blocket”. Enligt modellen bör därför även 

dessa informanter befinna sig i det ”aktiva blocket” då såväl arbetsvillkor som förutsättningar 

är desamma även för dem. Deras tillhörighet kan därför inte preciseras lika tveklöst enligt 

Karasek och Theorells (1999) modell. Något som förklaras av- och analyseras djupare utifrån 

det individuella programmet (se kap. 5.3). Med anledning av att upplevelserna av stressen inte 

är ihållande, anser inte dessa informanter att arbetet är stressande eller psykologiskt 

ohälsosamt överlag.  

Att våra informanter kan placeras i det ”aktiva blocket” kan potentiellt förklara att samtliga 

trivs i sin arbetssituation. Ytterligare en bidragande faktor till det kan vara det sociala stöd 

från arbetskollegor, samtliga upplever (Karasek & Theorell, 1999:44). 

Om ställda krav skulle kvarstå utan upplevelsen av hög grad av kontroll, hade troligtvis 

samtliga våra informanter istället tveklöst befunnit sig i det ”spända blocket” av Karasek och 

Theorells (1999) krav- kontroll- socialt stöd – modell. Det hade troligen resulterat i att våra 

informanter hade upplevt det flexibla arbetet som ihållande stressande. Med dessa 

förutsättningar hade det gränslösa arbetet, enligt Grönlund (2007), riskerat att leda till den 

typen av ohälsa Allvin (2006) kallar ”den nya”.  

5.4 Individuella skillnader 

Av våra resultat att döma uppfattar samtliga våra informanter sitt flexibla arbete som positivt; 

de uppskattar att vara den som styr och kontrollerar sitt arbete. Våra resultat vittnar dock om 

att såväl upplevelse av- som förhållningssätt till det flexibla arbetet ibland skiljer sig åt från 

deras uppfattning. Skillnaderna är huvudsakligen hänförliga individuella preferenser 

(Theorell, 2003: 14-15).  

Det individuella programmet syftar främst till att analysera upplevd stress. Vi väljer dock att 

vidga dess användningsområde då vi anser att den även är användbar för att analysera våra 

informanters förhållningssätt till sitt arbete. Teorin förklarar bland annat hur olika 

erfarenheter påverkar hur individer kan uppleva och förhålla sig olika till en och samma 
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situation. Modellen avser komplettera den tidigare tillämpade teorin av Karasek och Theorell 

(1999). Samtliga våra informanter arbetar under i princip identiska arbetsvillkor och befinner 

sig, som tidigare nämnt, i det ”aktiva blocket” av deras modell. Vi använder det individuella 

programmet som förklaringsmodell för att förstå varför vissa av våra informanter upplever 

stress och andra inte, samt varför graden av upplevd stress och hur frekvent denna upplevelse 

förekommer skiljer sig åt.  

De informanter som säger sig uppleva stress emellanåt kan och väljer att möta stressen på 

samma sätt. Först och främst tillämpar de inter- kontroll- lokus genom att ensamt försöka 

hantera det. Visar det sig inte vara möjligt tillämpas istället extern- kontroll- lokus genom att 

använda sitt sociala stöd (Karasek & Theorell, 1999:44) och ta hjälp av kollegor.   

5.5 Förhållningssätt till flexibelt arbete utifrån livsform 

5.5.1 Självständighetens livsform 

Vi analyserar våra informanter individuellt utifrån livsformsteori (Højrup 1984, ref. i Tyrkkö, 

1999:25–26). Val av livsform är baserat på informanternas redogörelser samt våra subjektiva 

tolkningar av deras utsagor.  

Samtliga informanter har i sina redogörelser bekräftat fastighetsmäklaryrkets förutsättningar 

gällande arbetsflexibilitet, vilket vi tidigare redogjort för (se kap. 1.2). Baserat på detta faktum 

kan samtliga informanter i vissa aspekter analyseras utifrån självständighetens livsform. Var 

och en av dem ansvarar för, styr över och kontrollerar själv sitt arbete och det kan därför 

liknas vid ”ett företag i företaget”. Prestation gentemot såväl kund som sig själv genomsyrar 

samtliga informanters utsagor. Det resulterar i att samtliga informanter har stark fokus på 

arbetets kvalité och investerar därför mycket av sin tid, energi och sitt engagemang i sitt 

arbete. Med anledning av konstant tillgänglighet via jobbmobiltelefon är arbetet till viss del i 

denna aspekt gränslöst för samtliga informanter (Jakobsen & Karlsson, 1993:188–191). 

En av våra informanter, ”IP 6”, kan analyseras uteslutande utifrån självständighetens livsform 

(Jakobsen & Karlsson, 1993:188). Hon arbetar största delen av sin vakna tid men säger sig 

inte besväras av det så länge hon tjänar pengar. Med sina genomsnittliga 60-70 

arbetstimmar/vecka är hon den informant som arbetar flest antal timmar. Det motiverar hon 

inte med något högre syfte, såsom önskemål om avancemang eller utveckling. Pengar verkar 

istället vara hennes primära drivkraft. Det styrks ytterligare av det faktum att när fritid som 

fenomen berörs under intervjun, nämner hon inga fritidsaktiviteter eller pratar om andra 

intressen utanför sitt arbete. Ytterligare ett förhållningssätt som gör att hon kan analyseras 

utifrån självständighetens livsform avser hennes arbetsinsats under lugnare perioder. ”IP 6” 

väljer då att öka sin arbetsintensitet och arbeta fler antal timmar för att skapa sina framtida 

affärer, genom att leta nya objekt och kunder. 

Utöver självständighetens livsform befinner sig vissa informanter även i arbetarlivsformen 

och vissa i karriärlivsformen. Det förekommer individuella skillnader gällande 

gränsdragningens placering och hur hårt man håller på denna gränsdragning, vilka är 

hänförliga individernas olika livssituationer.  

5.5.2 Arbetarlivsform 

De av våra informanter som kan analyseras utifrån arbetarlivsform har tydligt avgränsat sitt 

arbete från sin fritid gällande tid och rumsaspekten, trots att fastighetsmäklaryrket har 

förutsättningar att vara gränslöst. Motivet till denna gränsdragning är gemensam för samtliga 

de informanter tillhörande arbetarlivsformen. Nämligen att fritiden värderas högre än arbete 

och arbetet ses därför som en nödvändighet för att berika fritid (Jakobsen & Karlsson, 

1993:170–172).  
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”IP 2” är inte villig att prioritera bort sina fritidsaktiviteter, vilket framgår tydligt av hennes 

syn på arbetet i det sagda: ”Jag behöver arbeta för att leva, men jag lever inte för att 

arbeta.”. 

”IP 5” är mån om att gränsdragningen mellan hennes arbete och hennes fritid är tydlig och 

konstant, vilket framgår av följande citat: ”När man är hemma ska man vara ledig. Annars är 

det svårt av avgränsa arbetet. När hon talar om fastighetsmäklarbyråns mål om att växa och 

bli större nämner hon inte några personliga karriärsmål och ger oss inte heller någon 

indikation om önskat avancemang. Vidare säger hon sig befinner sig i den arbetssituation hon 

önskar befinna sig i.  

”IP 7” är väldigt mån om att avgränsa sitt arbete från sin fritid eftersom hans familj är hans 

första prioritering. ”IP 7” är ensam om att uttryckligen säga sig anpassa sitt arbete efter sin 

fritid. Hans val att utnyttja möjligheten att delegera så mycket som möjligt av sitt arbete, 

skulle med denna analytiska utgångspunkt kunna förklaras av att mindre tid till arbete ger mer 

tid till fritid.  

”IP 8” är med sina genomsnittliga 40 arbetstimmar/vecka den informant som arbetar minst 

antal timmar, och därtill arbetar han som regel inte kvällar och helgarbete förekommer aldrig. 

Det är enligt honom själv en anpassning han gjort till förmån för sin livsbalans. ”IP 8” säger 

sig värdera sin fritid högre än sitt arbete och familjen är hans första prioritering. Han är själv 

uppvuxen med en far som befann sig i karriärlivsformen. Han anser att hans far spenderade 

för mycket tid på arbetet i jämförelse med tid till familjen och ”IP 8” vill inte att hans barn ska 

växa upp under samma förhållanden som han själv gjorde.  

5.5.3 Karriärlivsform 

De av våra informanter vilka kan analyseras utifrån karriärlivsform har inte en fullt lika tydlig 

avgränsning mellan sitt arbete och sin fritid, som de informanter vilka kan analyseras utifrån 

arbetarlivsformen. För samtliga informanter vilka kan analyseras utifrån karriärlivsformen 

anpassas snarare fritid och familj efter arbetet, än tvärtom. Att individer väljer att prioritera 

sitt arbete högre än sin fritid förklaras ofta av att de har högt ställda karriärsmål och önskemål 

om avancemang och utveckling (Jakobsen & Karlsson, 1993:179–182).  

”IP 1” är ny i branschen och därmed naturligt ivrig på att göra karriär. Hon skulle idag, i 

nuvarande arbetssituation, kunna arbeta färre antal timmar/dag men väljer ändå att inte göra 

det eftersom hon önskar etablera sitt namn, dels på fastighetsmäklarbyrån och dels på 

kundmarknaden.  

”IP 3” väljer att i första hand prioritera sitt arbete och han tvingas därför anpassa sin fritid 

efter sitt arbete. Han står idag, enligt honom själv, på karriär stegens nedre del och har för 

avsikt att i framtiden fortsätta klättra uppåt. Idag står han för vederbörandes 

fastighetsmäklarbyrås högsta försäljningssiffror och inom den närmsta framtid önskar han 

vara stadens främsta fastighetsmäklare. Vidare ställer han sig positiv till att inom ett par år 

eventuellt starta sin egen fastighetsmäklarbyrå.  

”IP 4” säger sig satsa på sin karriär och ser sitt yrke som en livsstil snarare än ett arbete. Det 

skulle potentiellt kunna förklara hans relativt högt antal arbetade timmar/vecka; 60-65. Han 

anser att hans sociala liv och fritidsaktiviteter blir lidande då han i första hand prioriterar att 

ägna sin begränsade fritid åt sin familj. I dagsläget anpassar sig hans familj efter hans arbete 

och hans fru har axlat det huvudsakliga ansvaret över hemarbetet.  
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Vi kan konstatera att tre av våra fyra yngre informanterna och ingen av våra äldre kan 

analyseras utifrån karriärlivsformen. På så vis har vår förförståelse till viss del visat sig vara 

korrekt; de yngre är mer villiga att investera mer tid och engagemang i sitt arbete jämfört med 

de äldre, vars första prioriteringar ligger utanför arbetet. 

5.6 Arbetsflexibilitet och livsbalans 

Samtliga våra informanter upplever att de har gjort en gränsdragning och har balans mellan 

sitt arbete och sin fritid (Allvin et al., 2006:123). Något som skulle kunna förklara att samtliga 

upplever sitt flexibla arbete vara övervägande positivt. Gränsdragningens placering gällande 

arbetstid- och rum samt dess konsistens gällande arbetsutförande varierar och beror på 

individens individuella preferenser för vad som utgör dennas individuella livsform (Højrup & 

Christensen, 1989, ref. i Tyrkkö, 1999:27). Hur individen sedan upplever och förhåller sig till 

gränsdragningen utgör dennas individuella livsbalans. Ett bevis på att gränsen däremellan till 

viss del har luckrats upp, är samtliga informanters ständiga tillgänglighet (Allvin et al., 

2006:126–128).  

5.7 Sammanfattande slutsatser 

 Vi fann tidigt att det inte fanns några större skillnader mellan generationerna; överlag 

arbetar samtliga våra informanter relativt många timmar/vecka. Något som å ena sidan 

skulle kunna förklaras av arbetets karaktär, det är troligt att de tjänstemän som arbetar 

med och för människor generellt arbetar mer i tid och mer emotionellt engagerat än 

övriga tjänstemän och arbetare. Samtliga våra informanter drivs enligt dem själva, mer 

eller mindre, av att möta kundens krav och tillfredsställa kundens behov. Det skulle å 

andra sidan kunna förklaras av att majoriteten av dem arbetar mot provisionsbaserad 

lön. Samtliga våra informanter belyser nämligen pengaaspekten och flertalet av dem 

talar om lön som en drivkraft.  

 Samtliga informanter upplever att de har hög grad av kontroll över sitt arbete. De krav 

som ställs på fastighetsmäklarna kommer dels externt från kund och dels internt från 

dem själva, och det är främst gällande de interna kraven som vi sett skillnader mellan 

våra informanter. Vidare uppfattar samtliga informanter flexibilitet som positivt; de 

uppskattar att vara de som styr och kontrollerar sitt arbete. Resultatet vittnar dock om 

att såväl upplevelse av- som förhållningssätt till det flexibla arbetet ibland skiljer sig åt 

från denna uppfattning. Hur de upplever och förhåller sig till sitt arbete beror på 

individuella preferenser och följaktligen oberoende generationstillhörighet.  

 Samtliga informanter kan analyseras utifrån självständighetens livsform. Vidare kan 

vissa av informanterna även analyseras utifrån i arbetarlivsformen respektive 

karriärlivsformen. Vilken livsform informanterna analyseras ifrån beror på var de 

dragit sin gräns mellan arbete och fritid, samt hur de sedan faktiskt förhåller sig till 

denna gränsdragning. Tre av våra fyra informanter vilka kan analyseras utifrån 

karriärlivsformen tillhör den yngre generationen. 

 Ingen av informanterna upplever någon större psykologisk ohälsa. De uppskattar och 

trivs med att ha ett flexibelt arbete. Samtliga informanter upplever att de dragit en 

gräns mellan sitt arbete och sin fritid och att de har en god balans mellan dem. Den 

individuella gränsdragningens placering, samt hur hårt de håller på denna gräns beror 

på individens livssituation.   

 Vid möten med våra informanter har vi funnit att vissa personliga egenskaper är 

gemensamma för dem alla. Vi är därför beredda att påstå att en viss typ av människor 
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är bättre lämpade för fastighetsmäklaryrket än andra och att de söker sig till 

fastighetsmäklarbranschen. Vi anser att yrket kräver att individen är flexibel som 

person, har sinne för försäljning och är socialt kompetent. Vidare krävs även att 

fastighetsmäklaren är serviceinriktad. Vi anser också att prestige och avancemang i 

stor utsträckning bottnar i goda kundkontakter och vidsträckta nätverk. En 

fastighetsmäklare ”sätter inte sitt namn” på sitt arbete i ett bildlig avseende utan i 

ordagrann bemärkelse med sitt visitkort. 

 

 Vi kan konstatera att möjlighet till gränslöshet gör att arbete kan utföras när och var 

som helst vilket påverkar hur individen väljer att förhålla sig till det. Om individen 

avgränsar sitt arbete från sin fritid upplever han/hon generellt ett flexibelt arbete som 

positivt. När individen förhåller sig till sitt flexibla arbete utifrån denna gränsdragning 

uppnår han/hon livsbalans. 
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6 Diskussion 

Enligt gränsdragningsteorin utsätts individer med ett gränslöst arbete för risken att drabbas av 

psykologisk ohälsa (Allvin et al., 2006:132, Hallsten et al. 2004:151–154). Vårt teorival 

motiveras av det faktum att fastighetsmäklaryrket är av gränslös karaktär. Att vi skulle kunna 

uppfatta psykologisk ohälsa bland en eller flera av våra informanter, ansåg vi därför vara både 

rimligt och troligt. Med gränsdragningsteorin förklarar vi hur våra informanter upplever sitt 

arbete. Eftersom denna teori är tvådimensionell; individer kan å ena sidan uppleva det som 

positivt och å andra sidan som negativt, valde vi att komplettera denna teori med Karasek och 

Theorells (1999) krav- kontroll- social stöd- teorin för att förklara varför det upplever sitt 

arbete som det gör. Av vår studies analys av resultat att döma upplever ingen av våra 

informanter någon större psykologisk ohälsa idag. Vi bedömer att krav- kontroll- social stöd- 

teorin enbart till viss del förklarar graden av upplevd ohälsa och vi anser därför att den är 

otillräckligt i sin ensamhet för vår studie. Detta med anledning av att även de informanter som 

enligt teorins modell arbetar under optimala förutsättningar - upplever höga krav, erhåller hög 

grad av kontroll och känner gott socialt stöd- säger sig ibland uppleva stress. Då vi ansåg att 

det förklaras av personliga egenskaper, valde vi att addera ytterligare en teori; det individuella 

programmet (Theorell, 2003). Vi kunde sedan förklara informanternas olika förhållningssätt 

till sitt arbete utifrån livsformsanalys (Højrup & Christensen, 1989, ref. i Tyrkkö 1999). Även 

förhållningssätt till arbete påverkas av det individuella programmet. 

Vi anser att vår teoretiska referensram har möjliggjort en kvalificerad analys och tolkning av 

vårt empiriska material och bidragit till att förse oss med ökad förståelse av våra informanters 

upplevelser och förhållningssätt till sitt arbete. Vi anser därför att vårt abduktiva 

förhållningssätt, vilket föregick vår slutgiltiga teoretiska referensram, gynnat vår studie. 

Våra ursprungliga frågeställningar löd: ”skiljer sig upplevelse/förhållningssätt åt mellan 

generationer?”. De är inte neutrala frågeställningar; de har ett inneboende antagande om att 

det faktiskt skiljer sig, vilket grundade sig på vår förförståelse och tidigare forskning. Då vi 

påbörjade analys av vårt empiriska material kunde vi till vår förvåning konstatera att vi inte 

kunde utläsa några större skillnader mellan generationerna gällande varken upplevelse av- 

eller förhållningssätt till sina arbeten. Utifrån vår analys kunde vi ha valt att förkasta vår 

förförståelse och gått ifrån generationsaspekten helt och hållet.  Vi anser dock att ett oväntat 

resultat också är ett resultat. Vårt abduktiva förhållningssätt möjliggjorde för oss att formulera 

om våra frågeställningar. Vi gjorde våra tidigare två frågeställningar till fyra genom att dela 

upp dem i huvud- och underfrågeställningar, varpå huvudfrågan behandlar individen och 

underfrågan behandlar de två generationerna som grupp. Vi har därmed förflyttat fokus, men 

anser ändå att vår förförståelse varit relevant för vår studie; generationsaspekten har ständigt 

varit aktuell fast mer i periferin än avsett från början. Det genomsyrar sedermera hela vår 

studie. Informanterna som inledningsvis var ämnade utgöra två separata grupper presenteras 

och analyseras som enskilda individer.   

Individernas olikheter i arv och gener samt tidigare erfarenheter påverkar hur individer kan 

reagera olika på samma situation (Theorell, 2003:15). Det illustreras i följande exempel: Både 

”IP 4” och ”IP 8” har växt upp med en pappa i karriärlivsformen, men reagerat helt olika på 

detta och deras tidigare erfarenheter skiljer sig därför markant åt. ”IP 4” ser sin far som 

förebild och faderns förhållningssätt till sitt arbete har fungerat som norm för vår informants 

förhållningssätt till sitt arbete. ”IP 8” däremot, ser sin faders förhållningssätt till sitt arbete 

som avskräckande exempel för hur han inte ska förhålla sig till sitt arbete. I sammanhanget är 

det viktigt att betona att gemensamt för dessa informanter är att de båda har fru och barn 

(Theorell, 2003: 14-15). Det som däremot skiljer dem åt, är livsform; ”IP 4” kan, precis som 
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sin far, analyseras utifrån i karriärlivsformen. ”IP 8” kan, däremot, analyseras utifrån 

arbetarlivsform (Jakobsen & Karlsson, 1993:170–172). 

Efter att ha tillfrisknat från utbrändhet valde ”IP 4” att förändra sina arbetsuppgifter. Med 

hans relativt höga antal arbetade timmar/dag anser vi att det är befogat att ifrågasätta huruvida 

han, som han själv påstår, har tagit lärdom av sina tidigare erfarenheter. Han har förändrat till 

förhållningssätt till sitt arbete i arbetstids- och rumsaspekten. Han arbetar idag fortfarande ett 

relativt högt antal timmar, men inte under samma upplevda stress han kände tidigare; han 

avsätter idag mer tid till varje möte för att undvika tidspress och han tar också fler och längre 

pauser under sina arbetsdagar idag än han gjorde förr. Vidare har han även förändrat sitt 

förhållningssätt till sitt arbete i arbetsutförandeaspekten. Hans arbetsbelastning är idag fortsatt 

hög, han har däremot minskat sin arbetsintensitet; han utför idag mindre arbete på samma tid 

som förr. Av hans redogörelser att döma anser vi att han har tagit lärdom av sina erfarenheter 

(Theorell, 2003:14–15). Dels med anledning av det han bland annat faktiskt säger; idag 

släpper han tankarna på sitt arbete helt när han lämnar sin arbetsplats, samt utnyttjar arbetets 

flexibilitet genom att ta ledigt då han känner att han behöver det. Dels anser vi inte heller att 

det han säger är motsägelsefullt det han berättar; vi kan inte utläsa något annat ”mellan 

raderna”. Däremot ifrågasätter vi hur fördelaktigt valet att låta inreda ett hemmakontor är med 

anledning av hans tidigare utbrändhet. 

Om vi ställer ”IP 4”, vilken arbetar i snitt 60-65 timmar/vecka mot ”IP 8”, som i snitt arbetar 

40 timmar/vecka för att få mer fritid och tid till sin familj. Anser vi att det är befogat att 

ifrågasätta huruvida ”IP 4” har gjort en gränsdragning mellan sitt arbete och sin fritid. I 

sammanhanget är det återigen viktigt att poängtera att båda dessa informanter har fru och 

barn. Utifrån resultatet bedömer vi att ”IP 4” har dragit en gräns, bland annat genom att inte 

arbeta mentalt, inte åtar sig mer arbete än han känner att han kan hantera utan att uppleva 

stress. Vi anser att båda upplever livsbalans. Olika definitioner av livsbalans genererar 

onekligen olika gränsdragningar. Detta exempel illustrerar att det viktiga är att sätta en gräns 

som främjar individuell livsbalans och sedan hålla på denna gräns. Vi har härmed insett att det 

inte nödvändigtvis handlar om att fördela sitt arbete och sin fritid 50 % - 50 %. För en individ 

kan den optimala fördelningen istället vara till exempel 25 % - 75 %. Det handlar om att 

kombinera dessa två sfärer på ett för individen tillfredsställande sätt. Om vi befunnit oss i ”IP 

4:s” situation hade vi båda troligtvis upplevt obalans, då han enligt våra preferenser tillägnar 

för mycket av sin tid till sitt arbete jämfört med sin fritid. Vi har onekligen andra individuella 

preferenser. Denna insikt är användbar i bemärkelsen att vi fått en ökad förståelse för att alla 

prioriterar och värderar olika. Livsbalans för en individ kan upplevas som obalans av en 

annan. 

När vi nu genomfört vår studie ställer vi oss frågande till- och förvånas av våra informanters 

relativt höga antal arbetade timmar/vecka. Våra erfarenheter säger att våra informanter 

generellt arbetar fler timmar än till exempel de i vår närmsta omgivning; vänner och familj, 

som har andra flexibla arbeten såsom inom IT, PR-branschen och administrativt arbete inom 

sjukvården. Vi anser att det finns förklarliga skäl till att individer i tjänstemannayrken 

generellt arbetar fler timmar än arbetare. Vi menar att det till viss del skulle kunna förklaras 

av Wolvéns (2000) resonemang om arbetsuppgiftens komplexitet. Denna komplexitet är dock 

det som förenar tjänstemannayrken och därför lämnas vi fortsatt frågande gällande varför våra 

informanter arbetar fler timmar/vecka än vad de i vår omgivning med andra flexibla arbeten 

gör. Vi söker därför en förklaring till det i fastighetsmäklaryrket. Det som skiljer 

fastighetsmäklaryrket från många andra flexibla arbeten, även de vi tidigare omnämnt, är det 

faktum att de i regel har provisionsbaserad lön. Flexibla arbeten i en allmän bemärkelse har i 

regel inte det. Ett lönevillkor vi menar skulle kunna förklara det relativt höga antal timmar 
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våra informanter arbetar. Ett flertal av dem har i sina redogörelser belyst pengaaspekten utan 

att vi riktat fokus på det. För två av våra informanter utgör lön en central drivkraft. Ytterligare 

två av våra informanter tror att de skulle arbeta färre timmar med fast lön. Den enda av våra 

informanter som arbetar de normala 40 timmar/vecka har fast årslön. Istället för att förflytta 

sin arbetsdag utifrån objektsvisningar väljer våra informanter att istället förlänga sin 

arbetsdag. Vilket vi bedömer syftar till att öka kvalitén av arbetsutförande snarare än kvantitet 

av arbetstid. Det är därför hänförligt arbetsutförandet snarare än tid och rumsaspekten av 

flexibilitet. Med facit i hand anser vi därför att det hade varit mycket intressant att genomföra 

ytterligare en studie, i syfte att jämföra en bransch med provisionsbaserad lön med en bransch 

med fast månadslön utifrån Siegrists (1996) ansträngning och belöningsmodell. Vilken 

behandlar arbetsmotivation i relation till ansträngning och belöning. Vi bedömer det vara 

rimligt de med provisionsbaserad lön generellt arbetar fler timmar än de med fast månadslön. 

Arbetsvillkoren för yrket gör att en fastighetsmäklare kan sälja ”ett hus”, men denna kan 

också alltid försöka sälja ”två hus”. En fastighetsmäklare kan förmedla ett ”bra pris”, men 

denna kan också alltid försöka förmedla ett ”bättre mer pressat pris”. Det relativt höga antal 

arbetade timmar/vecka förklaras då rimligen av just löneaspekten. Lön utgör mer än det 

grundläggande levernet, såsom trygghet, ett ekonomiskt och emotionellt rikare leverne, 

etcetera. Vi menar att ovisshet om framtid är en form av avsaknad av trygghet. Att arbeta mer 

idag garanterar ett gott leverne imorgon; ett förhållningssätt som skapar en upplevelse av 

trygghet.  

Håkansson och Isidorsson (2003) ser flexibilitet som en strategi som verksamheter tillämpar i 

syfte att anpassa individer efter arbete snarare än tvärtom; arbete efter individer. Vi vill här 

dra en liknelse till fastighetsmäklarnas lönevillkor då vi anser att man kan se 

provisionsbaserad lön som en strategi som tillämpas i syfte att vara lönsam för verksamheten 

snarare än individen. En intressant företeelse är att två av våra informanter vars totala inkomst 

utgörs av viss del provisionsbaserad lön och viss del gemensam löningspott, är de två som i 

snitt arbetare flest antal timmar/vecka. Löningspotten verkar onekligen fungera som en av 

flera drivkrafter för dessa. Att arbeta fler timmar resulterar i regel i fler sålda objekt vilket 

bidrar mer till kollektivet, i form av denna pott. Vi anser att det är naturligt att inte vilja vara 

den som bidrar minst. Viktigt att notera är att den tredje och sista av våra informanter med 

samma ovanstående nämnda lönevillkor är ensamägare. Att han arbetar uteslutande för sig 

själv skulle kunna förklara att han i regel ”bara” arbetar 50 timmar/vecka; han har inget 

kollektiv att bidra till. Det har inte heller de av våra informanter var inkomst utgörs av 100 % 

provisionsbaserad lön. Vi anser att lön med dessa lönevillkor fungerar som en av flera 

drivkrafter avseende det egna levernet och önskad levnadsstandard. 

Vidare arbetar både ”IP 2” och ”IP 3” idag med 100 % provisionsbaserad lön och båda lockas 

av tanken om fast lön men ser på de lönevillkoren på helt skilda sätt. ”IP 2” tror sig skulle ha 

arbetet fler antal timmar och mer mentalt med en fast månadslön eftersom det skulle pressa 

henne att prestera i enlighet med hennes lön. Vi ställer oss frågande till varför man skulle 

välja att arbeta fler antal timmer med en fast lön. Vi anser att det till viss del är 

motsägelsefullt det hon tidigare påstår; eftersom mer arbetstid indirekt innebär mindre fritid 

och hon är idag inte villig att prioritera bort sina fritidsaktiviteter. Pengar är inte enligt henne 

själv det som huvudsakligen driver henne till att arbeta. När hon idag med 100 % 

provisionsbaserad lön väljer att arbeta relativt färre antal timmar än vad hon tror sig skulle ha 

gjort med en fast lön, anser vi kan förklaras av att hon idag enbart presterar gentemot sig själv 

(Jakobsen & Karlsson, 1993:188–191). Vi tolkar det som att det inte är pengarna av den fasta 

lönen som gör att hon skulle arbeta fler antal timmar utan det faktum att hon då skulle prestera 

gentemot någon annan än sig själv. ”IP 3” däremot, tror sig skulle ha arbetet färre antal 

timmar med en fast lön. Vi bedömer det var motsägelsefullt eftersom han påstår sig inte 
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huvudsakligen drivas av pengar och därtill analyseras han utifrån karriärlivsformen (Jakobsen 

& Karlsson, 1993:179–182). Om det varit som han påstår anser vi att han skulle han arbeta 

lika många timmar oavsett lönevillkor. Hans resonemang gällande lönevillkor stöds av hans 

önskan om mer fritid. Om han skulle arbeta färre antal timmar skulle han indirekt få mer 

fritid. Han hävdar att fastighetsmäklarbranschen skulle förlora på att ha fast lön eftersom han 

tror att lön ofta fungerar som drivkraft. Det tolkar vi som att fastighetsmäklare då inte skulle 

arbeta lika många antal timmar eller lika engagerat som de gör med provisionsbaserad lön. 

Under rådande lönevillkor tjänar även fastighetsmäklarbyrån som helhet pengar när den 

enskilda fastighetsmäklaren gör det. Vi ställer oss därför kritiskt ifrågasättande till hans 

påstådda drivkraft. Det skulle kunna vara som han säger; att hans huvudsakliga drivkraft är att 

göra karriär, men vi anser att han även till stor del drivs av pengar. 

6.1 Avslutande reflektioner 

Det har varit oerhört intressant och lärorikt att genomföra denna studie. Processen har bidragit 

till att öka vår förståelse för individuella upplevelser av - och förhållningssätt till det flexibla 

arbetet fastighetsmäklare. Därigenom har det också ökat vår förståelse för hur det kan påverka 

individers livsbalans. En, enligt oss, värdefull förståelse som kan appliceras på olika typer av 

branscher med flexibla arbeten. En förståelse användbara för oss och i arbeten vi själva önskar 

erhålla inom en snar framtid, då vi snart ämnar äntra arbetsmarknaden. 
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8 Bilagor. 

8.1 Bilaga 1: Deltagandebrev 

Vi, Jessica Johansson och Emilie Winesh, studerar det arbetsvetenskapliga programmet vid 

Högskolan i Halmstad. Vi kontaktar dig med anledning av att vi söker personer att intervjua 

när vi nu, under sista terminen på vår treåriga utbildning, ska genomföra vårt avslutande 

examensarbete. Vår studie kommer att genomföras nu under mars-maj.  Hur personer med ett 

flexibelt/självständigt arbete ser på sitt arbete och sina arbetsvillkor är det område vi är 

särskilt intresserade av att undersöka och har valt att studera personer som arbetar inom 

fastighetsmäklarbranschen. Vi kommer särskilt fokusera på om den subjektiva upplevelsen 

skiljer sig åt mellan en yngre (< 30 år) och en äldre (> 50 år) generation. 

 

Vi kontaktar nu dig som företrädare för er verksamhet för att höra om du kan bistå oss att 

möjliggöra genomförande av vår studie genom ge oss tips om vem vi skulle kunna intervjua 

inom ert kontor. 

 

Varje intervju kommer att ske enskilt, och vi beräknar att respektive intervju tar cirka en 

timme. Resultatet av intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt enligt de regler som 

utgör god forskningsetik och både företag och enskilda intervjupersoner garanteras 

anonymitet. Totalt planerar vi att genomföra åtta intervjuer, fyra med äldre fastighetsmäklare 

och fyra med yngre. Ytterligare ett önskemål är att kunna nå två kvinnor och två män inom 

varje grupp. För att täcka vår målgrupp vänder oss därför till flera företag inom branschen. 

Tid och plats bestäms i samråd mer dem som ska intervjuas.  

 

Vi skulle verkligen uppskatta din medverkan i vår studie. Fundera, så hör vi av oss någon 

gång i nästa vecka för ett besked om eventuellt deltagande. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jessica Johansson och Emilie Winesh. 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund   

Ålder  

   

Civilstånd 

  

Utbildning 

 

Hur skulle du beskriva dig själv? 

      

Arbetet 

 

Tidigare branscherfarenhet? 

 

Tid inom företaget? 

 

Företagskultur (normer, stöd, etc.)?  

 

Vilka är dina arbetsuppgifter/ditt ansvarsområde? 

 

Hur ser en normal arbetsdag ut? 

 

Arbetstid (timmar/vecka, regelbundenhet, övertid, flextid, etc.)? 

 

Arbetsbelastning (intensitet, frekvens, upplevelser med anledning av det, förhållningssätt till 

det, etc.)? 

 

I vilken grad anser du att du styr ditt arbete? 

 

Hur ser du på din arbetssituation?  

Finns det någonting i din arbetssituation som du skulle önska ändra? 

Vad betyder ditt arbete för dig? 

I vilken grad anser du att du har balans mellan arbetet och fritid? 

Stress 

Händer det att du upplever att din arbetsbelastning är för hög?  

 

Händer det att du känner tidspress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter?  

 

Händer det att du känner oro över att inte hinna med dina arbetsuppgifter?  

 

Vilka förväntningar tror du att företaget har på dig? 

 

Övrigt 

Finns det någonting du skulle vilja tillägga? 
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Har du några frågor till oss? 

 

 

 

 

 


