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Abstract 
Technological development has made working conditions more digital in today’s society, where the use 

of wireless aids has removed boundaries creating a more flexible working environment. 

Individuals now have the ability to decide for themselves about when, where and how ones 

work should be performed. The purpose of this study is to obtain an insight on how work 

without boundaries is experienced by individuals. Previous research links work with less 

boundaries to a more sustainable lifestyle where the individual has the ability to easier separate 

work from leisure time. This is however highly dependent on work characteristics which 

determines the possibility of flexible working conditions. This study has by the use of 

qualitative interviews aimed focus on real estate brokers, an occupation which has work 

characteristics that are considered to be less determined by boundaries in terms of working 

hours and income. This study highlights strategies on how real estate brokers can separate work 

life from private life, or choose to combine the two. Finally, the study has identified a set of 

characteristics which are important to the individual when it comes to managing work without 

boundaries.  
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Sammanfattning  
Samhällets teknologiska utveckling har möjliggjort en ökad gränslöshet i arbetslivet och 

dagligen används portabla hjälpmedel som bidrar till arbetets flexibilitet. Den enskilda 

individen får i större utsträckning själv bestämma när, var och hur arbetet ska utföras. I denna 

studie undersöks hur individer kan uppleva och hantera gränslöshet med syftet att få en djupare 

förståelse för fenomenet gränslöst arbete. Enligt tidigare forskning är upplevelsen av gränslöst 

arbete kopplad till möjligheten för en fritid som inte inkluderar arbetet, detta för att möjliggöra 

återhämtning och för att bibehålla välmående i längden. Beroende på yrkets karaktär är detta 

dock inte alltid möjligt. Studien har genom kvalitativa intervjuer fokuserat på en grupp 

fastighetsmäklare vars yrke har en tydlig gränslöshet där allt från arbetstid till inkomst varierar. 

Studien synliggör även strategier som innefattar att individen antingen kan välja att kombinera 

arbetslivet med privatlivet eller att se dem som två separata sfärer utan koppling till varandra. 

Vidare har olika karaktärsdrag identifierats som tycks vara av stor vikt för både hanteringen 

och upplevelsen av det gränslösa arbetet. 
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1. Inledning 
Samhällets teknologiska utveckling har möjliggjort en ökad gränslöshet i arbetslivet och 

dagligen används portabla hjälpmedel som bidrar till arbetets flexibilitet. Den enskilda 

individen får i större utsträckning själv bestämma när, var och hur arbetet ska utföras. I denna 

studie undersöks hur individer kan uppleva och hantera gränslöshet med syftet att få en djupare 

förståelse för fenomenet gränslöst arbete. Enligt tidigare forskning är upplevelsen av gränslöst 

arbete kopplad till möjligheten för en fritid som inte inkluderar arbetet, detta för att möjliggöra 

återhämtning och för att bibehålla välmående i längden. Beroende på yrkets karaktär är detta 

dock inte alltid möjligt. Studien har genom kvalitativa intervjuer fokuserat på en grupp 

fastighetsmäklare vars yrke har en tydlig gränslöshet där allt från arbetstid till inkomst varierar. 

Studien synliggör även strategier som innefattar att individen antingen kan välja att kombinera 

arbetslivet med privatlivet eller att se dem som två separata sfärer utan koppling till varandra. 

Vidare har olika karaktärsdrag identifierats som tycks vara av stor vikt för både hanteringen 

och upplevelsen av det gränslösa arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Gränslöshet i arbetslivet kan upplevas problematisk för individer som föredrar att arbeta utefter 

tydliga strukturer, medan andra betraktar arbetssättet som fördelaktigt. Begreppet gränslöst 

arbete definieras, enligt Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006), som 

arbetssituationer vars krav inte är tydliga och innefattar mål som saknar struktur. Arbetets 

utförande anpassas efter nya normer och bestämmelser vilket är ett resultat av att 

arbetsmarknaden är under ständig utveckling. Denna anpassning ställer krav på individen att 

följa den kontinuerliga utvecklingen (Allvin, et al., 2006, s.17). Gränsdragningen mellan 

arbetsliv och privatliv kan upplevas diffus och för att situationen ska förbli hanterbar krävs en 

balans mellan dessa sfärer. Förmågan att upprätthålla balansen är individuell och kräver att 

individer kan ta eget ansvar (Allvin et al. 2006, s. 18). SCB (2019) har genomfört en 

undersökning gällande förvärvsarbetares upplevda obalans mellan arbetsliv och privatliv. År 

2010–2011 upplevde 18 procent denna obalans och år 2016–2017 har det skett en ökning till 

25 procent. Det är ingen märkbar skillnad mellan kön i denna undersökning, dock synliggörs 

att obalansen är mer påtaglig bland individer som arbetar oregelbundna arbetstider i förhållande 

till de som enbart arbetar dagtid. Studien visar att fenomenet gränslöst arbete inte enbart 

påverkar den enskilda individen utan är en övergripande problematik för samhället då 

arbetsmarknaden påverkas (SCB, 2019).  
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Det gränslösa arbetet innefattar även kravet på ständig tillgänglighet. Som en följd av 

digitaliseringen finns möjligheten att utföra arbetsuppgifter från hemmet. Tekniska hjälpmedel 

som kan tillhandahållas är exempelvis datorer och mobiltelefoner vilket kan försvåra 

gränsdragningen mellan privatlivet och arbetslivet. En mobiltelefon som tidigare använts för 

privat bruk kan användas som arbetsverktyg då teknologins utveckling möjliggjort att appar 

och andra arbetsrelaterade program kan finnas på samma enhet. Arbetsmarknaden har 

utvecklats i takt med teknologin vilket har medfört ett gränslöst arbetssätt i större utsträckning. 

Då arbetsmarknaden går mot ökad gränslöshet bidrar det till en större påverkan på samhället 

och inte enbart den enskilda individen (Allvin et al. 2006, s. 20). Detta gör det angeläget att 

studera hanteringen och upplevelsen av gränslöst arbete vilket kan göras utifrån flera olika 

yrken då arbetssättet används frekvent i samhället. I denna studie fokuseras fastighetsmäklare 

(som hädanefter benämns mäklare). Mäklares arbetsuppgifter centreras kring förmedling av 

bostäder och innefattar medlande kommunikation mellan säljare och köpare, att utforma 

annonser och att marknadsföra sig själva för att konkurrera med andra mäklare. Kravet på 

tillgänglighet är konstant då telefonen används flitigt som arbetsverktyg. Ett exempel på detta 

är att mäklaren ofta har kontakt med kunden när kunden själv avslutat sin arbetsdag, vilket 

vanligtvis innebär arbete på kvällstid för mäklaren (Ekonomifokus, 2018).  

  

Konkurrensen är hård då många mäklare tävlar om förmedlingsuppdragen på 

bostadsmarknaden. Det är vanligt förekommande att en mäklare jämförs med flera andra innan 

förmedlingsuppdraget tilldelas. I februari 2019 var 7051 mäklare registrerade i Sverige 

(Fastighetsmäklarinspektionen, 2019) och med tanke på den höga konkurrensen är det tänkbart 

att mäklare upplever press och stress, inte minst över sin ekonomiska situation. Flertalet 

mäklare arbetar utifrån en provisionsbaserad lön vilket innebär att inkomsten grundas i 

slutförda förmedlingsuppdrag. Lyckas inte mäklaren fullfölja en försäljning av ett objekt 

resulterar det i utebliven inkomst (Ekonomifokus, 2018). Den hårda konkurrensen och krav på 

lyckade förmedlingsuppdrag kan resultera i att mäklare arbetar mer än de 40 timmar i veckan 

som ordinarie arbetstid enligt arbetstidslagen innefattar (ATL, SFS 1982:673). Det är även 

vanligt förekommande att mäklare arbetar söndagar då många visningar är schemalagda. Detta 

kan medföra att mäklare arbetar sex dagar i veckan och har då endast en ledig dag vilket kan 

påverka deras välmående (Ekonomifokus, 2018). 

  

Det råder inga tvivel om att mäklaryrket kräver ett stort engagemang samt att långa arbetsdagar 

och konstant tillgänglighet måste accepteras för att kunna konkurrera och erhålla en god 
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inkomst (Ekonomifokus, 2018). Detta sammantaget gör mäklare till ett rikt fall som belyser 

många aspekter av gränslöst arbete. Med utgångspunkt i ovanstående definition och framväxten 

av gränslöst arbete undersöker denna studie hur fenomenet upplevs och hanteras av mäklare.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse för mäklares upplevelse av gränslöst arbete 

och hur eventuella utmaningar hanteras. De frågeställningar som undersöks är: 

  

- Hur upplever mäklare gränslöshet i arbetet? 

- Vilka strategier kan mäklare använda för att hantera det gränslösa arbetets utmaningar? 

 
1.3 Uppsatsens disposition 

Del två redogör för hur gränslöshet i arbetslivet tidigare har studerats. Den tidigare forskningen 

är indelad i tre olika teman anpassade efter studiens syfte och frågeställningar. Det första temat 

är gränslöshet i arbetslivet och innefattar tidigare forskning om det gränslösa arbetets 

kännetecken. Det andra temat är rolltagande och segmenteringsstrategier som belyser strategier 

för hur balans kan upprättas mellan arbetsliv och privatliv samt hur individer kan använda sig 

av roller. Det tredje temat är välmående i arbetslivet som uppmärksammar det gränslösa 

arbetets påverkan på individers välmående. Samtliga teman är relevanta för studien då de 

synliggör vad gränslösheten kan innebära och hur fenomenet kan påverka både 

arbetsmarknadens strukturer samt den enskilda individen.   

  

Del tre innehåller en presentation av studiens valda teorier. Till en början presenteras Work- life 

balance som problematiserar individens behov av balans mellan arbetsliv och privatliv. De 

aspekterna med störst påverkan på individens upplevda balans är dess handlingsutrymme och 

möjlighet att påverka sin situation, både i privat- och arbetslivet. Den andra teorin är Karasek 

och Töres Theorells krav- kontrollmodell som används för att analysera hur individens 

upplevda välmående kan påverkas av handlingsutrymmet och de krav som ställs på individen. 

Utifrån dessa teorier kan individens arbetssituation analyseras och eventuella riskfaktorer, i 

form av exempelvis stressrelaterade sjukdomar, uppmärksammas. Detta gör dem relevanta för 

studiens syfte att undersöka individers upplevelse och hantering av det gränslösa arbetets 

utmaningar. 
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Del fyra redogör för en kvalitativ forskningsmetod vilket är den valda metoden för studien. 

Inledningsvis redogörs tillvägagångssättet för att hitta intervjupersoner. Vidare ges en 

beskrivning för hur genomförandet av intervjuerna gått till samt hur vi arbetat med 

bearbetningen av det material som samlats in. Vi belyser även begreppet tillförlitlighet för att 

visa hur vi arbetat för att skapa en trovärdig studie. Kapitlet tar slutligen upp etiska 

överväganden och hur de kommer till uttryck i uppsatsen. 

  

I del fem sammanställs resultatet och analyseras utifrån de intervjuer som genomförts. Efter 

kodning och tematisering har vi skapat teman för att förtydliga hur vi kopplat respondenternas 

svar till frågeställningarna. De teman som ska besvara frågeställningen gällande individers 

upplevelse av gränslöshet i arbetslivet är arbetstider, lön samt krav och kontroll. De teman som 

ska besvara frågeställningen gällande individens hantering av gränslöshet i arbetslivet är att 

nyttja flexibla arbetstider, spara och planera samt att balansera det gränslösa arbetet med 

privatlivet. 

  

I avslutande del sex framställs en diskussion och slutsats i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. En intressant aspekt lyfts fram gällande karaktärsdrag som uppkommit under 

studiens gång och slutligen redogörs styrkor, svagheter samt förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för relevant forskning i relation till uppsatsens syfte. Forskningen har 

strukturerats upp med tre teman baserade på studiens frågeställningar. Temana är gränslöshet i 

arbetslivet, segmenteringsstrategier och rolltagande samt välmående i arbetslivet. Gränslöshet 

i arbetslivet har valts ut för att analysera upplevelser av gränslöst arbete. Rolltagande och 

segmenteringsstrategier samt välmående i arbetslivet har valts ut för att analysera hantering av 

gränslöshet i arbetet och eventuella konsekvenser av det. I kapitlet tidigare forskning tydliggörs 

gränslösheten genom olika yrken vilket visar på hur omfattande fenomenet är. De yrken och 

befattningar som studerats är poliser, läkare, akademiker och chefer.  

 

2.1 Gränslöshet i arbetslivet 

Många arbetsgivare har lättat på kraven gällande var, när och hur ett arbete ska utföras i takt 

med digitaliseringens utveckling. Digitaliseringen har lett till att arbetstagare alltid kan vara 

tillgängliga utan fysisk närvaro på arbetsplatsen. Detta kan resultera i ökad arbetstid då det 

möjliggör för individen att arbeta hemifrån, exempelvis på kvällar eller helger. Höga krav ställs 

på individen att själv anpassa och dra gränser för hur mycket tid som bör läggas på arbetet. I 

många fall saknas tydliga policyer gällande vilken grad arbetstagaren förväntas vara digitalt 

tillgänglig utanför ordinarie arbetstid, kraven kan då upplevas som högre än vad de i själva 

verket är. (Gillberg, 2018, s.23 - 25, 32) 

  

Kecklund (2018) diskuterar flexibla och gränslösa arbetstider och nämner bland annat att 

individen själv kan påverka sina arbetstider. Därmed kan individen bestämma när arbetsdagen 

ska startas och avslutas samt när raster skall tas. Detta lägger stor vikt vid individens 

handlingsutrymme att strukturera sitt arbete och på så vis även kunna etablera ett eget 

varumärke (Kecklund, 2018 s.51–52). Kecklund (2018) beskriver även det gränslösa arbetet 

som ett arbete utan tydliga gränser i form av var arbetet skall utföras, om det ska ske dagtid 

eller nattetid samt gällande vilka arbetsuppgifter som skall genomföras (Kecklund, 2018, s.47, 

51-52). Det gränslösa arbetet är mer uppgiftsorienterat i jämförelse med arbetstidsorienterat 

vilket medför ett ansvar för individen att avgöra när arbetet kan anses vara slutfört. Kravet på 

arbetsinsatsen bör stå i proportion till de resurser och tidsramar som finns att arbeta utifrån 

(Gillberg, 2018, s.25). Mäklare och dess gränslösa arbete stämmer bra överens med 

uppgiftsorienterat arbete. Arbetstiderna är flexibla och anpassas efter förmedlingsuppdraget 

och dess tillhörande uppgifter. En studie som Statistiska Centralbyrån (2012) genomfört visar 
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att arbetstagare med stor flexibilitet ofta upplever att de har fler arbetsuppgifter än de hinner 

med och att de uppgifter som genomförs inte har tillräckligt hög kvalité (Gillberg, 2018, s. 25). 

 
2.2 Segmenteringsstrategier och rolltagande 

Segmenteringsstrategier kan användas för att underlätta gränsdragningen mellan arbetslivet och 

privatlivet. Strategierna omfattar handlingar som distanserar individen från arbetet, detta kan 

exempelvis vara att stänga av mobiltelefonen vid en specifik tid på dygnet. Rolltagande kan 

vara en form av segmenteringsstrategi som mäklare kan använda sig av i sitt dagliga arbete. 

Konkurrensen medför en press att tilldelas uppdrag vilket innebär att mäklare kan uppleva krav 

på att anpassa sig efter kundens behov. Det krävs ett rolltagande där mäklare ibland måste bortse 

från sina verkliga känslor för att passa in i den roll som kunderna förväntar sig. (Lirio, 2017, 

s.73–76) 

  

Lirio (2017) redogör för hur chefer kombinerar arbetslivet med familjelivet. Teorier om 

gränsdragning behandlar hur individer hanterar övergången mellan yrkesrollen och den privata. 

Segmentering förstås som ett sätt att avgränsa och separera roller inom arbetslivet och 

privatlivet. Tidigare forskning undersöker och ifrågasätter teorier gällande att integrering är det 

bästa sättet för att balansera arbete och privatliv. Med integrering menas att arbetslivet och 

privatlivet inte ses som två olika sfärer utan kombineras. Integreringen blir dock endast möjlig 

om individen själv kan strukturera sitt arbete. (Lirio, 2017, s.74 - 75)  

  

Som ovan nämnt kan rolltagande vara en form av segmenteringsstrategi. Beroende på situation 

finns det föreställningar gällande hur en individ förväntas bete sig och vilka känslor som är 

acceptabla för den specifika situationen. Exempelvis finns det föreställningar gällande hur 

läkare förväntas agera i arbetsrelaterade situationer då de inte får bli emotionellt engagerade i 

patienter och ska hålla sig uppdaterade på den senaste forskningen. Genom att anta olika roller 

och beroende på hur väl individer anpassar sig kan det påverka både det fysiska och psykiska 

välmåendet. Känslor som visas för omvärlden behöver inte nödvändigtvis vara de känslor 

individen egentligen känner. Benämningen på detta fenomen är känsloarbete och ger sig uttryck 

i exempelvis mimik, kroppsspråk och röstläge. (Ashforth & Humphrey, 1993, s. 89, 94) 

  

Känsloregler är baserade på samhälleliga normer och förväntningar som kan visas genom ytligt 

rolltagande. Ytligt rolltagande är då individer visar känslor som inte hör ihop med det de 

egentligen känner. Det finns en distans gentemot dessa känslor och baseras endast på hur 
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individen väljer att bete sig i en specifik situation. Exempelvis måste mäklare ge ett gott 

bemötande, oberoende av sitt eget mående (Ashforth & Humphrey, 1993, s. 92–93). Att 

frekvent anta roller som inte innefattar genuina känslor kan vara påfrestande och individer som 

använder sig utav rolltagande i sitt arbete löper en högre risk för depression, en känsla av 

falskhet och lågt självförtroende. Alienationen som uppstår gör det svårt att behålla kontakten 

till vem personen är på riktigt och de genuina känslorna blir svåra att särskilja från rollen 

(Ashforth & Humphrey, 1993, s. 96–97). Stressfaktorer som kan uppstå är baserade på hur väl 

en person kan relatera till sin yrkesroll och hur nära den är till det faktiska jaget. Ju starkare 

koppling mellan rollen och de genuina känslorna, desto större positiv inverkan har den på 

måendet. Det är avgörande hur väl en individ presterar inom sin roll. En god prestation på 

arbetet innebär att rollen antas på ett riktigt sätt vilket även minskar tendensen till stress. Detta 

gäller främst människor som identifierar sig med sitt arbete (Ashforth & Humphrey, 1993, s. 

99–100). 

 
 

2.3 Välmående i arbetslivet 

Individens välmående är en faktor som påverkas av gränslöshet, segmentering och rolltagande. 

Kecklunds (2018) undersökning gällande flexibilitet och gränslösa arbetstider är framtagen 

utifrån fenomenens konsekvenser för återhämtning och ohälsa (Kecklund, 2018, s.47). Det 

centrala i Kecklunds undersökning (2018) är hur individen återhämtar sig. Individen skall varva 

ner och lämna den plats som i arbetet kännetecknas av stress och hög arbetsbelastning. Stannar 

en individ kvar på platsen trots att arbetspasset är slut påverkas tiden för återhämtning vilket 

kan resultera i förhöjda stressnivåer. Om förhöjda stressnivåer är något konstant, under ett 

flertal veckor eller månader, kan det på längre sikt leda till ohälsa (Kecklund, 2018 s.48). 

  

Kecklund (2018) skiljer på långvarig och kortvarig obalans som båda är konsekvenser av 

bristande återhämtning. Skillnaden mellan dem är att om en individ har en långvarig obalans 

kan det senare komma till uttryck i form av kronisk stress, medan den kortvariga obalansen kan 

komma till uttryck genom trötthet. Tröttheten i sig kan leda till olyckor både på fritiden, 

exempelvis i trafiken, och inom arbetet om det leder till slarv i utförandet av arbetsuppgifter. 

Individer kan även känna olika behov av återhämtning beroende på hur påfrestande belastning 

som förekommit (Kecklund, 2018, s.48). Enligt Kecklund (2018) delas återhämtning in i passiv 

och aktiv återhämtning. Passiv återhämtning kan vara i form av vila och aktiv återhämtning kan 
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vara i form av att vara aktiv genom träning. Både passiv och aktiv återhämtning kan vara till 

nytta, men den aktiva återhämtningen som ses mest effektiv (Kecklund, 2018, s.49). 

  

Kinman och Jones (2008) har studerat välmående kopplat till återhämtning och ohälsa hos 

akademiker inom högre utbildningsinstitutioner. Här har anställdas upplevelser av 

gränsdragningen mellan arbetet och fritiden undersökts. Flera respondenter uppger att de 

arbetar under kvällstid och helger samt att de har en bristfällig balans gällande separationen av 

arbete och fritid. Denna obalans kan bland annat vara en följd av höga arbetskrav som tar fokus 

från privatlivet. De anställda kan påverkas genom att bli mindre hälsosamma, mindre 

tillfredsställda med sitt arbetsliv och det kan även finnas kopplingar till de som övervägt att 

lämna sitt arbete. Exempelvis utför majoriteten av respondenterna, på regelbunden basis, arbete 

i hemmet vilket utgör en risk att gränsen mellan privatlivet och arbetslivet suddas ut istället för 

att separera dem som två skilda domäner. Något som tycks vara en bidragande faktor för balans 

är om individen har handlingsutrymme gällande schema, arbetsuppgifter samt om det finns en 

fungerande kommunikation och stöd från institutionerna. Välmåendet anses alltså vara en 

central del i arbetslivet. (Kinman & Jones, 2008, s. 41–45, 55–57) 

  

Konflikten mellan familjeliv och arbetsliv, KFA i det följande, samt stress har studerats av 

Griffin & Sun (2017). I undersökningen har de studerat de två faktorerna samt utbrändhet bland 

poliser i USA. Samtliga faktorer har under en längre tid setts som en risk att bli utsatt för som 

polis då det innebär tjänstgöring som överskrider både dag som natt. Ett sådant arbete kan 

medföra ytterligare spänningar mellan privatliv och arbetsliv då arbetet ofta kräver mer tid och 

energi samt att det kan vara svårare att koppla bort (Griffin & Sun, 2017, s. 354, 358). KFA 

definieras som en central faktor när det kommer till polisens upplevelse av stress och 

utbrändhet. Föreligger en hög nivå av KFA kan det leda till ett försämrat välmående hos de 

anställda genom psykisk ohälsa och utbrändhet, att arbetsuppgifterna inte utförs fullt ut eller att 

både tillfredsställelsen för arbetet och för privatlivet blir nedsatt (Griffin & Sun, 2017, s. 358). 

Enligt studiens resultat tenderar graden av stress och utbrändhet att vara på en högre nivå när 

även KFA är på en hög nivå, det finns alltså ett samband mellan dessa faktorer (Griffin & Sun, 

2017, s. 364–365). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som redovisats i detta kapitel tydliggör problematiken kring gränslöst 

arbete. Det centrala i kapitlet är att segmenteringsstrategier, rolltagande och välmåendet är 
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faktorer relaterade till fenomenet som påverkar varandra. Behovet att kunna särskilja på 

arbetslivet och privatlivet uppkommer i större utsträckning i gränslösa arbeten än i arbeten med 

tydliga strukturer och fasta arbetstider. Detta då det gränslösa arbetet med enkelhet kan utföras 

i hemmet och tidpunkten då arbetet avslutas är oreglerad vilket stämmer överens med mäklares 

arbetssituation. Mäklare kan använda segmenteringsstrategier för att hantera deras gränslösa 

arbete och beroende på hur väl de använder strategierna kan deras välmående komma att 

påverkas. Därav är den tidigare forskningen som presenterats i detta kapitel relevant då studiens 

syfte är att undersöka mäklares upplevelse av det gränslösa arbetet samt vilka strategier som 

kan användas för att hantera det gränslösa arbetets utmaningar.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som beskrivs i kapitlet är work - life balance och krav- kontrollmodellen. Teorierna 

syftar till att klargöra hur balansen mellan arbetslivet och privatlivet upprätthålls samt hur 

arbetssituationen kan påverka individens välmående. 

 
3.1 Work - life balance 

Work - life balance (balansen mellan arbetsliv och privatliv) handlar om individers strävan mot 

en jämn balans mellan arbetslivet och den privata sfären. Vad som upplevs vara en balans är 

högst individuellt och baseras på preferenser och rådande livssituation. Det som avgör graden 

av work - life balance är individens upplevda handlingsutrymme, både vad gäller arbetet och 

fritiden. Den generella utgångspunkten för balansen är att en sfär inte ska ha en negativ inverkan 

på den andra. (Blyton, Morrell & Noon, 2013, s. 342) 

  

Blyton, Morrell och Noon (2013) lyfter tre dominerande anledningar till obalans mellan 

arbetslivet och den privata sfären. Den första är konflikter kopplade till tid, då den ena sfären 

tar för mycket tid från den andra (Blyton, Morrell & Noon, 2013, s. 343). EU har restriktioner 

gällande hur många timmar en arbetsdag maximalt ska vara. Tanken är att individer ska arbeta 

åtta timmar, sova åtta timmar och ha åtta timmars fritid. Trots detta finns en uppåtgående trend 

att arbeta fler timmar varje dag vilket kan vara problematiskt för work - life balance. Att 

fortsätta arbeta från hemmet när arbetsdagen är slut kan leda till att gränserna mellan arbetstid 

och fritid suddas ut (Blyton, Morrell & Noon, 2013, s. 347–349). Ett annat problem kan vara 

att en sfär ställer orimligt höga krav på individen vilket påverkar den andra sfären negativt 

(Blyton, Morrell & Noon, 2013, s. 343). Korttidskontrakt och tillfälliga anställningar resulterar 

i en osäker arbetstillvaro för många individer. Situationen kan leda till konstant oro att förlora 

arbetet och därmed inte få någon inkomst. Att inte kunna förutsäga sin inkomst gör balansen 

mellan sfärerna lidande (Blyton, Morrell & Noon, 2013, s. 349–350). Mäklare arbetar utefter 

en form av korttidskontrakt då de har kontrakt med säljaren endast under tiden som 

förmedlingsuppdraget fortlöper. När förmedlingsuppdraget är slutfört avslutas kontraktet och 

mäklaren står då utan inkomstkälla. Den tredje aspekten gällande konflikter mellan arbetsliv 

och den privata sfären är krav på rolltagande. Beteendemönster som bör antas i en sfär kan 

uppfattas olämplig i en annan. Exempel på detta är att arbetstagaren förväntas arbeta övertid 

vilket kan resultera i minskad tid med familjen. Dessa konflikter kan därmed innebära att 

balansen mellan arbete och fritid rubbas (Blyton, Morrell & Noon, 2013, s. 343, 360). 
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För att individer ska kunna upprätthålla balansen mellan arbetsliv och privatliv kan de använda 

sig av olika former av strategier, exempelvis segmentering eller integrering. Begreppet 

segmentering definieras som uppdelningen av sfärer för att bibehålla work - life balance. Målet 

med denna strategi är att båda delarna kan fortgå jämsides utan någon större inverkan på 

varandra (Allvin, et al., 2006, s.107). Detta tillvägagångssätt innebär ett isärhållande mellan de 

roller individer kan ha inom olika sfärer då de som antas i arbetslivet är inte samma som i 

privatlivet. Det råder ingen frihet att själv bestämma vilka roller som ska antas utan de anpassas 

utifrån rådande situation (Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000, s. 477). Integrering är en motsats 

till segmentering där gränserna mellan privatliv och arbetsliv inte är lika tydligt uppdelade. De 

individer som har ett integrerat tillvägagångssätt ser sfärerna som något som flyter samman och 

inte nödvändigtvis bör separeras (Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000, s. 475). De som integrerar 

arbetslivet med privatlivet har inte fasta roller som är förbundna med vissa tider eller platser, 

det råder snarare en hög flexibilitet mellan rollerna (Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000, s. 479). 

 

3.2 Krav- kontrollmodellen 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990) har utvecklat en krav- kontrollmodell för att 

analysera individens arbetssituation utifrån de krav som ställs och upplevd kontroll (se figur 1). 

Kravdimensionen utgår från de krav arbetsgivaren har på arbetstagaren i form av exempelvis 

utförandet av arbetsuppgifter eller bestämda arbetstider. Detta står i relation till känslan av 

upplevd kontroll i arbetet. Upplevelsen baseras på graden av möjligt beslutsfattande och 

inflytande över hur arbetet bör genomföras, med andra ord handlingsutrymme. (Allvin m.fl. 

2006, s. 140) 
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Figur 1. Krav- kontrollmodellen, hämtad från Karasek & Theorell (1990, s.32).  
 

Karasek och Theorell (1990) delar upp modellen i fyra distinktioner för hur ett arbete upplevs 

utifrån individens perspektiv. Fältet “Spänd arbetssituation” infaller då individen har en låg 

känsla av kontroll och en hög kravnivå. Detta är det mest utsatta tillståndet och kan, efter en 

längre tid, resultera i trötthet, depression och psykisk sjukdom. Dessutom kan produktiviteten 

hämmas och processen av nytt lärande försvåras (Karasek & Theorell, 1990, s. 31–34). “Aktiva 

arbeten” är en positivt förknippad grupp och innefattar de mer krävande yrkena. Här råder ett 

jämnt förhållande mellan de krav arbetet ställer på individen och nivån av kontroll individen 

har att påverka sin arbetssituation. Individen har möjlighet att utnyttja sin kompetens och blir 

bekräftad för att ha utfört ett välgjort arbete. En utmärkande aspekt av individer med aktiva 

arbeten är att de generellt är lösningsorienterade och benägna att finna det mest effektiva 

alternativet (Karasek & Theorell, 1990, s. 35–36). “Avspänd arbetssituation” innefattar arbeten 

där individen har en hög kontrollnivå och få ställda krav. Dessa yrkesgrupper har en lägre 

benägenhet för arbetsrelaterade sjukdomar, både psykiska och fysiska. Denna låga 

sjukdomsgrad infaller då individerna har tillfälle att anpassa sig till situationer med nya 

utmaningar. Dessutom ställs inte speciellt höga krav vad gäller initiativtagande och innovation 

inom arbetet. Resultatet av detta blir att individer med en avspänd arbetssituation endast gör 

det som förväntas av dem vilket hämmar fortsatt utveckling (Karasek & Theorell, 1990, s. 36). 

“Passiva arbeten” består av en arbetssituation med låga krav på individen i kombination med 
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en låg känsla av kontroll. Inom denna arbetsform är de tilldelade uppgifterna inte tillräckligt 

utmanande i förhållande till individens kompetens och potential. Denna understimulans kan 

leda till bristande motivation och stress. I förhållande till den “spända arbetssituationen” 

innebär stressorerna samma nivå av stress, dock särskiljer de sig då det “passiva arbetet” inte 

blir konfronterade med lika många situationer som kan uppfattas som stressande (Karasek & 

Theorell, 1990, s. 36–38). 

  

Karasek och Theorell (1990) kombinerar krav- och kontrollaspekter med två diagonala 

dimensioner. Den första är aktivitetsdimensionen, som korsar aktiva och passiva arbeten och 

redogör för individens benägenhet och möjlighet att ta till sig ny kunskap samt öka sin 

motivation till arbetet. Stressdimensionen är modellens andra diagonala aspekt och beskriver 

vilken nivå av stress individen utsätts för. En hög stressnivå kan öka risken för psykisk 

ansträngning och sjukdom (Karasek & Theorell, 1990, s. 38). Arbeten som under lång tid inte 

har en balans mellan krav och kontroll kan få individer att lagra stressorer vilket kan förhindra 

lärande och utveckling (Allvin m.fl. 2006, s. 141). 

  

Sammanfattningsvis påvisar modellen att de individer som innehar en hög känsla av kontroll 

klarar, och dessutom når ökad stimulans av, högre krav. Detta på grund av att de har en chans 

att påverka sin arbetssituation i form av var, när och hur de vill utföra arbetet och planera tiden 

utefter detta. En individ med låg grad av kontroll och höga krav har istället en tendens att bli 

stressad (Allvin m.fl. 2006, s. 141). 

 
3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Vi har presenterat dessa teorier i syfte att kunna analysera intervjusvaren för att besvara 

frågeställningarna gällande hur individer kan uppleva och hantera det gränslösa arbete och dess 

utmaningar. Genom teorin work- life balance kan vi undersöka hur individer kan hantera det 

gränslösa arbetet utifrån olika strategier och sfärer. Att arbeta som mäklare innebär gränslöshet 

i fler olika avseenden och gränsdragningen kan blir problematisk. Arbetet kan utföras från 

portabla enheter, kontakten med kunder kan ske under kvällstid samt att arbete kan vara förlagt 

under helgdagar. Krav- kontrollmodellen används för att synliggöra individens upplevelse av 

det gränslösa arbetet. Detta genom att analysera arbetssituationen utifrån den upplevda känslan 

gällande krav och kontroll i arbetslivet. 
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4. Metod 
I följande metodkapitel redogör vi för urvalet av respondenter, processen för datainsamling och 

databearbetning samt etiska överväganden. Detta görs bland annat för att läsaren ska kunna 

bedöma uppsatsens tillförlitlighet. Studien som genomförts är kvalitativ vilket är ett 

tillvägagångssätt som tolkar respondenternas svar utifrån tidigare forskning och teorier. 

Kvalitativ metod är användbar då den fokuserar på sociala aspekter av mänskligt beteende och 

individers subjektiva inställning till de gränslösa arbetssituationerna (Bryman, 2008, s. 40–41). 

 

4.1 Urval 

Respondenterna valdes genom ett målinriktat urval kombinerat med bekvämlighetsurval 

baserat på studiens syfte och frågeställningar. Att använda målinriktat urval innebär att 

respondenter väljs ut från en specifik grupp som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2008, s. 434). I detta fall centrerades urvalet till mäklare. Då de 

respondenter som användes för studien kontaktades genom närstående inom mäklarbranschen 

har även ett bekvämlighetsurval använts (Bryman, 2008, s. 434). Detta för att arbetet som 

mäklare kräver stort engagemang och mycket tid och det inte är en självklarhet att mäklare vill 

avsätta tid för en intervju under sin begränsade fritid. Genom att använda dessa urval fick vi 

tillgång till respondenter som var direkt relevanta för studiens syfte gällande mäklares 

upplevelse och hantering av gränslöst arbete då samtliga arbetar inom den bransch vi valt att 

studera. 

 

Teoretisk mättnad innebär att forskaren utför intervjuer tills dess att ingen ny relevant 

information ges i förhållande till studiens syfte (Bryman, 2008, s. 532). För att nå teoretisk 

mättnad har vi övervägt hur många intervjuer som skulle genomföras. Detta har varit 

problematisk då vi arbetat utifrån studiens tidsramar och inte haft tillgång till ett obegränsat 

antal respondenter. Efter att ha genomfört flera intervjuer såg vi ett mönster i svaren och kände 

därför att vi fått tillräckligt med information för att kunna besvara frågeställningarna. 

  

De respondenter som deltog i studien är sex stycken mäklare som arbetar på olika orter runt om 

i Sverige. För att få en bredare syn på upplevelsen och hanteringen av det gränslösa arbetet 

efterfrågades respondenter med olika kön, ålder och år av erfarenhet inom branschen. Tre män 

och tre kvinnor deltog i studien. Respondenternas ålder sträckte sig från 24 år till 53 år. Den 

som hade minst erfarenhet i branschen i antal år har arbetat som mäklare i ett år medan den med 

mest erfarenhet i antal år i branschen hade arbetat i 28 år. 
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4.2 Datainsamling och databearbetning 

Vid sökandet av tidigare forskning och teorier har olika sökord använts som anses relevanta för 

studien. Sökorden var: gränslöshet i arbetslivet, flexibilitet, integrering, segmentering, 

segmenteringsstrategier, arbetsrelaterad stress, välmående i arbetslivet, balans mellan arbetsliv 

och privatliv samt konkurrens. Utifrån dessa sökord hittades sex artiklar och rapporter för 

kapitlet tidigare forskning. Av dessa sex är fyra peer reviewed vilket innebär att de är granskade 

av andra forskare innan publikation. Materialet för teorikapitlet har bestått av litteratur skriven 

av sociologiska forskare samt en rapport inriktad på förhållandet mellan segmentering och 

integrering. 

  

Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer vilket kännetecknas av intervjuer som 

saknar strikt struktur gällande frågornas ordning, att följdfrågor kan förekomma och att 

intervjuns upplägg kan anpassas utefter intervjusituationen (Bryman, 2008, s. 415). I denna 

studie var syftet med att använda semistrukturerade intervjuer att utforma en mer autentisk 

intervju med rum för individuell anpassning då respondenterna själva fick utveckla sina svar 

och prata fritt. Med detta tillkommer en djupare förståelse för mäklares syn på det gränslösa 

arbetet samt möjlighet att framställa en studie för att sprida kunskap om fenomenet. 

  

Inför studiens forskningsintervjuer färdigställdes ett missivbrev som skickades till 

respondenterna för att ge en introduktion till ämnen och mer detaljerad information om 

intervjutillfället. Intervjun var uppbyggd kring 27 frågor anpassade till fyra olika teman: om 

respondenten, din arbetsvecka, välmående och strategier. Dessa teman, med tillhörande frågor, 

utformades av syftet att få en ökad förståelse för hur individer upplever gränslöst arbete och 

vilka eventuella strategier som kan användas för att lyckas bibehålla balansen mellan arbete 

och fritid. Intervjuernas semistrukturerade karaktär möjliggjorde att frågornas ordning kunde 

anpassas efter respondenternas svar på tidigare frågor. Även följdfrågor kunde ställas då ett 

tydliggörande av svaren var nödvändigt. I enlighet med att semistrukturerade intervjuer 

genomförts har vi utgått från bestämda teman vilket enligt Bryman (2008, s. 415) möjliggör 

jämförelser mellan respondenternas svar som vidare kan analyseras i ett resultat. Intervjuguiden 

utgick från de frågeställningar och teorier som genomsyrar studien. Därav blev det insamlade 

materialet i stor utsträckning direkt relevant för studien. De svar som inte innehöll givande 

information för syftet uteslöts från resultatet. 
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Samtliga intervjuer genomfördes enskilt, fyra via personliga möten och två via videosamtal. En 

intervju där både intervjuare och respondent deltar ger en möjlighet att skapa en relation till 

respondenten och anpassa intervjun efter uppförande, kroppsspråk och svar (Bryman, 2008, s. 

213). Detta var optimalt för studien då det var tydligt att de intervjuer som genomfördes “ansikte 

mot ansikte” gav mer utförliga svar och en mer naturlig betänketid. Platsen för de personliga 

intervjuerna anpassades efter respondenternas önskan och samtliga valde att utföra intervjuerna 

på sina respektive kontor. Vår ambition med att genomföra intervjuerna på en plats som 

respondenterna valt själva var att ge dem en känsla av bekvämlighet och kontroll över 

intervjusituationen. 

  

Av resursskäl kan intervjuer genomföras via videosamtal (Bryman, 2008, s.432). Detta 

tillvägagångssätt har använts under två intervjuer. Frågorna berörde dels respondenternas 

yrkesroll men även privata angelägenheter, med fokus på upplevt välmående. Detta krävde en 

förståelse för att välmåendet kan vara ett känsligt ämne. Att utföra intervjun via videosamtal 

kan underlätta dels för intervjuaren, att våga ställa de förberedda frågorna, och även för 

respondenterna att ge ärliga svar (Bryman, 2008, s.432). En negativ aspekt gällande utförandet 

av videosamtal är att intervjuaren inte får en lika tydlig bild av intervjupersonens upplevelse, 

detta för att kroppsspråket inte kan analyseras till samma grad (Bryman, 2008, s. 433). Med 

hjälp av dagens teknologi i form av videosamtal tyckte vi, trots dess negativa aspekter, att det 

var ett effektivt tillvägagångssätt utan att gå miste om intervjupersonens ansiktsuttryck och 

mimik. Detta tror vi underlättade för att etablera en bra relation och för att intervjuerna skulle 

vara så givande som möjligt. Vi anser därför att de intervjuer som genomfördes via videosamtal 

inte har påverkat studiens resultat negativt.  

  

Oavsett om intervjuerna skedde via videosamtal eller under ett personligt möte spelades 

samtliga in för att senare transkriberas. Innan intervjun påbörjades fick respondenterna frågan 

gällande ljudinspelning under intervjun varpå samtliga respondenter gav sitt samtycke. Vi 

upplevde inte att respondenterna kände någon oro eller osäkerhet kopplat till ljudinspelningen. 

Transkriberingen genomfördes för att på ett förenklat sätt kunna gå tillbaka och läsa svarens 

innehåll vilket möjliggjorde att materialet kunde analyseras och jämföras. Det är även ett 

tillvägagångssätt för att i den mån som går säkerställa att respondenternas svar inte formas av 

forskarens egna uppfattningar och värderingar (Bryman, 2008, s. 428). Det som kunde 

identifieras efter transkriberingen analyserades för att upptäcka gemensamma nämnare. Det 



 17 

som kunde identifieras omvandlades sedan till koder som, enligt Bryman (2008, s. 523 - 525), 

hjälper till att synliggöra relevant information för studiens syfte och frågeställningar. 

 

Studien grundas i teorier och har utvecklats med hjälp av empiri i form av intervjuer. Resultatet 

av en kvalitativ studie går inte att generalisera statistiskt för en hel population då de handlar om 

individers subjektiva uppfattningar. Den kvalitativa studien är snarare teoretiskt eller analytiskt 

vilket innebär att resultatet av intervjuerna syftar till att bekräfta de tidigare teoriernas relevans 

(Bryman, 2008, s. 28).  

 

4.3 Tillförlitlighet 

När det kommer till kvalitativa forskningsmetoder kan säkerställandet av reliabilitet och 

validitet vara problematisk då resultatet inte mäts statistiskt utan redogör för individers 

subjektiva uppfattningar. Här är istället begreppet tillförlitlighet ett applicerbart begrepp med 

dess fyra underkriterier. (Bryman, 2008, s.352–353) 

  

Det första kriteriet, trovärdighet, syftar till vikten av att framställa ett studieresultat som 

överensstämmer med respondenternas svar. För att göra detta har vi informerat respondenterna 

om att de får ta del av det färdigställda resultatet. Överförbarhet är det andra kriteriet som 

redogör för möjligheten att överföra studiens resultat på andra grupper med liknande 

egenskaper (Bryman, 2008, s. 354–355). Även om mäklarkåren har speciella 

arbetsförhållanden finns det många aspekter som återfinns i andra yrkesgrupper. Detta 

möjliggör att resultatet av studien, angående exempelvis mäklarens segmenteringsstrategier, 

blir applicerbart på en grupp säljare som utför sitt arbete från telefonen och har en 

provisionsbaserad lön. Det är denna överförbarhet snarare än generalisering som är grunden för 

forskningsbidraget. Vi har strävat mot att uppfylla kriteriet pålitlighet genom att omfattande 

redogöra för studien i metodkapitlet. Såväl handledare som medstudenter har vid tre tillfällen 

kommenterat tidigare versioner av texten för att förbättra studiens kvalitet. Detta är även 

relevant för det sista kriteriet som synliggör vikten av att forskaren inte låter egna värderingar 

och reflektioner påverka studiens metod eller resultat (Bryman, 2008, s. 354–355). Under 

arbetets gång har vi varit medvetna om denna problematik och, i den mån som gått, inte låtit 

egna erfarenheter och åsikter påverka intervjuernas utformning eller det material som 

framkommit under studiens gång. Detta har gjorts genom att vi har haft en öppen dialog 

gällande ämnet samt låtit handledare och studenter läsa tidigare versioner av texten för att kunna 

ge kritik och föreslå eventuella förbättringar. 
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4.4 Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen har fyra etiska principer tagits i beaktning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inledningsvis fick 

respondenterna ett missivbrev med en redogörelse av ämnet studien centrerades kring och dess 

huvudsakliga syfte. Brevet innehöll även information gällande studiens grundläggande upplägg 

samt hur intervjuernas struktur skulle se ut. Detta för att klargöra vad som förväntades av 

respondenterna och att de på så sätt kunde avgöra om de ville medverka i studien. Ett missivbrev 

tydliggör även ett frivilligt deltagande och att respondenterna när som helst kan avsluta 

intervjun om frågorna någon gång skulle göra dem obekväma (Bryman, 2008, s. 131–132). 

Sammantaget var detta ett sätt att uppfylla de två första kraven, både samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. 

  

Respondenternas konfidentialitet var även av största prioritet vilket medför att deras namn och 

de företag de arbetar för inte nämns i studien. I resultatet har respondenternas namn bytts ut till 

fingerade vilket, enligt Bryman (2008, s. 132), kan göras för att bibehålla konfidentialitet. 

Konfidentialitet sträcker sig även över de ljudupptagningar som gjordes under intervjuerna. 

Respondenterna blev upplysta om vår önskan att använda detta verktyg och fick själva avgöra 

om de accepterade det. Vi var noga med att upplysa om att allt inspelat material endast skulle 

användas för studiens ändamål samt att filerna raderas så fort det inte längre behövdes för 

studiens analys. Dessa åtgärder uppfyller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Brinkman & Kvale, 2008, s.203 - 204, 131–132). 
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5. Resultat och analys 
I resultat- och analyskapitlet ges en framställning av svar från de intervjuer som genomförts. 

Svaren från intervjuerna har delats in i teman för att förtydliga hur de kopplas till studiens 

frågeställningar gällande hur mäklare upplever gränslöshet i arbetet samt vilka strategier som 

kan användas för att hantera det.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

Studiens analys baseras på intervjusvar från sex mäklare som arbetar i olika stora orter runt om 

i Sverige. För att få ett bredare perspektiv gällande upplevelsen och hanteringen valdes 

respondenter med olika kön, ålder och år av erfarenhet i branschen. För att säkerställa 

respondenternas anonymitet har vi använt fingerade namn.  

 

Clara är 27 år gammal och har arbetat som mäklare i fem år. 

 

Peter är 53 år gammal och har arbetat som mäklare i 28 år.  

 

Malin är 58 år gammal och har arbetat som mäklare i 17 år. 

 

Adam är 29 år gammal och har arbetat som mäklare i fyra år. 

 

Amanda är 24 år gammal och har arbetat som mäklare i ett år. 

 

Douglas är 32 år gammal och har arbetat som mäklare i fem år. 

 

5.2 Upplevd gränslöshet 

För att besvara frågeställningen gällande hur mäklare upplever gränslöshet i arbetet har vi 

skapat teman baserade på respondenternas svar med koppling till ämnet. 

 

5.2.1 Arbetstider 

Det gränslösa arbetet kännetecknas bland annat av att arbetet kan utföras när som helst utan 

bestämda tidsramar. Därav ville vi veta mer om respondenternas arbetsdagar för att undersöka 

om deras upplevelser av att arbeta som mäklare stämmer överens med definitionen av gränslöst 

arbete. Samtliga respondenter uppger att de inte har någon bestämd agenda från arbetsgivare 

då dagarna planeras på egen hand utifrån vad de har för pågående förmedlingsuppdrag. Att 
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planera sina arbetsdagar själva och besitta en hög känsla av kontroll upplevs som positivt av 

samtliga. Friheten och flexibiliteten tycks vara nyckeln till respondenternas trivsel vilket även 

är ett resultat av låga krav från arbetsgivare. Nedan ger Malin en beskrivning över hur hon 

upplever det gränslösa arbetets flexibilitet.  

  

Malin: Det är så otroligt fritt. Jag kan planera min tid helt och hållet. Både när 

jag vill jobba och hur länge. Sen kan man också välja vilka sorts fastigheter man 

vill sälja utefter vad man tycker är roligt. Det finns hur mycket som helst att välja 

mellan. 

  

Det finns alltså ingen bestämd agenda vilket gör det intressant att studera huruvida 

respondenterna förhåller sig till antal arbetade timmar om dagen samt veckan. Det krävs 

disciplin för att arbeta som mäklare då de själva planerar och strukturerar upp sitt arbete. 

Respondenternas huvudsakliga arbetsuppgift är att förmedla bostäder till kunder och innebär 

ofta kontakt under kvällstid när kunderna avslutat sina arbetsdagar. Flera av respondenterna 

väljer i och med detta att förskjuta sin arbetstid och därmed påbörja arbetsdagen senare och 

avsluta den senare. Detta för att kundkontakten är central och att den mestadels sker när 

kunderna avslutat sin arbetsdag. Här synliggörs hur respondenterna kan balansera arbetslivet 

med privatlivet genom att på egen hand strukturera upp sin tid. Att arbeta på kvällen när kunden 

avslutat sin arbetsdag tycks dock leda till att respondenterna arbetar fler timmar än om arbetet 

hade skett på morgonen. Det visar att respondenterna ibland arbetar mer än ordinarie arbetstid 

är enligt Arbetstidslagen (ATL, SFS 1982:673). Två av respondenterna arbetar i genomsnitt 6 

timmar om dagen medan resterande respondenter arbetar mellan 10–12 timmar om dagen. 

Samtliga respondenter arbetar 6 dagar i veckan vilket innebär att de som arbetar 10–12 timmar 

om dagen överskrider den ordinarie arbetstiden (ATL, SFS 1982:673) som är 40 timmar i 

veckan. Trots att flera respondenter arbetar mycket finns alltid mer arbete att utföra då allt finns 

i mobiltelefonen. De kan avsluta sin arbetsdag och åka hem från kontoret men det uppkommer 

ofta mer arbete under kvällen eller när de är lediga i form av mejl eller samtal. I nästkommande 

citat beskriver Douglas hur en arbetsdag kan se ut och visar genom det hur mäklare kan 

överskrida ordinarie arbetstid. Citatet tydliggör även det höga kravet på tillgänglighet som 

mäklare kan uppleva.  

  

Douglas: Jag är kontaktbar fram till kl. 22-23 på kvällen. Det är mer min sambo 

som tycker att det är jobbigt. Hon kan bli arg när någon ringer kl. 23 en 
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fredagskväll, men jag själv har inget emot det. Lördagar brukar jag inte svara 

om det inte är jätteviktigt. Då skickar de sms eller talar in ett meddelande och då 

får jag avgöra om det är viktigt nog att svara på. 

  

En annan aspekt gällande mäklarens flexibla arbetstider är möjligheten att planera utefter 

eventuell ledighet. Arbetet kan då planeras så pågående försäljningar och möten inte överlappar 

varandra. Mäklarna kan även utöka sin arbetstid för att få en högre inkomst innan ledigheten 

för att det ska vara möjligt att klara ekonomin även efter den lediga perioden. Nedan redogör 

Peter för hur graden av kontroll kommer till uttryck genom möjligheten att själv strukturera upp 

sitt arbete. 

  

Peter: Ibland kan jag köra stenhårt i 14 dagar och så kan jag ta två dagar till att 

inte göra något alls. Man har ju alltid med sig mobilen så kunderna förstår ju inte 

vart man är. Det enda är ju att jag inte bokat några möten då men jag kan 

fortfarande jobba. 

 
5.2.2 Lön 

Samtliga respondenter har en provisionsbaserad lön vilket innebär att de får betalt för de 

förmedlingsuppdrag som slutförs. Säljs inga bostäder får respondenterna ingen lön vilket kan 

innebära en minskad motivation till arbetet och en ökad stressnivå. Har mäklaren en mer 

frekvent försäljning ökar istället inkomsten och även motivationen till arbetet. Respondenterna 

har olika upplevelser gällande gränslösheten i relation till den provisionsbaserade lönen. Malin 

har en positiv uppfattning och menar att inkomsten inte behöver vara hög för att vara 

tillfredsställande. För henne handlar det om att arbeta tillräckligt för att få den inkomst hon är 

nöjd med. Detta görs genom att bibehålla en balans och prioritera de uppgifter som är viktiga 

för att säkerställa en inkomst. Lönen kan även uppfattas positiv då det blir en form av 

motivation till ökat arbete och större engagemang för uppdragen. För Douglas är målet att få 

en hög inkomst och menar att det obefintliga lönetaket blir en motiverande faktor till att arbeta 

hårdare. Lönen blir en form av belöning och bevis på att respondenten har gjort bra ifrån sig. 

  

Douglas: Jag älskar att ha provisionsbaserad lön. Man måste tycka om det för att 

tycka om att vara mäklare. Det kan vara en stress och en press men jag ser det 

som en morot att inte ha ett lönetak. 
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Provisionsbaserad lön kan dock uppfattas som negativ då den inte garanterar en inkomst. 

Amanda upplever en så pass hög stressnivå att hon har sagt upp sig och ska övergå till en tjänst 

med fast månadslön. Respondenten menar att en osäker inkomst genererar stress på en nivå 

som inte är hållbar i längden och leder till en minskad livskvalité. Återhämtningen blir även 

lidande då situationen leder till svårigheter att koppla bort oron över inkomsten under 

respondentens fritid. Detta visar på att hon upplever en låg känsla av kontroll i förhållande till 

sin inkomst. 

 

Amanda: Det är extremt stressande att veta om att man riskerar att inte få någon 

lön och det går verkligen ut över mitt liv. Jag har jättesvårt att tänka på annat, 

inte ens när jag är ledig. På grund av detta så har jag sagt upp mig och ska börja 

ett nytt arbete med en fast lön. 

 

5.2.3 Krav och Kontroll 

En av teorierna som beskrivs i teorikapitlet 3.2 handlar om krav och kontroll i arbetslivet. 

Modellen påvisar arbetstagarens aktivitetsgrad vilket innefattar olika nivåer av 

arbetsmotivation och stress. Arbetssituationen baseras på individens upplevda kontroll i 

kombination med de krav som ställs. Den rådande arbetssituationen kan utifrån detta placeras i 

en kategori. Respondenternas svar har analyserats utifrån modellen och upplevelsen gällande 

vilken nivå av krav och kontroll mäklaryrket innebär skiljer sig åt. 

  

Amanda upplever höga krav och en låg grad av kontroll vilket kan kopplas till kategorin spänd 

arbetssituation. Den låga känslan av kontroll synliggörs i respondentens oro för kommande 

inkomst och bristen på struktur i arbetet. De höga kraven framkommer då hon talar om att 

marknaden innefattar hård konkurrens. Konkurrensen innebär att konstant bli jämförd med 

andra och en press att bli vald för att få ett förmedlingsuppdrag. 

  

Amanda: Jag jobbar jättemycket varje dag men min timlön har aldrig varit sämre 

vilket gör mig väldig omotiverad. Eftersom konkurrens är så hård måste man ha 

extremt mycket disciplin och det har jag själv ganska svårt att hantera. 

  

Respondenterna Clara, Peter, Adam & Douglas kan kategoriseras enligt den aktiva dimensionen 

där det råder en hög nivå av kontroll i kombination med höga krav. Nivån av kontroll visas 

genom respondenternas acceptans av vad arbetssituationen innebär och förmågan att kunna 
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hantera den. Respondenterna upplever samma problematik vad gäller exempelvis den 

provisionsbaserade lönen men menar istället att de blir motiverade till att arbeta mycket för att 

få en högre inkomst. De upplever även en stabilitet då de får in tillräckligt med uppdrag och 

tjänar mer i relation till tidigare arbeten. Uppfattningen av kraven som ställs på dessa mäklare 

är höga och konkurrensen uppfattas som hård. Dock är respondenterna även positivt inställda 

till detta då de istället ser det som en chans att framställa och sälja in sig själva på ett optimalt 

sätt. 

  

Malin har en avspänd arbetssituation där graden av kontroll är hög samtidigt som upplevelsen 

av krav är låg. Hon upplever ingen märkbar stress över att få in många uppdrag utan fokus 

ligger snarare på att ta in få uppdrag med hög provision. Genom att göra detta bibehåller hon 

den höga graden av kontroll. Den låga kravnivån uppkommer av att, efter många år i branschen, 

exakt veta vad det innebär och hur mycket arbete som behövs läggas ner för att nå de 

inkomstnivåer hon är i behov av. 

 

Malin: Jag har lärt mig att hellre ta typ fem till tio uppdrag med riktigt bra 

provision än att ha jättemånga mindre med en sämre provision. Det tjänar alla 

på, jag, min familj och kunden. 

 

5.2.4 Sammanfattning av upplevd gränslöshet 

Mäklares positiva upplevelser av gränslöst arbete centrerades främst kring friheten och 

flexibiliteten som bidrar till möjligheten att bestämma fritt över sitt arbetsliv. Friheten 

förknippas med mäklares möjlighet att påverka sin arbetstid samt att det inte finns någon gräns 

gällande deras inkomst. Arbetet kan även utföras var som helst från portabla enheter i form av 

datorer och mobiltelefoner. Detta medför en frihet i att exempelvis resa med familjen och 

samtidigt vara tillgänglig för sina kunder. Dessa aspekter tyder på en hög grad av kontroll och 

synliggör de positiva aspekterna med mäklares upplevelse av det gränslösa arbetet.  

  

Upplevelsen av de negativa aspekterna av gränslöst arbete varierade hos respondenterna. Trots 

att den provisionsbaserade lönen å ena sidan kan ses som en positiv aspekt av det gränslösa 

arbetet kan den å andra sidan ses som negativ om den leder till stress och oro över kommande 

inkomst. Det fanns även en negativ aspekt gällande friheten och flexibiliteten som tillkommer 

i ett gränslöst arbete då det ställer höga krav. Individen måste strukturera upp sitt arbete på egen 

hand då det inte finns tydliga gränser för vad som ska göras och hur länge de ska arbeta. 



 24 

  

De olika upplevelserna av gränslöst arbete kan påverkas av de krav som ställs på mäklare och 

den upplevda kontrollen över arbetssituationen. Finns det ingen bra balans mellan dessa 

faktorer kan detta ha en negativ inverkan på mäklares välmående. 

 

5.3 Strategier för att hantera det gränslösa arbetet 

Studiens andra frågeställning undersöker vilka strategier mäklare kan använda för att hantera 

det gränslösa arbetets utmaningar. Även här har olika teman skapats utifrån respondenternas 

svar som kopplats till strategier. Under intervjun märkte vi att strategier kan användas både 

medvetet och omedvetet beroende på vad som faller sig naturligt i respondenternas 

vardagsmönster. När vi utgick från det specifika temat gällande strategier fick respondenterna 

mer betänketid och kunde noggrant analysera vilka strategier som används. 

 

 5.3.1 Att nyttja flexibla arbetstider 

Flexibla arbetstider är en del av det gränslösa arbetet och hanteras på olika sätt. För att hantera 

gränslösheten gällande arbetstider kan strategier användas, både för att strukturera upp 

arbetsuppgifter och för att sträva mot en fritid med tillräcklig grad av återhämtning. 

Respondenterna i denna undersökning har inga direktiv från arbetsgivare gällande när 

arbetsdagen ska påbörjas och avslutas eller vilka arbetsuppgifter som ska göras vid specifika 

tider. De kan helt utgå från egna preferenser och en individuell struktur. 

  

Under intervjuerna ställdes en fråga gällande respondenternas starttid och sluttid för 

arbetsdagen samt eventuella strategier i förhållande till det. Respondenterna Clara, Peter och 

Adam svarade att de själva har strategier gällande arbetstiden för att bibehålla en balans och 

säkerställa att arbetet inte påverkar fritiden i för stor utsträckning. Detta görs genom att ha 

bestämda klockslag för när arbetsdagen startas och avslutas, trots att det kanske finns arbete 

kvar att göra.   

  

Clara: Jag får börja när jag vill och sluta när jag vill. Sen har jag valt själv att 

bara jobba mellan nio på morgonen och nio på kvällen. Annars vet jag att jag 

kan sitta och jobba hur länge som helst och det är inte hållbart i slutändan.  

  

Övriga respondenter gav svar som belyser den mer diffusa och ofta svåra gränsdragningen som 

föreligger i gränslöst arbete. De har ingen aktiv gränsdragning gällande vilka tider arbetet ska 
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utföras utan arbetar sporadiskt under stora delar av dagen vilket innebär en obalans mellan 

arbetslivet och privatlivet.  

  

Peter: Jag har ju hela arbetet i telefonen så jag kan ju jobba vart som helst och 

när som helst. Det blir lätt så att jag går hem vid 21 och fortsätter jobba hemma 

framför tv:n med olika saker inför nästa dag. Sen ringer ju folk ofta på kvällen 

och då vill jag vara tillgänglig. 

 

5.3.2 Spara och planera 

Att arbeta som mäklare innebär inte endast gränslöshet gällande arbetstider utan även inkomst. 

För att få en inkomst måste mäklare få bostäder sålda. Desto fler bostäder som säljs desto större 

inkomst väntar. Som ovan nämnt råder olika upplevelser kring gränslösheten gällande 

inkomsten bland respondenterna. Under intervjun framkom det att det finns en strategi för hur 

mäklare kan hantera denna gränslöshet. I och med att det inte finns någon säkerhet i kommande 

utbetalningar har flera respondenter som strategi att spara pengar så att det finns om de någon 

månad inte skulle få ut en tillräcklig inkomst. Detta tillvägagångssätt är även vanligt 

förekommande när de vet i förväg att de ska vara lediga från arbetet. Det tycks finnas ett 

samband mellan både upplevelsen och hanteringen av gränslösheten i form av lön och hur pass 

rutinerade mäklarna är med arbetssättet. De som är nya i branschen och i gränslösheten tenderar 

att ha svårare att bygga upp en buffert än de som kommit igång med försäljningarna och är mer 

rutinerade. Clara har arbetet i fem år och har från start haft som strategi att lägga undan pengar 

varje månad för att få en buffert och säkerhet för framtiden.  

  

Clara: För mig har det varit väldigt viktigt att lägga undan pengar för att det inte 

finns någon garanti att få en lön varje månad. Det har hittills gått väldigt bra för 

mig men man vet inte vad som händer i framtiden vare sig för mig eller för 

bostadsmarknaden så det är bra att vara förberedd.  

 

5.3.3 Att balansera det gränslösa arbetet med privatlivet 

Enligt tidigare forskning ser vi att arbete som utgör en stor del av individens liv i kombination 

med diffusa gränsdragningar mellan privat- och arbetsliv kan leda till negativa effekter på 

individens välmående. Gränslösheten som råder då individen alltid är tillgänglig och telefonen 

både är ett privat- och arbetsverktyg kan resultera i negativ stress. Individen får ingen tid för 

återhämtning eller distans från arbetet vilket rubbar balansen. Detta påverkar Adam dagligen 
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då han upplever att det inte finns någon fritid över huvud taget då telefonen alltid är på. Peter 

menar att det är svårt att distansera sig från det gränslösa arbetet då de alltid är tillgängliga via 

telefonen. Att ha telefonen på är dock ett medvetet val och respondenternas familjer är vana vid 

det. Trots att det finns tid i respondenternas liv som inte läggs på arbetet tycks det vara en 

svårighet att få struktur och rutin på det privata livet. Det är arbetsdagen som styr fritiden och 

inte tvärtom eftersom arbetsdagarna ser olika ut. Problematiken synliggörs i Adams svar nedan.  

  

Adam: Jobbet tar ju upp nästan hela livet. Det är inte så mycket fritid, bara på 

lördagar och ibland efter 21 om ingen ringer då men telefonen är ju alltid på. När 

jag får tid över brukar jag träna men det är ju svårt att vara med i typ ett 

fotbollslag som har regelbundna träningar varje tisdag klockan sju för man vet 

ju inte om man jobbar då.  

  

Något som framkommit under intervjuerna är även nivån av stress som respondenterna 

upplever inom mäklaryrket. Samtliga uttrycker att det är ett stressigt arbete men det råder 

distinktioner gällande om stressen upplevs som negativ eller positiv. Beroende på vilken form 

av stress som upplevs påverkas individens välmående på olika sätt. Samtliga respondenter 

känner stress varje dag i arbetet, både när de har mycket och lite att göra. Enligt dem själva är 

det viktigt att kunna tackla stressen och se den som positiv för att det ska vara hållbart i längden. 

Om stressen upplevs som negativ beror det ofta på att antingen respondenternas kunder är 

stressade och att stressen överförs till mäklaren eller att det inte funnits tid för återhämtning. 

Enligt Griffin och Sun (2017) kan ihållande stress och brist på återhämtning leda till en negativ 

effekt på individens välmående. Konflikter mellan privat- och arbetslivet ökar risken för 

utbrändhet. Respondenterna har likadan syn på utbrändhet och menar att det finns en stor risk 

för det inom mäklaryrket. Deras egna strategier för att inte bli utbrända i arbetet kretsar kring 

tillgängligheten via telefonen samt återhämtning. Respondenterna Clara, Peter, Malin och 

Adam stänger ofta av telefonerna när de bestämt sig för att avsluta arbetet för dagen eller på 

lediga dagar för att inte bli påverkade av telefonen. Är telefonen på reagerar de så fort den låter 

eller lyser upp och börjar genast tänka på arbetet vilket de bör undvika för god återhämtning. 

Peter ser till att verkligen ta tillvara på den tiden som finns för återhämtning, trots att den är 

begränsad. Han arbetar i ett högt tempo under året men ser till att ha semester under sommaren 

för att undvika att gå in i väggen. Peter har också som strategi att lämna staden hen arbetar i för 

att kunna koppla bort arbetet helt. 

  



 27 

Peter: Det jag märkt är att jag måste ha de där veckorna semester. Det tar nästan 

upp till en vecka att landa, och då behöver man platser att åka till så man kan 

komma från jobbet. När jag är i min hemstad så tänker jag mycket mäkleri, men 

åker jag till ett annat land så är det ett sätt att få denna ro. Att kunna ta 14 dagar 

över julen och 5 veckor på sommaren har blivit väldigt viktigt för mig. 

 

5.3.4 Sammanfattning av strategier för att hantera det gränslösa arbetet 

Strategier som utformas för att bibehålla en hälsosam relation till arbetet kan vara både 

medvetna och omedvetna. Genom att använda en segmenteringsstrategi gällande bestämda 

arbetstider kan individen motverka att arbetet tar för mycket av den fria tiden som behövs för 

återhämtning. För att motverka stress relaterat till inkomsten kan individen spara pengar under 

de månader som gått bra och ha som en säkerhet under månader med lägre inkomst. Inkomsten 

kan även anpassas efter behov om individen exempelvis behöver ha en ledig period. Att utöka 

sin arbetstid för att öka inkomsten kan möjliggöra senare perioder utan inkomst. En annan 

segmenteringsstrategi som används frekvent är att stänga av mobiltelefonen under fritiden. 

Detta för att få en distans till arbetet och att inte konstant bli påmind om arbetsrelaterade 

uppgifter. 

 

 

  



 28 

6. Avslutande diskussion 
Utifrån definitionen av ett gränslöst arbete har vi nu undersökt hur mäklares upplevelse och 

hantering av fenomenet kan se ut. Gränslösheten kan å ena sidan vara en motiverande faktor 

som innebär frihet i arbetet och å andra sidan vara en faktor som leder till en ökad risk för 

utbrändhet, oro för lön och avsaknad av balans mellan arbets- och privatliv. En avgörande 

faktor för en positiv upplevelse av gränslösheten tycks vara balansen mellan de krav som ställs 

på individen och känslan av upplevd kontroll. I kapitlet tidigare forskning ser vi att 

problematiken gällande gränslösheten breder ut sig över flera olika yrkesgrupper då det är ett 

arbetssätt som genom teknologins utveckling påverkar arbetsmarknaden ut ett större perspektiv. 

Mäklare tycks dock leva i en mer konstant gränslöshet eftersom de arbetar så pass mycket 

genom sin telefon och har möjlighet att strukturera sina arbetsdagar helt själva. Graden av 

upplevd kontroll borde då öka och resultera i en högre grad av välmående. Dock har det visat 

sig under studiens gång att alla mäklare inte upplever en högre grad av kontroll trots att de har 

liknande arbetsrelaterade krav. Hur väl mäklaren hanterar dessa aspekter tror vi beror på 

förmågan att vara disciplinerad i arbetet. Det råder höga krav på att planera och strukturera sin 

tid effektivt. Dessutom måste mäklaren själv bibehålla balansen för att inte arbeta för mycket 

då detta medför en risk för stress och minskad tid för återhämtning. Avsaknad av disciplin inom 

det gränslösa arbetet kan även resultera i att det inte läggs ner tillräckligt mycket tid på arbetet 

då den fria tiden ligger så nära till hands. Detta kan medföra en minskad eller utebliven inkomst 

om mäklaren har en provisionsbaserad lön samt svårigheter i att möta konkurrensen på 

marknaden. Förmågan att vara disciplinerad i arbetet tycks vara nyckeln till att upplevelsen av 

gränslösheten ses som oproblematisk.  

  

För att bibehålla balans mellan arbets- och privatliv kan olika former av strategier användas. 

Mäklare kan välja att antingen segmentera eller integrera de olika sfärerna. Vilken strategi som 

används är högst individuellt och välmående kan uppnås med hjälp av dem båda. En tolkning 

som gjorts baserat på resultatet av studien är att de som integrerar sfärerna har en tendens att se 

arbetet som en stor passion i livet. Det gör inget om arbetet tar tid från privatlivet då det är en 

så central del. Mäklare som använder segmenteringsstrategier tycks istället vilja tydliggöra 

gränsen mellan arbets- och privatliv och värdesätter en fritid som inte inkluderar 

arbetsrelaterade tankar eller uppgifter. De upplever en balans mellan krav och kontroll vilket 

uppnås med hjälp av rutiner gällande arbetets struktur för att uppnå välmående, trivas med 

arbetet och få en tillfredsställande inkomst. Vi ser även en koppling mellan upplevelsen och 

hanteringen av det gränslösa arbetet och år av erfarenhet i branschen. De som arbetat längre har 
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en mer positiv upplevelse och känner en trygghet i hur de ska hantera arbetet för att bibehålla 

välmåendet och samtidigt prestera. De som arbetat i branschen under en kortare period upplever 

en större stress och oro inför gränslösheten som de befinner sig i, främst gällande den 

provisionsbaserade lönen. 

 

Då det både finns positiva och negativa aspekter av det gränslösa arbetet är vårt förslag till 

vidare forskning att studera hur arbetsgivare förhåller sig till gränslösheten. Har arbetsgivare 

specifika strategier eller strukturer som följs för att anställda ska må bra i sin arbetssituation 

och för att motverka utbrändhet? Hade studien haft en längre tidsram skulle fler intressanta 

aspekter kunnat synliggöras och vi hade kunnat fördjupa oss mer i ämnet. 

  

Vår styrka som genomsyrar hela studien är att vi har ett genuint intresse för fenomenet gränslöst 

arbete då vi studerar till personalvetare och vill vet mer om hur arbetslivet kan påverka 

individer. Därav har vi båda varit djupt engagerade under studiens gång. Vår förhoppning är att 

studien kommer kunna användas av både arbetstagare och arbetsgivare som upplever och 

hanterar gränslöshet i arbetslivet. Dels för att få en inblick i hur fenomenet hanteras och upplevs 

av andra och dels för att bli inspirerade eller ta hjälp av de slutsatser som redogjorts för.  
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8. Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Om respondenten 

• Hur gammal är du? 

• Vilken utbildning har du? 

• Tycker du att din utbildning förberedde dig för hur mäklarlivet faktiskt är? 

• Varför valde du att bli mäklare? 

• Hur många år har du arbetat som fastighetsmäklare? 

• Trivs du med ditt yrkesval? Varför? 

 

Din arbetsvecka 

• Hur många dagar i veckan arbetar du?  

• Brukar du arbeta på helgdagar? 

• Hur många timmar arbetar du per dag?  

• Har du fasta tider gällande när du startar och avslutar din arbetsdag?  

• Upplever du att du på egen hand kan styra över din arbetsvecka? 

• Var utför du ditt arbete?  

• Har du fast eller provisionsbaserad lön? 

- Hur är din upplevelse av att ha provisionsbaserad lön? 

• Är du alltid kontaktbar? Hur upplever du det?  

 

Välmående:  

• Vilka positiva aspekter finns det med att arbeta gränslöst?  

• Vilka negativa aspekter finns det med att arbeta gränslöst? 

• Vad är din upplevelse av konkurrensen i mäklarbranschen?  

- Hur hanterar du konkurrensen? 

• Har du någonsin känt dig stressad i ditt yrke?  

- På vilket sätt? I Vilken situation? 

• Pratar ni något om stress kollegor emellan? 

- Vad säger ni isåfall? 

• Upplever du att ditt arbete påverkar din fritid? 

- Isåfall hur? 

• Hur ser ditt behov ut gällande att kunna koppla bort arbetet under din fritid?  

- Är det något du känner är möjligt?   
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• Hur ser du på risken för utbrändhet? Vad krävs för att orka i längden? 

 

Strategier: 

• Har du någon speciell strategi för att koppla bort arbetet under din lediga tid? 

• Vad gör du för att koppla av på kvällar eller lediga dagar? 

• Hur hanterar du eventuell stress?  

• Om du arbetar hemifrån ibland, gör du det från alla platser eller bara specifika platser?  

• Är det något viktigt du känner att vi har glömt att fråga dig om? 

 


