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Sammanfattning 
Framväxten av ett alltmer flexibelt arbetsliv har bidragit till att gränserna mellan arbete och 
fritid successivt luckrats upp. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort för en ständig 
uppkoppling och med hjälp av olika teknologiska hjälpmedel kan individen numera arbeta 
vart som helst och när som helst. Detta innebär att ett större ansvar tillskrivits individen att 
själv vara den som kontrollerar och strukturerar upp sitt arbete. Samtidigt ställer den ökade 
konkurrensen allt högre krav på tillgänglighet och ett kundbemötande i världsklass. 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida ett gränslöst arbete yttrar sig för 
fastighetsmäklare på två kontor. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv, 
Hochschilds teori om emotionellt arbete och Foucaults teori om den självdisciplinerade 
styrningen har vi sedan analyserat vår empiri. Vidare har vi utgått från tidigare forskning som 
berör flexibelt arbete, återhämtning, teknologins påverkan, roller samt gränsdragningen 
mellan arbetstid och fritid. 
 
Vi utgick från en kvalitativ metod och genomförde 8 stycken semistrukturerade intervjuer. 
Resultatet visade att fastighetsmäklaryrket i stor utsträckning innefattas av ett gränslöst 
arbete. Samtidigt kräver yrket en skicklig ”skådespelare” för att kunna bemöta kunderna. Den 
ständiga tillgängligheten är en faktor som samtliga upplever på olika sätt och de har därav 
utvecklat strategier för att kunna hantera detta. Resultatet synliggjorde även att kvinnorna i 
större utsträckning än männen upplever sig ifrågasatta av kunder vilket gör att de inte känner 
sig betrodda i sin yrkesroll på samma sätt. Vidare kan de olika upplevelserna och strategierna 
tänkas grundas i huruvida respondenterna förhåller sig till yrkesrollens krav eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
The emergence of an increasingly flexible working life has contributed to the gradual 
reduction of the boundaries between work and leisure. At the same time digitization has made 
it possible for a constant connection and with the help of various technological aids. 
Individuals can now work anywhere and at any time. This means that responsibility is 
attributed to the individual himself being the one who controls and structures his work. At the 
same time we have increased competition, that demands better availability and a customer 
service in world class. 
 
This study aims to investigate whether a borderless work turns out for real estate agents at two 
offices. With help of Goffman's dramaturgical perspective, Hochschild's theory of emotional 
work and Foucault's theory of self-disciplined governance, we have analyzed our empirical 
data. Furthermore, we have started from previous research that concerns flexible work, 
recovery, influence of technology, roles and the boundary between working time and leisure 
time. We started from a qualitative method and conducted 8 semistructured interviews. The 
result showed that the real estate brokerage profession in a large extent includes borderless 
work. At the same time it is a profession that requires a skilled “actor” to be able to respond to 
the customers. The constant accessibility is a factor that everyone experiences in different 
ways and has therefore developed strategies to be able to handle this. Women felt less 
confident in their profession compared to men, based on that costumers often questioned 
women’s knowledge. Furthermore, the different experiences and strategies may be based on 
whether the respondents relate to the professional role's requirements or not. 
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1 INLEDNING 
Det gränslösa arbetet har med globaliseringens hjälp kommit att prägla dagens arbetsliv allt 
mer. Samtidigt som det medför en större frihet för individen när det kommer till arbetets 
utförande ställer det också högre krav på självständighet och kontroll över den egna 
situationen (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006:149).  
 
Framväxten av det gränslösa arbetet tog fart först på 1970-talet när västvärlden drabbades av 
en ekonomisk kris som minskade företagens vinster drastiskt. Detta slog hårt för samtliga 
parter och tvingade företag att söka sig till nya marknader utomlands för att återigen få fart på 
tillväxten. Med tiden inleddes samarbeten med andra verksamheter runt om i världen och 
svenska företag investerade i utländska. Investeringar av liknande karaktär skedde även 
mellan länderna i väst vilket medförde en strukturomvandling som innebar ett ökat inflytande 
från de olika marknadskrafterna (Allvin et al., 2006:13). Vidare har globaliseringen påverkat 
organisationer och företag och gjort dem mer konkurrensmedvetna och för att minimera 
risken att slås ut i det tuffa klimatet har ett antal justeringar ägt rum. Arbetsgivare har kommit 
att släppa på regler gällande arbetstid, plats och arbetsuppgifter vilket senare lett till att 
individen fått en större flexibilitet i sin arbetssituation (Allvin et al., 2006:17–18). Den 
utveckling som många idag ser som mest påtaglig när det kommer till framväxten av det 
gränslösa arbetet är teknikens. Detta eftersom både internet, datorer och mobiltelefoner idag 
möjliggör för oss att ta med arbetet vart vi än går vilket också innebär att vi kan utföra arbetet 
på valfri tid (Allvin et al., 2006:19–20). Sverige är ett av länderna inom EU där flest företag 
erbjuder flexibla arbetstider till sina anställda. Detta är något som uppskattas framförallt av 
tjänstemän eftersom de upplever en stor frihet i att själva få möjlighet att bestämma över 
arbetets utförande (Arbetsliv, 2018). Samtidigt som friheten och makten över den egna tiden 
innebär en möjlighet att anpassa arbetsdagen utefter det övriga livet, kan det även komma att 
leda till att det blir svårare för individen att se en gräns mellan arbete och fritid (Motivation, 
2012). 
 
En yrkesgrupp som särskilt kommit att präglas av flexibilitet och krav på det egna ansvaret är 
fastighetsmäklare. Branschen har med tiden genomgått ett flertal stora förändringar och i takt 
med den ökade konkurrensen på marknaden har ett flertal skiften ägt rum. Fokus har bland 
annat flyttats från att enbart handla om försäljning till att istället fokusera på antalet intag. 
Detta skifte har bidragit till att det ställs högre krav på fastighetsmäklare att besitta kunskaper 
inom fler områden än försäljning samtidigt som tillgängligheten är viktigare än någonsin 
(Jingryd & Segergren, 2012:11). Som fastighetsmäklare förväntas man enligt god 
fastighetsmäklarsed att ständigt sträva efter att leva upp till en hög lägsta nivå. Detta både vad 
gäller de juridiska, etiska, affärsmässiga, som de medmänskliga områdena. Konkurrensen om 
uppdragen är stor vilket ställer krav på nyutexaminerade att snabbt bli medvetna om vad som 
krävs för att lyckas inom yrket. Bland annat när det kommer till att skapa och upprätthålla 
kontakter med kunder (Jingryd & Segergren, 2012:12f). Kraven som arbetet ställer på 
fastighetsmäklaren, de teknologiska hjälpmedlen och det egna ansvaret över det personliga 
varumärket är alla faktorer som kan tänkas bidra till att fastighetsmäklaren väljer att alltid 
vara tillgänglig och därmed har svårare att skilja på arbetsliv och privatliv. Samtidigt har 
forskning kommit att visa på visa på att fler och fler väljer att lämna yrket redan efter några år 
i branschen vilket man ser problematiskt på (Fastighetsmäklarförbundet, 2019). Vi anser 
därmed att det är högst intressant att närmare undersöka och skaffa oss en djupare förståelse 
för hur fastighetsmäklare hanterar och upplever den gränslöshet som arbetet med det ökade 
kravet på tillgänglighet medför.  
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1.1 Syfte & Frågeställningar 
Syftet är att studera och förstå hur det gränslösa arbetet tar sig i uttryck i yrkeslivet för 
fastighetsmäklare på två kontor i Västra Götaland. Vi kommer att undersöka vad yrket ställer 
för krav på kundbemötande och hur fastighetsmäklarna förhåller sig till kundernas 
förväntningar på tillgänglighet. Vi avser även att studera om det föreligger eventuella 
skillnader i upplevelsen utifrån ett genusperspektiv.  
 

1.2 Forskningsfrågor 
• Vilka huvudsakliga uttryck för gränslöst arbete framgår i yrkeslivet hos 

fastighetsmäklare? 
• Hur förhåller sig fastighetsmäklarna till yrkesrollens krav på kundbemötande och 

tillgänglighet samt vilka strategier använder de för att hantera dessa? 
• Skiljer sig upplevelsen av kraven utifrån ett genusperspektiv? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Fastighetsmäklare 
En fastighetsmäklare förmedlar kommersiella fastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter och 
tomträtter. Hen kan vara anställd vid en fastighetsmäklarbyrå eller vara egen företagare. Den 
huvudsakliga uppgiften är att förmedla kontakter mellan köpare och säljare, sköta 
förhandlingarna mellan parterna och upprätta kontrakt när parterna kommit överens. Som 
fastighetsmäklare ger man även parterna de råd och upplysningar de behöver för att kunna 
genomföra affären. Vidare kontrollerar Fastighetsmäklaren ägarförhållanden, inteckningar, tar 
fram en skriftlig beskrivning av fastigheten och beräknar köparens boendekostnader. I 
mäklaruppdraget ingår det även att annonsera efter köpare och att visa objektet för 
intresserade. Som mäklare kan man vara specialiserad på en viss marknad och man kan få i 
uppdrag att hitta en viss fastighet eller bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa. Att 
sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller förmedla köp av semesterbostäder i 
utlandet åt svenskar är några exempel på vad en fastighetsmäklare kan vara inriktad på 
(Framtid, 2019). 
 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt framhävs relevant forskning som behandlar de områden som vår studie 
innefattas av. Forskningen bidrar till en ökad förståelse för framväxten av ett mer gränslöst 
arbete men även hur det kan ta sig utryck. Genom att vidare beröra vilka krav och 
förväntningar som det kan tänkas innebära synliggörs även hur individen påverkas av det. 
 

2.1 Skilda sfärer 
Synen på huruvida arbete och övrigt liv förhåller sig till varandra har med tiden kommit att 
variera. Föreställningarna har sedan 1900-talet utgått från att sfärerna skiljer sig åt eftersom 
övrigt liv generellt sett kopplats ihop med familjeliv. Med utgångspunkt i denna föreställning 
har olika modeller framtagits av forskare för att på så sätt få möjlighet att skåda hur arbets-
och privatsfärer påverkar och förhåller sig till varandra. Skådar vi förhållandet genom 
segmenteringsmodellen så existerar sfärerna parallellt med varandra, utan ömsesidig inverkan. 
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Eftersom arbetslivet då fyllde individens materiella behov tillfredsställde istället det övriga 
livet individen med de emotionella och sociala behoven och sfärerna inkräktade inte i 
varandra. Detta förhållande var framförallt under industrisamhällets dagar önskvärt eftersom 
majoriteten av alla yrken innefattades av fysiskt ansträngande och oerhört tunga arbeten. Den 
tydliga avgränsningen var därmed tvungen eftersom återhämtningen sågs som nödvändig och 
individens privata sfär var därför något man värnade om (Allvin et al., 2006:105). 
 

 
Figur 1: Segmenteringsmodellen (Allvin et al. 2006, s.105). 

 
Dock insåg man tidigt att arbete och fritid bör beaktas i ett vidare perspektiv. Framförallt 
eftersom att fritiden för de med enormt tunga och fysiskt belastande arbeten bestod av vila. 
Vidare pekar överspridningsmodellen på att svårigheter som uppstår i den ena sfären kan 
komma att löpa ut över den andra. Detta innebär att de två sfärerna betraktas som 
genomsläppliga, det vill säga att individens upplevelser, erfarenheter och attityder inom det 
ena området, exempelvis arbetslivet, tenderar att påverka och ha inflytande på det övriga livet, 
exempelvis familjelivet. Med andra ord såg man att innehållet i arbetslivet på ett eller annat 
sätt skulle ha betydelse för hur livet i övrigt skulle utspela sig (Allvin et al., 2006:105). 
 

          
Figur 2: Överspridningsmodellen (Allvin et al., 2006:106). 
 

Vidare har både positivt och negativt inflytande mellan de båda sfärerna synliggjorts, tydligast 
är dock den negativa överspridningen från arbetsliv till övrigt liv. 
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2.2 Fördelar av ett flexibelt arbete 
I en studie av Grzywacz, Carlson och Shulkin (2008) undersökte man hälsorelaterade effekter 
av flexibilitet på arbetsplatsen. Flexibiliteten innefattades av att individen hade tillgång till att 
själv kontrollera sitt arbetsschema vad gäller arbetets start- och sluttid och hur 
arbetsuppgifterna lades upp. Man fokuserade främst på hur denna form av flexibilitet kom att 
påverka individen utifrån indikatorerna stress och utbrändhet (Grzywacz, Carlson & Shulkin, 
2008). Resultatet påvisade att arbetstagare som utnyttjat ett flexibelt förhållningssätt hade en 
lägre nivå av stress och utbrändhet. Tidsmässig flexibilitet, det vill säga möjligheten till att 
förlägga arbetstiden friare, hade framförallt ett stort positivt samband till dessa indikatorer. 
Sammanfattningsvis menar forskarna på att det är fördelaktigt att ge en arbetstagare 
möjligheten till att arbeta mer flexibelt då det bidrar till hälsa och välmående. I längden kan 
det också komma att gynna organisationen, då tillfredsställda arbetstagare genererar i bättre 
resultat (Ibid.).  

 
2.3 Återhämtning, gränsdragning och välmående 
Taris et al., (2007) undersöker huruvida ohälsa i arbetslivet kan ses som en konsekvens av att 
individen saknar tid för att återhämta sig, vilket flexibiliteten kan tänkas bidra till. Forskarna 
har i denna studie valt att titta närmare på om hög kontroll i arbetet påverkar medarbetarnas 
välmående och det visar sig att återhämtning är ett av de områden som drabbas när kraven blir 
för höga och kontrollen över arbetets utformning är för låg. Tid för återhämtning kan bland 
annat komma i kläm då medarbetaren tvingas arbeta fler timmar än planerat och därmed får 
mindre tid för fritid (Taris et al, 2007). I studiens resultat framgår det att medarbetare som 
upplever höga krav i arbetet också känner av utmattning i större utsträckning än de som 
upplever en hög grad av kontroll, oavsett om individen arbetar många ordinarie timmar eller 
gör mycket övertid. Detta tyder på att medarbetare som upplever låga krav och en hög grad av 
kontroll visade sig vara mer tillfreds vilket även bidrog till att de arbetade mer övertid 
eftersom de trivdes bättre. Slutligen visade det sig att höga krav och låg grad av kontroll 
förknippas med en konflikt mellan arbete och fritid då individen i större utsträckning tenderar 
att ta med sig arbetet hem och därav få mindre tid för återhämtning. Övertid i sig behöver 
dock inte alltid ha en negativ inverkan på individen men det bidrar till sämre förutsättningar 
för gränsdragningen mellan arbete och fritid (Ibid.). 
 

2.4 Fördelar och nackdelar med mental bortkoppling 
Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande och anställda som upplever sig vara drabbade 
har i regel en hög arbetsbelastning och känner sig emotionellt utmattade. Dessa individer 
tenderar att ha svårare att koppla bort arbetet under sin fritid vilket gör att de har ett större 
behov av återhämtning. Tydliga gränser, både vad gäller de rumsliga och teknologiska, är 
positivt relaterade till förmågan att koppla bort arbetet på fritiden (Sonnentag, Kuttler & Fritz, 
2009). En variant för att motverka detta kan vara att skapa tydliga rumsliga gränser. De 
teknologiska hjälpmedlen som finns idag har dock kommit att bidra till ett motstånd för denna 
gränsdragning i och med att de gör det möjligt att finnas nåbar oavsett vart man befinner sig 
(Sonnentag, Kuttler & Fritz, 2009). Enligt Arbetsmiljöverket (2015) har tekniken medfört att 
anställda i större utsträckning väljer att arbeta genom mobilen, läsplattor eller bärbara datorer 
som synkroniserar med varandra. Det har således möjliggjort för en stor flexibilitet vad gäller 
arbetsutförandet och utvecklingen hos verksamheterna (Arbetsmiljöverket, 2015). Vidare kan 
tekniken tänkas förbättra arbetseffektiviteten och förmågan att arbeta vilket har en positiv 
inverkan på välbefinnandet hos individen (Ninaus et al., 2015). Samtidigt som digitaliseringen 
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bidragit till väldigt mycket positivt kan den ökade användningen av teknologiska hjälpmedel 
komma att medföra en högre stressnivå, vilket går under namnet teknostress. Detta begrepp 
inbegriper olika varianter av stress och bland annat nämns teknikinvasion som innefattar en 
påfrestande känsla över att alltid vara tillgänglig. En sådan form av stress är viktig att ta i 
beaktande då det kan leda till en lägre produktivitet hos de anställda (Tarafdar et al., 2007). 
Även Ninaus et al., (2015) visar i sin studie att teknikanvändningen kan medföra 
stressfaktorer då det möjliggör en ständig uppkoppling, oberoende av tid och plats. Resultatet 
i form av en ökad tillgänglighet med förlängda arbetstider bidrar då att högre krav och 
förväntningar ställs på individer att oftare svara på mail och samtal (Ninaus et al., 2015). 
Eftersom tekniken används för både arbetsrelaterade uppgifter och fritidssysselsättningar kan 
det bidra till en otydlig gräns mellan arbetet och fritiden eftersom att individen alltmer blir 
påmind om arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015).  
 

2.5 Ingen ro och ingen vila 
Vidare menar Kets de Vries (2015) att tillgängligheten påverkar individer på det sättet att 
hjärnan aldrig får vila (Kets de Vries, 2015). Den teknologiska utvecklingen som skett har 
gjort det allt svårare för oss att koppla av då vi numera finns tillgängliga för varandra dygnet 
runt. Att individer har för lite att göra är alltså inte ett problem, utan snarare att vi försöker 
göra för mycket samtidigt. Kets de Vries (2015) menar att det till och med gått så långt att 
individer är så upptagna med att hinna med allt, att de glömmer av att leva (Kets de Vries, 
2015). Vi lever idag i ett samhälle där det är normativt att vara upptagen och ständigt aktiv, 
både privat och på arbetet. Detta lär man sig redan i barnsben vilket skapar ett beteende som 
hänger kvar igenom livet. Dock menar han att det inte alltid är den individ som arbetar hårdast 
som arbetar mest lönsamt. Att det nästan ses som provocerande att inte göra någonting är 
något som framkommer och vidare nämns att det snarare är något som individen skulle må 
bra utav. Att vara ständigt aktiv och aldrig få möjlighet att vila kan vidare komma att leda till 
ett flertal negativa aspekter på hälsan. Kets de Vries (2015) påtalar även den svårighet många 
upplever med att lägga undan sin mobiltelefon vilket enligt honom har en fysisk förklaring 
(Kets de Vries, 2015). Att vara ständigt tillgänglig bidrar till att hjärnan sänder ut dopamin i 
blodet vilket i sin tur ger ett rus som gör det svårt för individen att låta bli. Att ständigt låta sig 
distraheras av teknologin kan hämma den personliga utvecklingen och få individens 
kreativitet att sjunka, vilket belyser vikten av en balans mellan aktivitet och vila. Något som 
också nämns som problematiskt är att individer tycks ha svårigheter gällande gränssättning. 
Att människor i rädsla för att göra någon besviken eller att framstå som slappa inte vågar säga 
nej. Detta är något som människor bör lära sig för att på så sätt må bättre och finna en balans i 
livet (Kets de Vries, 2015).  
 

2.6 Att träda in och ut från rollen 
Ashforth, Kulik och Tomiuk (2008) undersöker hur tjänstemän inom olika serviceyrken 
hanterar övergången mellan deras yrkesroll och dem själva som individer. En serviceagent, 
det vill säga en anställd som utfärdar en roll, har som uppgift att under arbetstiden uppfylla de 
förpliktelser som är förknippade med yrkesrollen. Vid arbetsdagens slut utträder individen 
från yrkesrollen och så fortskrider rollövergången varje gång individen ska träda in eller ut 
från arbetet (Ashfort, Kulik & Tomiuk, 2008). Studien är uppdelad utifrån de tre 
underområdena övergångsritualer, gränsmarkörer och psykologiskt beteende. 
Övergångsritualer handlar om både den fysiologiska och psykologiska förflyttningen från 
rollen i privatlivet till arbetslivet och tvärtom. Gränsmarkörer innefattar synliga signaler som 
symboliserar inställningen till sin serviceroll, såsom beteende och/eller yrkesuniform. Det 
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psykologiska beteendet handlar om att psykologiskt förbereda sig för att träda in i yrkesrollen. 
Serviceyrken och dess rollspel kan likställas med teatervärlden som innefattas av att vara på 
och bakom scenen. Själva servicemötet med kunder sker på scenen medan partiet bakom 
inkluderas av den tiden individen kan få en paus från sin roll, vilket kan vara lunchrum, 
toaletter etcetera (Ibid.). Resultatet påvisade att samtliga tjänstemän hanterar rollövergången 
med lätthet trots att in- och utträde från rollen kan vara psykologiskt komplicerat. Det verkar 
delvis bero på användningen av underområdena som nämnts ovan, vilket också tycks bli ett 
naturligt inslag för en individ över tid. Serviceagenterna hade även en tydlig medvetenhet 
gällande när de var på scen och interagerade med kunder. Här fanns en väl utarbetad bild 
kring vikten av att uppträda professionellt och sträva efter en perfekt prestanda. Samtliga 
använde sig även av området bakom scenen, där de gavs möjlighet att få ett avbrott från sin 
yrkesroll vilket ansågs som värdefullt för att klara av rollspelet. Således blir framsidan därför 
en ansträngning där tjänstemännen hanterar intryck som visar på en yrkesmässig sida och 
baksidan gör det således möjligt att släppa de hårda kraven på service (Ashfort, Kulik & 
Tomiuk, 2008).  
 
Vi anser att de valda forskningsstudierna kompletterar varandra då de ger en breddad syn på 
det valda ämnet, samtidigt som vi får tillgång till en varierad ingång till ämnet vi valt att 
studera närmre. Då samtliga artiklar utom en är av kvantitativ ansats skiljer metodvalet sig 
från vår kvalitativa studie vilket vi ser mycket positivt på. Detta eftersom ett kvalitativt 
metodval gör det möjligt för oss att redogöra för en mer djupgående upplevelse från varje 
enskild respondent samtidigt som intervju som empiriinsamlingsmetod ger oss nya 
infallsvinklar att spinna vidare på. Därav anser vi att vår kvalitativa ansats ger en den 
kvantitativa forskningen en djupare utfyllnad och en mer ingående förståelse kring vad som 
befinner sig bakom siffrorna.  
 

3 Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter 
I detta stycke presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi anser är av relevans för vår 
analys. 
 
Då utgångspunkten i vår studie är att skapa förståelse för hur det gränslösa arbetet tar sig 
utryck i fastighetsmäklares vardag har vi valt nedanstående teorier. Detta då vi anser att de 
hjälper oss att förstå och tolka respondenternas upplevelser gällande yrkesrollens krav samt 
hur de hanterar de arbetsvillkor som branschen innefattas av. Inledningsvis har vi valt att 
använda oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv och hans rollteorier kring det mänskliga 
beteendet. Vi avser därmed att belysa betydelsen av yrkesrollens beroende av att upprätthålla 
ett gott rykte och ständigt arbeta med sitt varumärke vilket leder oss in på den emotionella 
aspekten av arbetet som Hochschild studerat närmare. Denna teori berör individens förmåga 
att hantera och reglera sina känslor efter vad som anses lämpligt beroende på interaktion och 
sammanhang. Slutligen kommer Foucaults maktteori att kokas ner och den självdisciplinerade 
makten att belysas. Detta eftersom de krav som yrket ställer på den som utför det kan 
likställas med de normer som idag tenderar att styra samhället efter vad som premieras och 
inte. 
 

3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 
Goffman är en sociolog som ur ett rollperspektiv studerat interaktionen mellan människor i 
det vardagliga livet. Han intresserar sig särskilt för hur människor agerar i vardagen för att 
upprätthålla sin skapade identitet, både för sig själva men också gentemot andra (Goffman, 
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2009:11ff). För att förklara hur sociala interaktioner fungerar använder han sig av 
teaterscenen som metafor. Han menar på att människors beteende kan beskrivas genom att 
studera människor som skådespelare i sina egna liv. Då olika situationer och sammanhang 
kräver olika typer av rollspel skiftar människor karaktär efter vad som är socialt accepterat 
och lämpar sig i det aktuella sammanhanget (Goffman, 2009:15). Vi har valt att applicera 
detta perspektiv på arbetslivet då vi tänker oss att yrkesroller kan studeras genom det 
dramaturgiska perspektivet. Detta eftersom en av de roller som individen uppträder som är 
just yrkesrollen. Vidare avser vi att yrkesrollen fastighetsmäklare går att likställa med en 
rollkaraktär då både yrket och arbetsformen ställer krav på fastighetsmäklarens uppträdande. 
Detta eftersom yrkesutövandet är beroende av en väl etablerad kundkrets och att 
fastighetsmäklare därav ständigt tvingas arbeta med att skapa och upprätthålla ett gott rykte.   
 
Genom perspektivet redogör Goffman (2009) för hur individen styr vilket intryck denne vill 
göra på andra, vilket innebär att individen på så sätt kontrollerar andra människors 
uppfattning (Goffman, 2009:13). Individen uppträder likt ett teaterframträdande där 
skådespelaren befinner sig antingen ”frontstage” eller ”backstage”, det vill säga den främre 
och den bakre regionen av scenen. Den främre delen representerar interaktioner med andra 
individer som i sin tur kräver olika roller beroende på sammanhang och den bakre en frizon 
där ett mer avslappnat beteende kan komma till uttryck. Individen ges med andra ord 
utrymme att agera på ett sätt som inte lämpar sig på scenen eftersom denne inte har andras 
ögon på sig på samma sätt (Goffman, 2009:97ff). Scenen där fastighetsmäklare uppträder kan 
utgöras av flera olika platser eftersom att arbetet är så pass flexibelt sätt till vart arbetet utförs. 
Publiken skulle exempelvis kunna bestå av kollegor eller som i vårt fall även potentiella 
säljare och köpare av bostäder. 
 
Enligt Goffman (2009) visar vi genom våra olika framträdanden upp en fasad som fungerar på 
ett redan fastställt sätt för att påverka observatörens tolkning av situationen. Den personliga 
delen av fasaden, som är mest relevant för vår studie, är direkt kopplad till individen och 
dennes person. Denna del består bland annat av kroppsspråk, talmönster, gester, utseende, 
kön, ålder och etnicitet och dessa aspekter är till viss del varierande under en individs livstid 
medans andra vanligtvis är mer bestående. Samtliga delar av fasaden utgör en typ av icke-
verbal kommunikation och sänder med andra ord ut signaler till omgivningen som vidare 
tolkar denna på ett bestämt sätt. Ansiktsuttryck och mimik är exempel på signaler som kan 
komma att variera ett flertal gånger under ett framträdande samtidigt som individens 
kroppsspråk och utseende också är föränderligt över tid (Goffman, 2009:28-31).  
 
Den personliga fasaden kan enligt Goffman (2009) delas upp i uppträdande och manér. 
Uppträdandet delger publiken information om rolltagarens sociala status medan manér 
innefattas av det sätt som individen tänkt agera på i den specifika situationen. För att fasaden 
skall vara övertygande krävs det att manér och uppträdande överensstämmer med varandra. 
Gör de inte det kan det i värsta fall leda till att rollen genomskådas och framträdandet 
spricker. Det är därför viktigt att undangömma information som kan bidra till att misstankar 
och osäkerhet, så kallad destruktiv information, väcks då detta kan hota framträdandet 
(Goffman, 2009:30,126f). 
 
Vidare ges en beskrivning av hur individen kan hantera sin rollkaraktär med hjälp av 
idealisering. Detta betyder att individen ständigt bör sträva efter att dölja mindre bra 
egenskaper för att framstå som bättre och istället framhäva de i åskådarens ögon ansenliga 
sidorna för att på så sätt reglera uppfattningen (Goffman, 2009:39ff). Eftersom yrkesrollen 
som individen uppträder som kommer att betraktas av omgivningen som dennes personlighet 
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bör individen ifråga ha detta i åtanke även utanför arbetstid och därmed uppvisa ett “jag” som 
denne själva önskar associeras med (Goffman, 2009: 26-27,218).  

3.2 Hochschilds teori om emotionellt arbete 
En förespråkare till begreppet emotionellt arbete är Hochschild (2012) som enligt henne 
definieras genom en form av känsloreglering, vilket skapar ett synligt kroppsuttryck på 
arbetsplatsen. Det handlar alltså om en arbetstagares förmåga att hantera och reglera känslor 
och uttryck vid interaktionen med kunder, medarbetare och överordnade. Ett emotionellt 
arbete kännetecknas bland de yrken som innefattar människors ansikts- eller röstkontakt, en 
individ som försöker producera ett känslotillstånd hos motparten samt av arbetsgivare som 
utövar en kontroll över anställdas emotionella aktiviteter (Hochschild, 2012:102). 
 
En aktör inom detta begrepp använder med andra ord känslor genom kroppsliga uttryck vilket 
gör att begreppet enkelt går att tillämpa inom servicebranschen. Hochschild (2012) beskriver 
hur flygvärdinnor, som har ett emotionellt serviceyrke, hanterar sina känslor i det dagliga 
arbetet. Redan under utbildningen får flygvärdinnorna lära sig hur de ska bemöta passagerare 
och samtidigt hålla tillbaka sina egna känslor. Dessa kan givetvis vara olika beroende på 
sammanhang och styrs av individen för att denne skall passa in i situationen som råder 
(Hochschild, 2012:18ff). Serviceyrken innefattas av en ständig kundkontakt och därav kan 
Fastighetsmäklare tänkas vara en aktuell yrkesgrupp att studera inom denna teori. I samtliga 
serviceyrken är ett trevligt bemötande en viktig komponent till arbetarens ”yrkesuniform” och 
Hochschild (2012) menar på att en aktör inom ett sådant arbete använder sig av två metoder 
för att visa sina känslor. Det första uttrycket som nämns är “surface acting”, som kan 
översättas till ett ytligt emotionellt agerande och handlar om att aktören uttrycker en känsla 
som denne själv inte upplever. Den andra metoden heter “deep acting”, det vill säga ett djupt 
emotionellt agerande och innebär att man skapar en emotionell upplevelse så att 
känslouttrycket överensstämmer med vad aktören själv upplever. Målet med båda metoderna 
är att personen i fråga skall kunna uppvisa rätt känslor som ska få positiva konsekvenser för 
kunder och andra personer (Hochschild, 2012:39ff). Således blir det också ett krav på den 
anställde i dennes bemötande gentemot kunder. Däremot är denna regel sällan formell utan 
har snarare skapats genom sociala normer och omgivningens förväntningar (Hochschild, 
2012:128). 
 
Men det finns däremot en risk med det emotionella arbetet. Att konstant behöva uppvisa rätt 
känslor innebär att man samtidigt behöver trycka undan sina egna. Här talar Hochschild 
(2012) om emotionell dissonans, vilket handlar om vad för känsla som uppvisas och vad 
individen egentligen känner. Hon menar att det inom detta finns en viss problematik, då 
kontrollen över emotionerna och ansträngningen att behöva hantera känslor som uppstår gör 
att individens mentala välmående hamnar i obalans. Sker detta under en längre period kan det 
så småningom leda till att kollisionen mellan det offentliga uttrycket och individens inre 
känsla skapar psykiska besvär, såsom emotionell utbrändhet och alienering (Hochschild, 
2012:68,130ff). Yrkesgruppen fastighetsmäklare kan tänkas vara en av dem som har ett 
emotionellt arbete eftersom de använder sig själva som arbetsredskap. Vidare kan de tänkas 
ha förväntningar på sig att uppträda professionellt och vara trevliga oavsett kunders 
beteenden. 

3.3 Foucaults teori om disciplinerad självstyrning 
Yrkesrollen fastighetsmäklare kan också studeras genom Foucaults (2004) ögon då han 
genom sin teori om makt framhåller ett flertal intressanta perspektiv vad gäller styrning. 
Eftersom att fastighetsmäklaryrket framhävs som flexibelt och oerhört varierande samtidigt 
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som det kräver en hög grad av självdisciplinering anser vi att den är relevant att ta in i vår 
studie. 
 
Styrningstekniker har varierat i utövande genom tiderna och de skiljer sig åt bland annat 
genom vem eller vad som utövar makten. Då den reglerande makten tidigare tog sig uttryck i 
form av bestraffning för de som inte löd, styr den oss numera genom rådande normer. Vidare 
spelar den på människors grundläggande behov av att passa in och tillhöra en gemenskap 
(Foucault, 2004). Denna maktform benämns som den pastorala makten och den synliggörs 
genom att beteenden anammas och blir till vanor vilka senare premieras av samhället. Denna 
styrningsform i princip tvingar människan att forma sig därefter. Då den disciplinerande 
makten avsåg att dressera människor efter samhällets behov så bygger den idag snarare på att 
individer styr sig själva i den normativa riktningen, i rädsla av att inte passa in. Det 
grundläggande behovet av att passa in är något som gör denna styrning både enkel och 
osynlig eftersom att den i princip sker per automatik då det ligger i människans natur. Vidare 
anpassar sig människan till omgivningens förväntningar och krav utan att ens reflektera över 
att det handlar om styrning och underkastelse. Den disciplinerade självstyrningen skiljer sig 
alltså från tidigare former genom att angripa intellektet istället för den fysiska kroppen 
samtidigt som den grundar sig i människans valfrihet. Det som gör den svår att undkomma är 
istället att den är relationellt betingad, eftersom rädslan för att inte passa in är så pass stor. 
Den disciplinerande självstyrningen är manipulativ på det sättet vilket gör att bestraffning och 
tvång inte längre är nödvändigt för att få människor att underkasta sig (Foucault, 2004), 
(Axelsson & Qvarsebo, 2017:21-22,52, 98-99). 
 
Foucaults maktteorier härrör från konstruktionen Panoptikon som utgör en styrningsmodell 
vars syfte är att disciplinera individen genom en ständig upplevelse av att vara övervakad och 
kontrollerad (Axelsson & Qvarsebo, 2017:55-56). Detta får direkt påverkan på individens 
beteende likväl som normer får individen att anpassa sig och agera därefter. Dessa normer kan 
således skådas genom ett intersektionellt perspektiv där faktorer som kön, klass, ålder, 
”ras”/etnicitet, funktionsvariationer, sexualitet och/eller religionstillhörighet synliggör hur 
olika relationer av över och underordning skapas och vidmakthålls (Eriksson-Zetterquist & 
Styhre, 2007:9-10). Genom den intersektionella maktanalysen är det inte individers 
egenskaper som står i centrum utan snarare de strukturer, instutitioner och aktörer som 
samhället innefattas av samt hur dessa påverkas av varandra (de los Reyes & Mulinari, 
2005:126-130). Enligt de los Reyes och Mulinari (2005) utgår maktrelationer och makt i 
allmänhet ifrån de handlingar som sker människor emellan. Vidare skiljer sig detta synsätt 
från en världsåskådning som anser att strukturerna styr individers möjligheter att göra val och 
därmed påverka sina liv (de los Reyes & Mulinari, 2005:23). Intersektionalitet handlar om att 
ifrågasätta den strukturella ordningen i samhället och istället synliggöra samband och 
relationer mellan de sociala kategorierna. Att problematisera de faktorer som bidrar till 
bevarande av ojämlikhet och maktutövande och söka kunskap i de potentiella olikheterna 
istället för att ta saker och ting förgivet. De los Reyes och Mulinari (2005) menar på att det är 
vanligt att vi blundar för orsakerna till olikheterna och istället väljer att jämföra grupper 
emellan på ett bestämt sätt. Detta kan således vara givande ibland, men frågan är vad det 
egentligen säger om orsakerna till kategoriseringen, vilka möjligheter som finns till 
förändring, eller vad kategorierna egentligen består av (de los Reyes & Mulinari, 2005:24- 
25). 
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4 METOD 
I det här avsnittet presenteras hur undersökningen har genomförts. Vidare kommer även vår 
studies reliabilitet, validitet, etiska överväganden samt vår förförståelse att redovisas. 
 

4.1 Val av metod 
Eftersom vårt syfte är att skapa oss en djupare förståelse av fastighetsmäklares arbetsvillkor 
ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod var bäst lämpad för ändamålet. Denna metod gör 
det möjligt för oss som forskare att ta del av den subjektiva uppfattningen hos varje enskild 
individ. Genom intervju som empiriinsamlingsmetod läggs fokus på intervjupersonens 
verklighet och forskaren strävar genomgående efter detaljrika och fylliga svar (Bryman, 
2011:413ff). Vårt val av en kvalitativ metod grundar sig i vårt intresse för den subjektiva 
upplevelsen. Genom en semistrukturerad intervju gavs vi som forskare möjlighet att dyka 
djupare i de svar som intervjupersonen delgav för att på så sätt skapa oss en djupare förståelse 
för fenomenet som sådant. Den semistrukturerade intervjun utgår från tydligt definierade 
teman och förutbestämda frågor och lämnar plats för följdfrågor vilket vi ansåg var passande 
för att komma närmare individens upplevelse och därmed uppfylla vårt syfte (Aspers, 
2011:143).  
 
Vi har i vår studie valt att utgå från det fenomenologiska perspektivet, då vi vill ta fasta på en 
individs medvetande och livserfarenhet och således kunna förstå hur våra respondenter 
upplever och hanterar sin yrkesroll. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv handlar det om att 
förstå sociala företeelser och att beskriva hur världen upplevs utifrån en människas perspektiv. 
Därmed bygger antagandet på att den viktigaste verkligheten är den som människorna 
uppfattar. Inom fenomenologin finns det två begrepp som är centrala; det första är livsvärld, 
vilket relaterar till den värld vi befinner oss i och som är kroppsligt förankrad i både tid och 
rum. Det andra begreppet är mening och handlar om att undersöka hur en individ upplever ett 
visst fenomen. Man tar med andra ord fasta på den subjektiva erfarenheten för att kunna 
studera upplevelsen (Justesen & Mik Meyer, 2011:18-19).  
 
Utifrån detta perspektiv eftersträvade vi en så kallad intervju kring respondentens livsvärld. 
Denna form liknar ett vardagssamtal, men då det finns ett professionellt syfte med studien 
innefattar den en halvstrukturerad teknik som baseras på en intervjuguide med utvalda teman 
(Kvale & Brinkmann, 2014:45). Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv var även vår uppgift 
att under intervjuerna enbart hjälpa våra respondenter att berätta om sina upplevelser, utan att 
bli hämmade eller styrda i en viss riktning. Därav var det viktigt att vi under intervjuerna 
reflekterade över vår eventuella påverkan på intervjupersonerna (Justesen & Mik Meyer, 
2011:54-55).   
 
Studien utgår från en abduktiv ansats, vilket kan sägas är en kombination av deduktiv och 
induktiv. En deduktiv ansats innebär att man utgår från en teori som forskaren sedan bygger 
sin slutsats utifrån. En induktiv teori handlar i sin tur om att dra slutsatser utifrån de teman 
och som framkommit genom datainsamlingen. I vår studie har det skett ett samspel mellan 
dessa två forskningsansatser, det vill säga en abduktiv metod. Detta då vi delvis utgått från 
teorier men samtidigt låtit empirin styra undersökningen vilket således möjliggjort för nya 
ingångar (Kvale & Brinkmann, 2014:238-240).Till en början utgick vi från våra befintliga 
teorier för att veta vart vårt fokus skulle ligga. Genom att sedan vara öppna för nya 
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infallsvinklar resulterade det i att vi genom respondenternas berättelser fick fram nya aspekter 
som vi tidigare inte tagit i beaktande. 
 

4.2 Urval 
För att skapa samstämmighet mellan våra forskningsfrågor och urvalet har vi använt oss av ett 
målinriktat urval. Det betyder att vi har valt personer som vi anser lämpliga för vår studie och 
kan som ge oss rätt material för att vi ska kunna få våra forskningsfrågor besvarade (Bryman, 
2011: 434). Inledningsvis kontaktade vi två personer som en av oss visste tidigare och som vi 
medvetet valt ut för att vara säkra på personernas relevans. Vi förklarade syftet med studien 
och bad sedan dessa människor att ta reda ifall det förelåg ett intresse hos kollegorna att delta. 
Således kom vi även att tillämpa ett snöbollsurval, eftersom våra kontakter hjälpte oss att nå 
ut till ytterligare respondenter (Bryman, 2011: 196). 
 
I vår studie intervjuades åtta personer, varav fyra kvinnor och fyra män. Deras ålder varierar 
mellan 26 och 57 år. Samtliga arbetar heltid som fastighetsmäklare på olika byråer och har 
varit aktiva inom branschen olika länge. Då yrket som sådant innefattas av flexibla arbetstider 
och kräver etablerade kontaktnät, ansåg vi att yrkesgruppen fastighetsmäklare var relevant för 
att få svar på vårt syfte. När vi gjorde vårt urval var vår avsikt att sträva efter en variation i 
ålder, år i yrket och slutligen en så jämn könsfördelning som möjligt. Valet av dessa kriterier 
gjordes då vi ville få möjlighet att fånga in så många perspektiv och upplevelser som möjligt 
och därav undvika att gå miste om intressanta berättelser. Enligt Becker (2008) kommer 
organisationer och människor i dem med största sannolikhet att ge en förskönad bild av det 
för intervjuaren intressanta forskningsområdet. Därav bör forskaren alltid sträva efter att söka 
efter varierade åsikter. Detta kommer slutligen även att bidra till studiens trovärdighet 
(Becker, 2008:102f). Det som respondenterna däremot har gemensamt är att de alla är 
fastighetsmäklare eftersom vår studie inriktar sig på just den yrkesgruppen.  
 

4.3 Introduktion av respondenter 
Nedan kommer vi att presentera våra medverkanden i studien. Vi har valt att namnge alla 
respondenter med fiktiva namn, detta för att texten blir mer läsbar samt att vi vill värna om 
respondenternas anonymitet. Vi har gjort ett aktivt val i att inte presentera respondenternas 
specifika ålder, utan kommer presentera dem i två åldersspann; personer som är 35 år och 
yngre respektive 35 år och äldre. Vi kommer där även benämna antalet år som var och en har 
varit yrkesverksam i fastighetsmäklarbranschen.  
 
Följande respondenter befinner sig i åldersspannet av 35 år eller yngre: Sofia och Stefan 
som båda har arbetat i 1,5 år. Johnny som har varit verksam i 2 år och Tina i 8 år.  
 
Följande respondenter befinner sig i åldersspannet av 35 år eller äldre: Anders är den 
som längst varit aktiv i branschen med sina 15 år. Även Annika och Simon har varit 
verksamma länge med sina 11 respektive 10 år. Lena har arbetat i 2 år.  
 

4.4 Intervjuguiden 
Vår kvalitativa studie är som tidigare nämnt baserad på en semistrukturerad intervjuguide. Det 
som skiljer en semistrukturerad intervju mot andra metoder är att man på förhand definierar 
frågorna, men att man under intervjutillfällena ges möjlighet att formulera om frågorna och 
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ställa följdfrågor. Därmed fick våra respondenter utforma svaren på sitt eget sätt och vi kunde 
således få en djupare förståelse av deras berättelse (Justesen & Mik-Meyer, 2011:46-47). 
Bryman (2011) menar att de som intervjuar bör vara väl förberedda på vilka frågor som ska 
ställas för att en intervju ska flyta på bra. Innan vi påbörjade formuleringen av våra 
intervjufrågor behövde vi skaffa oss en bild av vad vi ville få fram av intervjuerna, detta för 
att veta vad som var av betydelse i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Därefter 
försökte vi att skapa en struktur i guiden så att frågorna följde varandra på ett bra sätt. 
Inledningsvis bestod intervjuguiden av ett antal bakgrundsfrågor som vi ansåg vara relevanta 
inför analysen av empirin, då vi tänkte oss att individens bakgrund eventuellt kunde förklara 
skillnader i upplevelsen. Det kan också vara bra att inleda intervjuerna med bakgrundsfrågor 
för att på så sätt inbjuda till ett lättsamt samtal och för att respondenterna ska känna sig 
bekväma (Bryman, 2011:419-422).  
 
Vår intervjuguide bestod av 20 frågor uppdelade i två teman; tillgänglighet och prestation. Då 
vi ville ha så utförliga svar som möjligt använde vi oss utav Beckers (2008) knep som handlar 
om att börja våra intervjufrågor med “hur” och inte “varför”. Att börja med en varför-fråga 
kan nämligen göra att man stänger samtalet då det kan uppfattas som påfluget vilket kan 
resultera i att respondenten går i försvarsställning. Detta eftersom varför-frågor lätt kan tolkas 
som anklagande och ifrågasättande. Hur-frågor är i sin tur mer fria och kan ge djupare svar då 
respondenten inte behöver positionerna sig (Becker, 2008:69-71). Vi valde också att göra 
frågorna öppna, då vi så långt som möjligt ville att respondenterna skulle tolka och reflektera 
över dem på egen hand. Genom att använda öppna frågor kunde vi också se om det fanns en 
eventuell spridning i respondenternas svar (Bryman, 2011:244).  
 

4.5 Tillvägagångssätt 
Före intervjuerna genomfördes en mindre pilotundersökning med en person som arbetar som 
fastighetsmäklare. Studien gjordes främst för att vi ville skapa oss en tydligare bild av yrket 
som sådant, men också för att se hur väl våra intervjufrågor skulle komma att lämpa sig. Även 
om det efter en intervju finns möjlighet att korrigera frågorna så är en pilotintervju bra i det 
avseendet eftersom att det ger en överblick över intervjumallens helhet och relevans (Bryman, 
2011:258-259). Den utförda pilotintervjun gav oss således inspiration till intressanta 
infallsvinklar och områden att dyka djupare in i. När vi sedan bokade in intervjuerna fick 
samtliga personer ta del av ett material där vi förklarade studiens syfte och upplägg. När vi väl 
var på plats för att genomföra intervjun började vi med att presentera oss själva och än en 
gång förklara avsikten med vår studie. För att ta GDPR i beaktande fick alla respondenter 
skriva under en samtyckesblankett där man lämnade sitt godkännande i att de, genom sitt 
deltagande, gav oss tillåtelse att spela in intervjun. Genom blanketten kunde vi också försäkra 
att deras uppgifter inte skulle kunna gå att härleda samt att all information vi samlat in skulle 
raderas efter studiens slut.  
 
Intervjuerna genomfördes samma dag och avlöpte efter varandra. Anledningen till detta var 
att vi fick tillträde till byråerna vid samma tillfälle och eftersom schemat var späckat för både 
oss och fastighetsmäklarna blev det smidigast så. Vi hade även fått uppgifter om att samtliga 
intervjupersoner skulle befinna sig på respektive kontor den dagen vilket underlättade än 
mer.  Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter och vi utförde varje intervju tillsammans med 
respektive person. Under intervjuns gång turades vi båda om att ställa frågor och föra 
anteckningar. Alla intervjuer genomfördes ostört i en lugnare miljö på respektive persons 
arbetsplats. På så sätt kunde vi säkerställa att inga ljud etcetera skulle komma att påverka 
inspelningen samt att respondenten kunde känna sig trygg med vad som sades (Bryman, 
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2011:421). Vi ansåg att det kunde vara till vår fördel att båda närvarade vid samtliga tillfällen, 
eftersom vi då möjliggjorde för insamling av ytterligare intryck, så som exempelvis 
kroppsspråk och ansiktsuttryck som skulle kunna bidra till ökad förståelse för tolkning av 
materialet. Detta gav oss även möjlighet till att bolla tankar och idéer ganska omgående 
efteråt samt bidrog till att vi båda fick en djupare inblick i studien som helhet (Aspers 
2011:156). Genom att med våra mobiltelefoner spela in intervjun vid sidan om 
stödanteckningar och inlyssning, fick vi möjlighet att fokusera på personen framför oss och 
samtalet som fördes utan att behöva anteckna genomgående och därmed riskera att tappa 
fokus. Detta är även något som Bryman (2011) menar är viktigt jämfört med att enbart föra 
anteckningar, då man kan riskera att förbise respondentens egna ordval och fraser. Genom att 
spela in kunde vi även i efterhand gå tillbaka och lyssna igenom vad som sades och hur, vilket 
vi såg som en fördel för att få en så fullständig och tydlig bild av situationen som sådan även 
efter transkriberingen (Bryman, 2011:428).  

4.6 Databearbetning 
Efter varje intervju och även när dagen i helhet var klar, satte vi oss och diskuterade och förde 
anteckningar kring våra intryck och tankar som uppkommit under mötena med våra 
respondenter. Genom att kontinuerligt analysera ansåg vi kunde medvetandegöra de olika 
teman som möjligtvis dök upp under intervjuerna samt att vi inte gick miste om någonting 
viktigt. De material vi samlat in från intervjuerna delade sedan vi på hälften mellan oss och 
transkriberade därefter på varsitt håll. Vi har använt oss av den vanligaste formen av 
transkribering, det vill säga att vi skrivit ner de inspelade intervjuerna ordagrant men bortsett 
från irrelevanta pauser och hummanden (Aspers, 2011:155-156).Vi försökte i transkriberingen 
att få med detaljer och hur ord betonades då det kunde komma att bli relevant i resultatet 
(Bryman, 2011:429-430). 
 
Det transkriberade materialet bearbetade vi sedan genom kodning, det vill säga att data bryts 
ner i mindre beståndsdelar och vi valde att koda abduktivt. Genom att först koda induktivt 
kunde vi se vilka kategorier som var återkommande i materialet. Därefter tillämpade vi en 
deduktiv kodning med bestämda kategorier utifrån tidigare valda teorier (Aspers, 2011:168f). 
Att tillämpa en abduktiv kodning ansåg vi vara mest fördelaktigt, då vi fick frihet att tolka det 
empiriska materialet men samtidigt kunde grunda det i våra teorier. Vid kodningen använde vi 
oss utav marginalmetoden, vilket innebär att vi skrev ut materialet och använde färgpennor 
för att markera koderna (Aspers, 2011:184-185). Vi började först med att läsa igenom det 
utskrivna materialet samt gå igenom de anteckningar vi fört under intervjutillfällena. Därefter 
läste vi igenom materialet igen samtidigt som vi under tiden förde notiser och sökte efter 
nyckelord, vilka vi markerade med färgpennorna. Varje kod markerades med olika färger och 
ord med samma innebörd hade likvärdig färg (Ibid.). Exempel på teman som användes vid 
kodningen var tillgänglighet, känslor, teknologi och krav.  
 

4.7 Validitet och reliabilitet 
För att uppnå kvalité i en studie talas det om olika kriterier att sträva efter, nämligen validitet 
och reliabilitet. Traditionellt definieras validitet om vi mäter det vi säger att vi mäter, alltså 
om undersökningens resultat belyser forskningsfrågorna. Reliabilitet handlar i sin tur om i 
vilken utsträckning undersökningens metod är tillräckligt tydlig för att andra skulle kunna 
upprepa undersökningen och få fram samma resultat (Justesen & Mik Meyer, 2010:33). 
Huruvida dessa två begrepp är relevanta att använda i kvalitativ forskning råder det dock 
diskussioner kring. Då vi valt att använda oss av en kvalitativ metod och därmed inte avser att 
göra en mätning, blir validiteten i detta fall inte av någon betydelse för oss. Extern validitet, 
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det vill säga i vilken utsträckning vårt resultat kan generaliseras till andra situationer, kan 
nämligen utgöra problem på grund av dess tendens att begränsa urvalet. Även den interna 
validiteten kan vara svår att uppnå då den avser att inrymma observationer, vilket inte är ett 
alternativ för vår undersökning. Lika problematiskt blir reliabiliteten i vårt fall, då resultatet 
ska kunna replikeras oberoende av vem som utför testet, intern reliabilitet, och vid upprepade 
mätningar, extern reliabilitet. Detta kan då innebära vissa svårigheter vid en kvalitativ metod 
då sociala miljöer ständigt förändras (Bryman, 2011:351ff). 
 
Att tillämpa validitets- och reliabilitetskriterier på en kvalitativ undersökningsmetod 
förutsätter likt en kvantitativ att det är möjligt att komma fram till en absolut bild av den 
sociala verkligheten. Detta samverkar med realismen som också menar att det uteslutande 
finns en beskrivande verklighet, medan de forskare som motsätter sig denna syn hävdar att det 
finns mer än en och möjligt många fler beskrivningar (Bryman, 2011:354). I vårt fall anser vi 
att det senare resonemanget i form av att det finns flera sanningar stämmer bäst överens med 
vår syn, då vi betraktar vår verklighet som föränderlig. 
 

4.8 Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 
I kvalitativ forskning finns det däremot andra alternativ att använda sig utav och som står i 
jämförelse till de kvantitativa forskningskriterierna, nämligen trovärdighet, överförbarhet och 
pålitlighet. Trovärdighet handlar om att forskaren under hela studien säkerställer att arbetets 
utförande överensstämmer med de regler som finns (Bryman, 2011:354-355). Vi har under 
arbetets gång följt de regler och riktlinjer som Högskolan i Borås givit oss samt att vi utgått 
från lämplig litteratur som berör vår forskning. Den andra aspekten som enligt Bryman (2011) 
ska visa på trovärdighet är att de personer som förekommer i studien ska ges möjlighet att 
delge sin syn i utformningen av resultatet, så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011:354-
355). Detta argument är dock något vi ställer oss frågande till eftersom en inverkan från dem 
kan tänkas styra resultatet i en viss riktning. I vår studie har vi därför ansett att våra 
respondenter inte bör ha förfogande över att ge sina synpunkter, då vi vill undvika att de 
påverkar vår analys. Vi har istället under intervjutillfällena gett samtliga respondenter 
möjlighet att informera oss om det är något de vill att vi inte tar med och det anser vi är mer 
fördelaktigt. 
  
Det andra forskningskriteriet överförbarhet, som inbegriper huruvida resultatet i studien anses 
vara användbart i andra situationer, ser vi som påtaglig i vår studie (Bryman, 2011:355). 
Eftersom vi närmare studerat olika individers upplevelser och fått tillgång till olika 
infallsvinklar kan vi med vårt resultat påvisa en möjlig överförbarhet gällande erfarenheter till 
andra yrken med liknande arbetsvillkor. Pålitlighet innebär att man skapar en fullständig 
redogörelse för alla faser i ens forskningsprocess samt om arbetet granskats (Bryman, 
2011:355). För att kunna säkerställa en god pålitlighet har vi varit noggranna med att redogöra 
för alla moment på ett korrekt och tydligt sätt. Vi har under studiens gång också haft 
kontinuerlig kontakt med vår handledare där vi fått synpunkter på arbetet vilket vi noga tagit i 
beaktande.  
 

4.9 Förförståelse/värderingar 
Som forskare är det i princip omöjligt att studera ett specifikt fält eller ett fenomen utan att ha 
några som helst föreställningar om det. Detta framhäver även Becker (2008) som menar på att 
föreställningar är något som följer hela forskningsprocessen då all forskning både påbörjas 
och avslutas med dem men att dem kan förändras och uppkomma under studiens gång. 
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Föreställningar enligt Becker handlar om de tankar som forskaren har om det som studeras 
och att dessa lätt tenderar att styra forskaren under processen. Då forskare är precis lika 
mänskliga som övriga människor så kommer denne per automatik att omedvetet skapa sig en 
föreställning om fenomenet som skall studeras, oavsett om denne inte har någon som helst 
kunskap om det från början. Därav är det av stor vikt för forskaren att medvetandegöra sina 
föreställningar för sig själv då de annars gärna tar över och kan tänkas stå i vägen för ny 
kunskap och annan viktig information (Becker 2008:21–23).  
 
Innan vi påbörjade vår studie fanns en förförståelse om en allt mer flexibel arbetsform och att 
denna bidrar till att fler människor upplever att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. 
Detta beror främst på den snabba teknologiska utvecklingen som möjliggjort för individen att 
alltid vara tillgänglig och därmed även förväntas att vara det. Denna förväntan grundar sig i 
att de flesta idag har både dator och mobiltelefon nära till hands oavsett när på dygnet vilket 
innebär att de ständigt befinner sig i en tillgänglighetszon. Dessa teknologiska hjälpmedel har 
med andra ord bidragit till flexibilitetens framväxt i dagens arbetsliv. Med detta sagt vill vi 
helt enkelt peka på de eventuella krav på tillgänglighet som individen förväntas att leva upp 
till eftersom det kan tänkas handla om en så kallad ”tillgänglighetsnorm” och att det kan vara 
svårt och näst intill omöjligt för individen att stänga av. 
 
Vår förförståelse grundas främst på vår egen erfarenhet både gällande emotionellt arbete 
(serviceyrken) och gällande gränslösheten (studentlivet) men även på litteratur, rapporter och 
artiklar vi läst. Vi har båda arbetat på företag där arbetsuppgifterna i princip krävt 
”emotionellt arbete” då det setts som en given del i arbetet. Vi har därmed själva upplevt att vi 
förväntas gå in i en viss roll för att uppfylla arbetskraven. Vi båda har även erfarenhet av ett 
gränslöst arbete då vi under vår tid som studerande upplevt svårigheter gällande 
gränsdragning mellan när var och hur ”arbetet skall utföras” samtidigt som det emellanåt är 
svårt att känna sig helt ledig och fri från skolarbete.  Vi båda är dock eniga om att vi tycker att 
utvecklingen av en mer flexibel arbetsmarknad är något bra då det gynnar fler parter, men 
samtidigt är vi medvetna om att det inte är något för alla. Vi är därav mest nyfikna på hur det 
istället kan tänkas handla om en livsstil, då vi har som föreställning att man måste vara beredd 
att ”offra” mycket av sin tid för att leva upp till de krav på tillgänglighet som yrket enligt oss 
verkar ställa.  
 
Studien utfördes på två företag som en av oss hade kontakter på. Trots detta hade vi liknande 
föreställningar om fastighetsmäklaryrket och att valet att träda in i branschen stället handlar 
om ett val av livsstil och att man därför tros vara positiv till de flexibla arbetstider som yrket 
innefattar. 
 

4.10 Etiska överväganden 
Vi har under studiens gång tagit hänsyn till de fyra etiska principer som gäller för personer 
som är inblandade i vår forskning, nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga principer berör olika etiska frågor och är 
alla aktuella inom svensk forskning och detta gjorde vi för att skapa en trygghet och tillit hos 
våra respondenter. Informationskravet utförde vi i form av att vi informerade alla 
respondenter kring studiens syfte, vilka moment som ingick samt att allas deltagande var 
frivilligt. Samtyckeskravet innebär att den som deltar själv har rätt att bestämma över sin 
medverkan, vilket vi tog hänsyn till då vi själva lät respondenterna besluta sitt deltagande 
efter att dem fått information av oss. Alla uppgifter som finns kring våra personer ska 
behandlas med största förtroende, vilket vi också försäkrade samtliga om och då varken de 
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tillfrågade eller företagens namn presenteras i vår studie uppfyller vi konfidentialitetskravet. 
Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlas in från personerna 
enbart får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2011:131-132). Detta var vi tydliga 
med att informera samt att det även stod med på den samtyckesblankett som samtliga skrev 
under innan intervjun.  
 

5 RESULTAT 
I detta avsnitt får du som läsare ta del av resultatet från vår insamlade empiri. Det 
presenteras genom olika teman och framhävs med hjälp av underrubriker för att underlätta 
läsningen. 

5.1 Hur gränslösheten tar sig i uttryck 
 

5.1.1 Frihet under ansvar 
Inledningsvis fick respondenterna frågan vad ett gränslöst arbete är för dem och samtliga hade 
väldigt skilda uppfattningar kring begreppet. De betonade att yrket innebär frihet under ansvar 
och enligt Anders handlar det främst om att det är man själv som bestämmer över sin tid; 
“Jag äger min egen agenda, ingen annan gör det. Jag äger mitt liv”. Det framkommer tydligt 
att de själva sätter ramarna för hur deras arbetsdag skall se ut samtidigt som det innebär frihet 
gällande upplägg och plats för utförandet. De framför att de alltid tar med sig sin dator och 
telefon hem efter ordinarie arbetstid för att sedan under kvällar och helger kunna ringa, ta 
samtal och mejla med kunder. Med andra ord arbetar samtliga av våra respondenter mer än 
40- timmar per vecka eftersom att arbetet alltid finns nära till hands; 
 

Det är ju mer som en livsstil kan man säga det här arbetet. Telefonen ringer, mejlen 
plingar, alltså man har ju med det överallt, så det är ju svårt att koppla bort det 
helt.- Johnny 

 
Samtliga respondenter delger att ingen arbetsdag är den andra lik. En vanlig dag kan innefatta 
allt från visningar, värderingar, kontraktsskrivningar till vanligt administrativt arbete på 
kontoret. En av respondenterna, Lena, har till skillnad mot de andra en mer kontorsbaserad 
tjänst, vilket innebär att hon mestadels är stationerad på kontoret under arbetstid där hon 
hanterar mötesbokningar och liknande. Övriga respondenter menar att de lägger upp 
arbetsdagarna utifrån sig själva beroende på vad som behöver prioriteras. Samtidigt menar 
respondenterna på att det egna ansvaret också berör underhållningen av det personliga 
varumärket. Samtliga har detta i beaktande när de avgör hur tillgängliga de vill vara; 
 

Om jag väljer att göra allt på förmiddagen och chilla lite på eftermiddagen eller 
tvärtom, jobba mer på kvällen eller vara lite mer ledig på morgonen, det tror inte 
jag är någon större grej så sätt bara man gör det man ska göra - Stefan  

 
Generellt sett instämmer samtliga på denna punkt då det bidrar till att arbetet blir mer 
disciplinerat när de väl sitter. Trots denna frihet gällande arbetets utförande behöver de ta 
hänsyn till kundernas privatliv och de krav som kontoret möjligtvis kan ha gällande 
bemanning. Eftersom att visningar och dylikt är lämpligast att genomföra när det passar 
kunderna, det vill säga på kvällar och-/ eller helger så gäller det för fastighetsmäklarna att 
finnas tillgängliga då. Det framkommer även att de är oerhört noga med ansvaret de besitter 
vilket gör att de väljer att svara på samtal och mejl oavsett om de är sjuka eller är på semester. 
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Dock bidrar detta till att de emellanåt upplever en viss stress eftersom de då inte kan koppla 
bort arbetet helt. Det ständiga ansvaret som respondenterna uttrycker sig känna har också att 
göra med deras personliga ekonomiska situation.  
 
5.1.2 Provisionslön som drivkraft eller stressfaktor 
Yrket innefattas av en provisionsbaserad lön, vilket innebär att respondenterna har möjlighet 
att påverka sin inkomst varje månad. Indirekt betyder det att samtliga känner ett större ansvar 
att prestera. Sofia berättar att hon emellanåt hamnar i situationer där hon tvingas välja mellan 
en nöjd kund eller en bra lön. Detta då det ibland händer att kunder ställer orimliga krav på 
priset för att de vill ha det så lågt som möjligt. Trots att detta kan resultera i en nöjd kund och 
således en bra rekommendation, ställer sig Sofia frågan om det är värt det, eftersom att priset 
hon ger kunden har en direkt påverkan på hennes lön. Att emellanåt behöva konfronteras med 
detta upplever hon som frustrerande då valet kan få en negativ påverkan åt båda håll;   
 

Det är min lön det handlar om. Det finns ingenting annat du prutar på, du prutar inte när 
du är hos en läkare på 500kr för du var inne i tio minuter. Det ifrågasätter man inte men 
du ska ifrågasätta mäklares provision som de tar betalt. Jag kan tycka det ska finnas ett 
rimligt spann att ´den här provisionen går man inte under´ för alla mäklare i stan.- Sofia 

 
Löneformen i övrigt ses av vissa respondenter som en morot samtidigt som den för andra 
bidrar till en ökad stress, då osäkerheten ständigt gör sig påmind. De menar på att får de inte 
sålt en månad så visar det sig också på lönen. Tina är en av respondenterna som tidigare 
upplevt att löneformen påverkat henne negativt. För henne resulterade det i konstant oro och 
stress med magproblematik som följd. Idag har hon dock hittat ett bättre förhållningssätt och 
blivit mer avslappnad till situationen, men tycker ändå inte att löneformen är den bästa; 
“Egentligen är det nog inte ett yrke som passar mig för jag föredrar nog hellre tryggheten och 
en sänkt lön. Emellanåt är det helt klart jobbigt och man känner det i andningen och i 
magen.”  
 
Det framkommer däremot att majoriteten av de manliga respondenterna ser annorlunda på 
provisionslönen. Enligt dem är stressen och oron något man som fastighetsmäklare måste lära 
sig att förhålla sig till. Istället handlar det om att planera framåt och spara undan pengar varje 
månad, så att det finns en buffert att tillgå de perioder som marknaden står mer stilla. Anders 
är den av respondenterna som enbart ser fördelar med löneformen som sådan. För honom är 
provisionslönen en motiverande faktor och han kan inte förstå att inte fler arbetsgivare väljer 
att använda sig utav det; “Vem är inte beredd på att arbeta mer och hårdare för en högre 
lön?”. Med andra ord upplever de manliga respondenterna en större fördel med löneformen 
än de kvinnliga. Då provisionslönen är direkt kopplad till respondenternas prestation går den 
även hand i hand med deras bemötande gentemot kunderna.  
 

5.2 Yrkesrollens krav på kundbemötande 

5.2.1 Kravet på professionalitet 
Professionalitet är för respondenterna något som är av stor betydelse i mötet med kunder. 
Dock är uppfattningen av innebörden varierande då professionalitet går att studera ur olika 
synvinklar. Lena är en av dem som menar på att det för vissa ofta upplevs som något formellt 
och tråkigt vilket hon anser inte är att förespråka. För henne handlar professionalitet snarare 
om att hitta en balans och vara personlig men inte allt för privat i kundmöten;  
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Jag vill istället väldigt gärna att det skall vara precis som vanligt, och det var lite det jag 
menade där med fritid och jobb att man inte skall skilja så mycket på det tycker jag att man ska 
vara lite samma, att man ändå skall känna att visst skall man vara professionell det är ju stora 
affärer vi jobbar med, men det skall även vara så pass personligt inte privat men personligt så 
att man känner att det är en trevlig stund också inte bara… - Lena 

 
Respondenterna ser även professionalitet som att besitta kunskap om olika personlighetstyper 
och vidare kunna bemöta dessa. Då mäklaryrket inkluderas av ständiga möten med individer 
som befinner sig i olika situationer i livet, nämner våra respondenter att det är av stor vikt att 
vara anpassningsbar. För Tina handlar det om att vara, som hon själv uttrycker det, lite av en 
kameleont. Med detta menas att de ständigt förväntas utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt, 
vare sig det är ett förbokat möte eller om de stöter på kunden på Ica. Oavsett vad situationen 
eller samtalet handlar om så är professionaliteten ovärderlig.  
Att professionaliteten är ett faktum är ett som är säkert men för våra kvinnliga respondenter 
visade det sig vara mer utmanande än de väntat sig. Det framkommer att det är vanligt 
förekommande att de tvingas utstå kränkande kommentarer, främst från äldre män med en 
förlegad kvinnosyn, vilket har tagit hårt på deras självförtroende. Detta har vidare resulterat i 
att dessa respondenter tvingats hävda sin kunskap på ett tydligare sätt än sina manliga 
kollegor då de oftare blir ifrågasatta;  
 

Har du någon annan man kan fråga? – asså nej nu är det jag som är representant här. 
Jämför jag med någon kollega i samma ålder som började ungefär samtidigt så fick ju 
jag jobba nästan dubbelt så hårt för att vinna förtroende i vissa kategorier.- Tina 

 
Genomgående framkommer det att de vid dessa tillfällen inte vill ställa till med en scen utan 
att de på ett lugnt och metodiskt sätt istället försöka vända kunden genom bekräftelse och 
beröm och helt enkelt hålla den potentiella irritationen inombords. 
 

5.2.2 Kravet på tillgänglighet 
Ännu en aspekt av yrkesprofessionaliteten innefattar vikten av återkoppling vilket samtliga 
respondenter menar är grunden för en god kundkontakt. Det behöver däremot inte alltid 
handla om ett fysiskt möte, utan ofta räcker ett mail eller samtal långt. För att över tid kunna 
upprätthålla en god kundkontakt använder sig vissa av respondenterna av utförliga 
anteckningar gällande kundens situation. Detta för att ge känslan av den personliga kontakten 
vilket samtliga respondenter framhäver uppskattas. Kraven från kunderna tenderar enligt 
respondenterna också att variera beroende på personlighetsdrag och ålder. Vidare säger de sig 
se ett generellt mönster i hur kraven ter sig beroende på om kunden är uppvuxen i ”teknik-
eran” eller inte;  
 

Idag tycker jag att de är lättare än de var när jag började, för nu har folk gått in i en alltmer e-
baserad värld även om det förekom en del mail och så då. Men jag upplever ändå att om man 
jämför med typ för tre år sedan att man väljer mail framför telefon idag. Nu är det mer de äldre 
som ringer då de oftast är dem som fortfarande har fast telefoni.- Tina 

 
De teknologiska hjälpmedlen som idag finns till hands i form av mobiltelefoner och datorer 
ses av fastighetsmäklarna som ovärderlig. Detta eftersom de underlättar arbetet något enormt 
och tack vare dessa sparar fastighetsmäklarna mycket onödig tid. Samtidigt som detta 
framkommer även en negativ aspekt av utvecklingen, nämligen den ständiga möjligheten till 
uppkoppling och tillgänglighet. Bland annat har detta kommit att bidra till ett större krav på 
tillgänglighet från kunderna, vilket enligt Johnny är väldigt påtagligt; ”Kraven är ju stora, det 
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är så jag upplever det. Alltså folk förväntar sig att man svarar i telefon en lördag morgon, 
tyvärr är det så”.  
 
Tillgängligheten har även ett nära samband till konkurrensen med andra byråer i staden, vilket 
gör den så viktig och Stefan menar att det kräver att man ständigt är på hugget; “Man måste 
svara om någon hör av sig så inte den går till någon annan. ”Vi är ju fyra mäklarbyråer i 
stan och det är ju så att alla ringer oftast ut allihopa”.  
 
Det framkommer av samtliga att kraven på fastighetsmäklare fortfarande tycks vara gömd 
bakom bilden av framgång och rikedom. Vi får berättat för oss att det sedan länge cirkulerat 
en förskönad bild av fastighetsmäklaryrket som yrkesgrupp. Det händer med jämna 
mellanrum att respondenterna stöter på människor både privat och i arbetet som gärna uttalar 
sig som att de vet vad fastighetsmäklaryrket innebär; 
 

Man har fortfarande den stereotypa bilden av mäklaren som åker omkring i cabben med 
backslick, den sitter ju fortfarande kvar och att man tjänar så himla mycket pengar. Lite den 
bilden, men den blir ju lite skev då de skulle ju också veta allt jobb som ligger bakom.- Lena 

 
Den generella synen på yrket tycks med andra ord vara att det krävs lite arbete för en oändligt 
stor summa pengar och detta är enligt våra respondenter en bild som definitivt inte stämmer. 
De påtalar än en gång all den energi de lägger på sitt arbete. 
 

5.3 Strategier för att hantera tillgängligheten 
Vi har under analysen identifierat två huvudsakliga strategier fastighetsmäklarna använder sig 
av för att hantera förväntningarna på tillgängligheten från kunderna. 
 

5.3.1 Tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid 
Exempelvis lämnar de meddelande till kunden att de återkommer eller så begränsar de arbetet 
till att sitta en viss tidpunkt under dagen. Detta för att motverka multitaskande; 
 

Man har ett förtroende av dem man jobbar med då att vara tillgänglig. Men det är klart 
informerar man att man är på semester är de flesta, de flesta har ju överseende med det att 
man inte svarar direkt (…). Men sen är jag ganska duktig på att lägga ifrån mig telefonen. 
Sätter man sig en halvtimme och svarar på det som kommit in och så lägger man ifrån sig 
den igen. Det är inget problem så, men det är lite stressande.- Simon 

 
Huruvida respondenterna är noga med att dra tydliga kopplingar mellan vad som är arbetstid 
och kontorstid råder det delade meningar om. Det framkommer att vissa föredrar att ha en 
tydlig gränsdragning och en av dem är Tina som menar sig ha en helt annan roll i arbetslivet 
än i privatlivet. Enligt henne kräver yrket att hon intar en tuffare roll, är mer organiserad och 
professionell än i vanliga fall. Detta då hon tidigare råkat ut för kunder som sett ner på henne 
på grund av hennes ålder och kön;  
 

Eftersom jag var färdig och utbildad fastighetsmäklare vid 23 års ålder fanns mycket av det här 
’jag är ingenjör lilla damen’ och då har jag alltid tvingats briljera med att vara oerhört påläst 
kring olika värmesystem och byggtekniker och sådant. För det är mycket gubbar mot unga tjejer 
och då krävs en del skinn på näsan - Tina 
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Med tiden menar hon att hon fått lära sig att inta en mer påläst och hårdhudad attityd vilket 
har resulterat i en tydligare gräns mellan arbetsliv och privatliv. Däremot uppskattar hon 
numera kontrasterna det ger och tycker om att hon privat kan vara mer avslappnad och 
vimsig. 
 
5.3.2 Tydlig identifiering med yrkesrollen 
För andra respondenter framhävs yrket som en livsstil vilket innebär att gränserna mellan de 
olika sfärerna flyter samman. Detta medför också att de inte gör någon skillnad på sin 
yrkesroll och den personen de är privat. Simon menar på att det för honom handlar om att ge 
kunden ett så personligt intryck som det bara går;  
 

Jag har inga som helst problem med att gå på stan i kortbyxor en sommardag, utan det är 
nog bara positivt. Det bidrar nog mer till att ”åh, där är Simon, han är människa han med” 
- Simon 

 
Vidare dras en koppling till personligheten i fråga och huruvida de upplever att de behöver 
kliva in i en annan roll på arbetet eller inte. Respondenterna ser inga problem med detta utan 
har snarare accepterat situationen som den är.  
 
Vad de däremot är noga med är huruvida de svarar i telefon eller inte och när på dagen de 
väljer att kolla sin mail. Lena är en av de respondenter som anser att det är bäst att svara på 
både mail och samtal så fort det dyker upp, oavsett vart man befinner sig. För henne skulle det 
vara mer stressfyllt att skjuta upp uppgifterna till senare eftersom de då hamnat på hög. 
Anders däremot ser inte några som helst svårigheter att alltid vara i tjänst. För honom handlar 
det snarare om att alltid vara sig själv och .själv vara den som bestämmer när arbetsrelaterade 
uppgifter skall hanteras; 
 

Det är ett sätt att vara och det sättet tror jag inte är unikt för fastighetsmäklarbranschen utan 
det är genomgående unikt för människor som arbetar med service och tillgänglighet, så länge 
du känner att du har kontroll (...), när du har kontrollen, så är det du som är i förarsätet och 
ingen annan kör din livsbil - Anders 

 
Trots yrkesformens potentiella nackdelar skulle ingen av våra respondenter vilja byta ut den 
flexibilitet de har i dagsläget. De menar på att möjligheten att kunna ta med sig arbetet vart de 
än går kompenserar upp de negativa konsekvenserna som denna frihet också leder till. Vidare 
har respondenterna redogjort för en vidgad syn på vad arbetsvillkoren för fastighetsmäklare 
innebär. 
 

6 DISKUSSION/TEORETISK ANALYS 
Nedan analyseras resultatet kopplat till våra valda teorier och tidigare forskning. 
  

6.1 Resultatdiskussion 
Vårt syfte avsåg att närmare studera hur ett gränslöst arbete tar sig i uttryck i vardagen för 
fastighetsmäklare vad gäller tillgänglighet och kundbemötande. Resultatet påvisade att yrket 
kan betraktas som en livsstil då det innebär stor frihet under eget ansvar. Vidare har 
arbetsvillkoren kommit att ställa ett flertal krav på fastighetsmäklarna. 
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6.1.1 Att vara kung över sin tid 
I resultatet framkommer det att respondenterna kopplar gränslöst arbetet till möjligheten att 
själva kunna påverka hur arbetsdagen skall se ut. Många ser detta som en stor fördel eftersom 
det medför att de kan arbeta när det passar det övriga livet. Möjligheten till flexibilitet ställer 
dock höga krav på fastighetsmäklaren att själv strukturera och planera sin dag. Därav 
synliggörs en stor skillnad från tidigare arbetssätt då arbetsgivaren var den med det 
övergripande ansvaret (Allvin et al, 2006). Många av respondenterna ser det ökade ansvaret 
som något oerhört positivt då det enligt dem bidrar till en ökad motivation. Detta går att 
koppla till huruvida ett flexibelt arbetssätt bidrar till ett ökat välmående för individen 
(Grzywacz, Carlson & Shulkin, 2008). Det stora ansvaret som ligger på fastighetsmäklarens 
axlar kräver en hög grad av disciplin, framförallt om man ser till den ökade konkurrensen på 
marknaden. Detta ställer högre krav på individen att leverera på topp inom samtliga av 
yrkesrollens alla områden eftersom att det numera inte handlar enbart om försäljning (Jingryd 
& Segergren, 2012:12f). Ovan nämnda faktorer har till viss del påverkat respondenternas 
möjlighet att sätta en tydlig gräns mellan arbete och fritid och samtliga arbetar mer än en 
normal 40-timmars/vecka. Enligt respondenterna grundar sig detta i stora ansvaret som de 
känner inför sin arbetsroll samtidigt som teknologin möjliggjort för en ständig uppkoppling. 

1.2 Ständigt uppkopplad 
Tekniken som verktyg förbättrar och förenklar det dagliga arbetet för våra respondenter och är 
enligt dem något ovärderligt som de numera inte kan tänka sig leva utan (Ninaus et al, 2015). 
Trots att respondenterna med teknologin som hjälpmedel känner sig fria i viss bemärkelse 
bidrar den även till stress för vissa individer. Detta framhäver även Tarafdar et al., (2007) som 
menar på att tekniken bidragit till att en känsla av att ständigt vara nåbar befinner sig och 
tenderar att inkräkta på individens fria tid (Tarafdar et al, 2007). Ser vi till industrisamhällets 
dagar var gränsdragningen mellan arbete och fritid oerhört viktig, eftersom att arbetet till 
största del inkluderades av tungt fysiskt arbete som tärde på individernas kroppar (Allvin et. 
al, 2006:105). Då utvecklingen lett oss in på en allt mer stillasittande vardag framför skärmar 
och plattor, samtidigt som de teknologiska hjälpmedlen gör det möjligt att vara nåbar oavsett 
tid och rum, behöver de flesta av dagens yrkesverksamma inte samma typ av vila från arbetet. 
Dagens teknikanvändning kan istället tänkas vara en av faktorerna som tröttar ut individen 
eftersom den möjliggör för arbetsrelaterade uppgifter, oavsett om individen använder den till 
annat (Arbetsmiljöverket, 2015). Den möjliggör även för individen att vara ständigt 
uppkopplad, vilken kan påverka till att denne allt oftare låter sig distraheras av både telefon 
och mail. Detta är enligt Kets de Vries (2015) något som i längden kan komma att bidra till ett 
flertal negativa effekter på individens hälsa (Kets de Vries, 2015). Det framgick att våra 
respondenter inte allt för ofta reflekterar över den övertid de arbetar vilket tyder på att 
gränsdragningen för dem är något diffus. Övertiden i sig behöver dock enligt Taris et al 
(2007) inte vara något som påverkar individen negativt men att den inkräktar på individens 
lediga tid är ett som är säkert (Tarafdar et al, 2007). Den övertid som våra respondenter lägger 
på arbetet varje vecka kan även tänkas påverka deras privata relationer såsom familj, vänner 
och övriga nära relationer. Eftersom yrket i princip kräver ständig uppkoppling kan det tänkas 
innebära att de går miste om tid med människor som står dem nära. 
 
6.1.3 Arbetslivets masker 
Svårigheter gällande gränsdragningen är också relaterat till individens person och beteende. 
Det framkommer som ovan nämnt att vissa respondenter är sig själva oavsett sammanhang, 
vilket vi nu i efterhand ställer oss frågande till. Vi tänker snarare att olika situationer och 
sammanhang kräver att individen intar olika roller, vilket även Goffmans dramaturgiska 
perspektiv framhäver (Goffman, 2009:97ff). Eftersom rollen fastighetsmäklare är en yrkesroll 
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som individen kliver in i först efter utförd utbildning är det med andra ord inget som denne 
föds till. Vidare ser dessa respondenter yrket som en livsstil men det kan också tänkas handla 
om att de själva inte är medvetna om sitt agerande i de olika sfärerna. Att de inte har några 
som helst problem med kravet på tillgänglighet kan istället tänkas kopplas till den presterande 
delen hos respondenten. Eftersom samhället idag uppmuntrar till att ständigt ha en fullbokad 
kalender är det också det som är målet för många. Vi får lära oss redan i barnsben att vara 
duktiga, ambitiösa och ständigt sträva efter att bli bättre och vi inser tidigt att beteendet ger 
oss bekräftelse och beröm av vår omgivning (Kets de Vries, 2015). Detta kan tänkas medföra 
att barn växer upp till vuxna med en prestationsbaserad självkänsla eftersom de lärt sig att hårt 
slit lönar sig. Detta bidrar till att beteendet följer med in i arbetslivet som blir en ständig jakt 
på prestation. Vila och återhämtning kommer därför inte att prioriteras eftersom man inte vill 
riskera att uppfattas som lat och provocerande av sin omgivning (Kets de Vries, 2015). Om 
kraven på både tillgänglighet, beteende och passion för yrket är normativt inom branschen, 
skulle det enligt oss kunna påverka individen på olika sätt. Då den normativa självstyrningen i 
samhället bidragit till en klassificering av individer vilket även Foucault (2004) nämner, kan 
yrkesrollens krav tänkas bidra till samma effekt inom företaget som sådant. Detta eftersom att 
kravet på ständig tillgänglighet kan innebära att de anställda som väljer att distansera sig från 
arbetet på exempelvis kvällar eller helger riskerar att ses som mindre drivna och ambitiösa 
(Foucault, 2004). Vidare kan bilden av den perfekta fastighetsmäklaren som 
prestationsinriktad, passionerad och ständigt tillgänglig bidra till att de som faller utanför 
beskrivningens ramar riskerar att mötas av motstånd i branschen. 
 

6.1.4 Fastighetsmäklare som kameleont 
Respondenterna anser vidare att professionalitet i yrket är ett faktum eftersom det utgörs av 
kontinuerlig kontakt med både köpare och säljare och bygger på en väl etablerad kundkontakt. 
Professionalitet för våra respondenter innefattas av både ärlighet, kunnighet, återkoppling och 
ett personligt bemötande. Dessa faktorer kan bidra till att respondenterna tvingas hålla tillbaka 
sina egna känslor då fokus ligger på att tillgodose kundens behov (Hochschild, 2012:18ff). 
Samtliga av våra respondenter påtalar att det handlar om att kunna bemöta olika 
personlighetstyper och människor i olika skeenden i livet, vilket inte är helt lätt. För att 
minimera risken för dålig stämning vid ärenden där olika livsskeden möts, krävs det att 
respondenterna kan skifta mellan de olika uttrycken. Detta för att båda parter skall bli så nöjda 
som möjligt i den situation de befinner sig i. Kravet på tillgänglighet och ett professionellt 
bemötande går enligt oss hand i hand. I samband med den flexibilitet som arbetet tillåter kan 
det bidra till att individen aldrig får utrymme till att slappna av och lägga det serviceinriktade 
beteendet åt sidan. Detta i sin tur kan tänkas resultera i att individen ständigt behöver tänka 
sig för gällande uppförande för att på så sätt upprätthålla sin image oavsett om det är på 
kontoret eller på Ica. Applicerar man Goffmans “scensperspektiv” på fastighetsmäklarnas 
vardag skulle det innebära att de befinner sig “frontstage” majoriteten av dygnets vakna 
timmar. Detta eftersom respondenterna, med kravet på tillgänglighet, inte kan kliva av scenen 
(Goffman, 2009:97ff).  

6.1.5 Ett beständigt pokerface 
Då människan enligt Hochschild (2012) har tillgång till ett brett känsloregister behöver även 
de icke premierade känslotillstånden få utlopp, vilket de inte får “frontstage”. Att under en 
längre tid tvingas undanhålla trötthet, irritation, frustration och andra “icke uppskattade” 
känslor kan i längden bidra till psykiska besvär såsom utbrändhet. Den ständiga 
tillgängligheten och kravet på professionalitet kan därav i längden tänkas påverka individen 
negativt eftersom denne ständigt tvingas uppvisa en fasad vilken inte stämmer överens med 
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individens verkliga jag (Hochschild, 2012:68,130ff). Vi tänker oss därav att en reglering av 
tillgängligheten är på sin plats vilket även flertalet av våra respondenter nämner att de strävar 
efter. Detta understryks även av Kets de Vries (2015) som påtalar vikten av balans för ett mer 
välmående liv. Att lära känna sig själv och sina gränser och därav bli bättre på att säga nej 
både till telefonens surrande och till människors önskemål är något som fler borde eftersträva. 
Det är inte helt oproblematiskt eftersom att individen som sätter en gräns riskeras att ses som 
mindre driven och ambitiös eftersom denne alltid förväntas ställa upp (Kets de Vries, 2015). 
Vidare kan man fundera kring huruvida vi har skapat ett samhälle där vi ständigt förväntas 
leva upp till andras förväntningar av oss eller ett samhälle där vi sätter oss själva och vårt 
välmående i första rummet? Vad som borde premieras är inte svårt att lista ut. Med andra ord 
borde strategier som att själv vara den som bestämmer över sin tid, bestämma sluttid på dagen 
för återkoppling och tala in röstsvar tas i beaktande. Allt för att se till att det föreligger en 
balans mellan frontstage och backstage vilket även Ashfort, Kulik och Tomiuks (2008) 
studies resultat pekar på som eftersträvansvärt. Här har man sett att påfrestande möten med 
kunder och andra emotionella prövningar frontstage annars tenderar att följa med individen 
hem efter arbetsdagens slut (Ashfort, Kulik & Tomiuk, 2008). Givetvis kan respondenterna 
inte trycka på någon mental stopp-knapp, utan det handlar kanske om att skapa en 
medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt och att aktivt arbeta för sitt eget välmående.  

6.1.6 Synen på provisionslön ur ett genusperspektiv 
Något som framkom var att det förelåg skillnader i upplevelsen av att ha en provisionsbaserad 
lön. De kvinnliga respondenterna uttryckte i större utsträckning än de manliga att löneformen 
på ett eller annat sätt påverkar deras mående, och med tanke på de krav som ställs på dem 
utöver försäljningsbiten har ibland bägaren kokat över. Vi kan givetvis inte motstå att 
spekulera vidare i vad dessa skillnader kan bero på. Möjligtvis kan det ha att göra med den 
tidiga socialiseringsprocess som vi alla fostras in i under vår uppväxt där olika egenskaper 
och uppgifter tillskrivs de olika könen. Eftersom att kvinnan genom tiderna tillskrivits största 
delen av det obetalda hushållsarbetet skulle om detta fortfarande är fallet kunna vara en aspekt 
som gör löneformen för kvinnor ohållbar. Att olika beteenden och egenskaper tilldelats män 
och kvinnor har i sin tur skapat normer som idag reglerar vårt samhälle. Människor styr sig 
själva i den normativa riktningen och ifrågasätter inte orsakerna till kategoriseringen vilket 
skapar vanor som i sin tur bidrar till att olika strukturer bibehålls (de los Reyes & Mulinari, 
2005:24- 25). Samhällets maktstrukturer skapar som ovan nämnt en strukturell över-/ och 
underordning mellan olika sociala kategorier, vilket kan härledas till kvinnor och mäns 
position på arbetsmarknaden (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007:19). Vidare kan Foucaults 
teori om makt och de los Reyes och Mulinaris analys vad gäller intersektionalitet 
sammankopplas och tillsammans belysa hur normer och synen på de olika könen bidrar till att 
ojämlikheten bevaras och därmed får konsekvenser för både kvinnor och män på 
arbetsmarknaden. 
 
I samband med kravet på den ständiga tillgängligheten, det serviceinriktade beteendet och 
sålda bostäder krävs det med andra ord att man är en person som tycker om sitt yrke och 
nästintill identifierar sig med det. Så som vi ser det är det inte konstigt att kvinnorna i större 
utsträckning än männen ser negativt på löneformen, eftersom ribban kan tänkas ligga något 
högre för dem än för männen i samma bransch. Detta eftersom de troligtvis måste arbeta mer 
och hårdare för att få vardagen att gå ihop, få samtliga sysslor i hemmet gjorda, samtidigt som 
de måste prestera i sin yrkesroll vilket slutligen resulterar i en lön. 
 



 24 

 

6.1.7 Att vara kvinna - ett hinder eller en möjlighet? 
Ännu en intressant upptäckt vi gjorde under intervjuerna med våra respondenter var att det 
också infann sig skillnader gällande de upplevda kraven. De tydligaste skillnaderna gick att 
återfinna mellan de båda könen. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna uppgav att de 
någon gång under sin yrkesverksamma tid blivit utsatta för verbala kränkningar och 
nedvärderande beteenden från manliga kunder. Samtliga var enade om att de som kvinnor 
därav behövt hävda sin kunskap i större utsträckning än sina manliga kollegor för att bli 
betrodda. Att det är på detta sätt tänker vi handlar om en strukturell problematik i samhället 
gällande synen på de båda könen. Ett normativt beteende och en skev kvinnosyn som är svår 
att bryta över en natt. Vi tänker oss att Foucaults (2004) perspektiv på styrning och 
Panoptikon som styrningsmodell kan likställas med dessa normer och därmed får den 
kvinnliga mäklaren att anpassa sig och agera därefter för att bli accepterad av omgivningen 
(de los Reyes & Mulinari, 2005:39ff). Kravet på kvinnliga mäklare kan vidare inte minska 
innan det sker en mer strukturell förändring i samhället och man börjar se män och kvinnor 
som lika kompetenta varelser, vilket kräver ett synliggörande av vad denna uppdelning 
egentligen grundar sig i (de los Reyes & Mulinari, 2005: 24-25). Det tar förmodligen ett tag 
innan samtliga individer anammar denna världsbild och enligt oss kan vi inte lämna det där. 
Istället ifrågasätter vi vad professionalitet egentligen handlar om. Att de kvinnliga 
fastighetsmäklarna förväntas acceptera och förhålla sig till det tuffa klimat som råder och gör 
allt i sin makt för att tillgodose kundernas behov, oavsett kränkningar, eller handlar det istället 
om att säga ifrån och stå upp för sig själv och sin yrkesroll? 
 
Med tanke på att flera av respondenterna, framförallt kvinnorna, uttryckte att stressen 
periodvis påverkat dem samtidigt som de upplever att de oftare än männen blir ifrågasatta kan 
man ställa sig frågande till de arbetsförhållandena som råder. Som kvinna krävs det att du 
lägger ner ännu mer tid och energi och ständigt finns tillgänglig för att på så sätt vinna 
kundernas förtroende. Detta kan tänkas medföra att de i slutändan är mer kunniga än deras 
manliga kollegor, eftersom de behöver arbeta hårdare. Männen kan med fördel prestera på ett 
annat sätt än kvinnorna, just på grund av att de inte blir ifrågasatta på samma sätt.  
 

6.2 Slutsats 
Avslutningsvis kan vi med säkerhet säga att fastighetsmäklaryrket går under kategorin 
gränslöst arbete. Den flexibla arbetsformen innefattar frihet under ansvar, krav på ständig 
tillgänglighet och inte minst ett professionellt bemötande gentemot kunder. Kraven i sin tur 
har bidragit till att respondenterna utvecklat olika strategier för att på så sätt kunna hantera 
arbetet. Vidare kan vi konstatera att bakom fasaden av det glammiga mäklaryrket gömmer sig 
ett hårt slit och en stor uppoffring av den privata tiden vilket man som fastighetsmäklare bör 
förlika sig med. Under analysen kunde vi urskilja en skillnad i upplevelsen av kraven 
avseende kön. Det framkom att kvinnor i större utsträckning upplever sig ifrågasatta av 
kunder och därav inte känner sig betrodda i sin yrkesroll. Vidare upplever kvinnorna ett större 
motstånd, vilket kräver att de ständigt måste stå på sig för att få kundernas förtroende och 
samtidigt övervinna de fördomar som vissa av dem besitter. 
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6.3 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av en kvalitativ studie fortfarande är det som är bäst lämpat utifrån vårt 
syfte och frågeställningar. I vårt fall har en abduktiv ansats varit mest fördelaktig och genom 
att använda en kombination har vi kunnat få en djupare förståelse för vårt forskningsämne 
samtidigt som vi kunnat jämföra dem mot våra befintliga teorier. Likaså gav det oss en helt 
annan öppning vilket vi ser som väldigt positivt. Något oförväntat som vi fick fram var hur 
mycket arbete som faktiskt ligger bakom fastighetsmäklaryrkets fina fasad. Detta var något vi 
inte räknat med utan var något som blev tydligt för oss senare i studien. Det gick därmed upp 
för oss då att vi själva hade haft en bild av mäklaryrket som elegant och avslappnat ur det 
avseendet att det var lite arbete men mycket pengar. Genom att få höra respondenternas egna 
berättelser och analysera studiens resultat, så visade sig fastighetsmäklaryrket vara raka 
motsatsen mot vad vi tänkt oss.  
 
Valet av semistrukturerade intervjuer upplevde vi som mest passande för att besvara våra 
frågeställningar. Det gjorde att våra respondenter fick en större frihet i att berätta om det som 
de ansåg var viktigt. Följdfrågorna möjliggjorde även till att vi fick en större variation i svaren 
samt att det öppnade upp för fler infallsvinklar (Bryman, 2011:415). Eftersom att en av oss 
kände till några av respondenterna sedan tidigare kan det tänkas vara en bidragande faktor till 
att vissa av de hade svårt att öppna upp sig och uttrycka sig fullt ut. Den av oss som kände 
dessa respondenter försökte därför ta den mer inlyssnande rollen och ställa följdfrågor för att 
undvika att påverka dem ytterligare. Som oerfarna intervjuare hände det också att vi under 
vissa av intervjuerna blev distraherade av respondenternas oväntade svar, vilket för oss ledde 
till en viss osäkerhet och problem med att följa upp med relevanta frågor. Vi upplevde oss 
även ha en svårighet i att sitta i tysthet och invänta svaren från respondenterna när vi ställt en 
fråga. Vi var dock medvetna om det och upplevde själva att det blev bättre under 
intervjuernas gång. Men detta kan möjligen också varit en av anledningarna till att vissa av 
våra följdfrågor som ställdes formulerades som ledande. Misstag som dessa menar Bryman 
(2011) är lätt att begå när man inte har den rätta erfarenheten. Därför är det viktigt att 
fortsättningsvis försöka vara medveten för plötsliga omständigheter och försöka hitta en 
balans när man ställer frågor (Bryman, 2011:420-421). En annan reflektion vi gjorde under 
intervjuerna var att några av respondenterna uppfattade vissa av frågorna som upprepade. 
Detta var något som vi i efterhand själva också lade märke till men som vi kände inte 
påverkade resultatet. Vi upplevde snarare att det gav djupare svar samt att de respondenter 
som något reserverade fick möjlighet att utveckla sina svar.  
 
Intervjuernas längd baserades på den tillgänglighet våra respondenter hade till förfogande. 
Till en början hade vi tänkt utföra något längre intervjuer, ca 60 minuter per intervju, men 
insåg snabbt att det skulle vara svårt att få igenom eftersom fastighetsmäklarnas agendor var 
fullbokade. Vi upplevde trots detta att vi fick innehållsrika svar och vi anser därmed att en 
intervju inte alltid behöver vara lång. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) hänger en intervjus 
kvalité inte enbart på dess längd, utan det viktigaste är att man som forskare anser sig uppnå 
en mättnad i svaren. Det är vanligt förekommande att forskningsintervjuer blir för långa och 
fyllda med oväsentligt prat då fokus ofta läggs på att intervjun måste hålla en viss tid. Så vida 
forskaren är medveten om vad som ska frågas, varför det ska frågas och hur det ska frågas, så 
går det göra en kort intervju minst lika innehållsrik (Kvale & Brinkmann, 2014:203-204). 
 



 26 

 
 
7 FRAMTIDA FORSKNING 
Vårt resultat påvisade bland annat att det förelåg en variation i upplevelse gällande aspekterna 
lön, prestation och kundbemötande mellan de manliga och kvinnliga respondenterna. Därav 
anser vi att det hade varit av intresse att på ett närmare plan studera huruvida upplevelsen 
skiljer sig utifrån en jämförelse mellan män och kvinnor. En möjlighet hade även varit att se 
det från ett arbetsgivarperspektiv, om och isåfall hur de arbetar för en allt mer jämställd 
arbetsplats.  
 
Som framkommit i vårt resultat är fastighetsmäklaryrket väldigt påfrestande och alla klarar 
inte av arbetsformen och de krav som tillkommer. Trots att allt fler utbildar sig till 
fastighetsmäklare är det på samma gång många som lämnar efter bara några år i yrkeslivet. 
Det bedrivs för tillfället en studie av Stiftelsen FEI Research Institute, Högskolan Väst och 
Mäklarsamfundet där man avser att ta reda på hur stor andel som faktiskt slutar och vad som 
påverkat beslutet. Studien förväntas sammanställas efter maj månad i år och tanken är att 
studien därefter ska fungera som ett stöd för utbildningsväsendet och företag 
(Fastighetsmäklarförbundet, 2019). Att fler mäklare väljer att sluta skulle även kunna handla 
om att en ny generation håller på att äntra yrkeslivet. En generation som sätter sig emot 
orimliga arbetskrav och värnar om sitt privatliv och integritet på ett annat sätt än den tidigare. 
Oavsett ställer vi oss frågan om kraven inom branschen är rimliga. För vad händer om allt fler 
slutar yrket och de nuvarande går i pension? Då blir det med andra ord svårt att inte se över 
arbetsvillkoren och kanske till och med löneformen som sådan. Med bakgrund till detta hade 
det därför varit intressant att ta detta vidare och undersöka vilka faktorer som är bidragande 
till att allt fler väljer att säga upp sig. Som går att notera i vårt resultat har samtliga 
fastighetsmäklare väldigt höga krav på sig, därav ställer vi oss frågan hur hållbara dessa krav 
egentligen är i längden?  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Hur länge har du arbetat som mäklare? 
 

• Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
 

• Hur ser din familjesituation ut? Civilstatus/barn? 
 

• Vad innebär ett gränslöst arbete för dig? 
 

 
Tillgänglighet 
 

• Om du fick uppskatta, hur mycket tid lägger du på arbetet varje vecka? Hur 
många av dessa timmar sker utanför arbetstid? 
 

• På vilket sätt upplever du en möjlighet att själv bestämma när och vart arbetet 
ska utföras? 
 

• I vilken utsträckning kan du själv vara med och påverka din arbetstid? Hur ser 
du på det? 
 

• Vart föredrar du helst att arbeta om du får välja? Varför? 
 

• Händer det att du arbetat tillfällen då du egentligen varit ledig/sjuk eller av 
annan anledning ej varit arbetsför? Varför? 
 

• Hur förhåller du dig de teknologiska hjälpmedlen (dator, telefon etcetera.) som 
digitaliseringen möjliggjort för? Är det positivt eller negativt för dig? varför? 
 

• Hur upplever du att förväntningarna på tillgängligheten ser ut? 
 

 
Prestation 
 

• Vad skulle du säga är det viktigaste när det handlar om att skapa och 
upprätthålla kundkontakt? Varför? 
 

• Har du en provisionsbaserad lön? vilka för- & nackdelar ser du med 
 det? 
 

• Upplever du tydliga gränser i din yrkesroll vad gäller ditt arbetsliv kontra 
privatliv? På vilket sätt? 
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• I och med arbetsmarknadens utveckling har även kundernas krav ökat - vad 
ställer det för krav på dig som mäklare? Hur upplever du det? 
 

• Hur viktigt är det professionella bemötandet i ert yrkesutövande? 
 

  
Inofficiella riktlinjer 
 

• Något annat som du vill dela med dig utav som vi inte pratat om? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Bilaga 2 - Samtyckesmall för deltagare 
 
Information angående deltagande i examensarbete  
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Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är studenter som studerar på 
OPUS-programmet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. 
Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på kandidatnivå. 
 
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?  
Syftet med vår studie är att undersöka hur ett gränslöst arbete kan tänkas påverka 
fastighetsmäklare i sin vardag. Med utgångspunkt i den ökade konkurrensen på 
marknaden är vi intresserade av att skapa oss en förståelse av hur kravet på en ökad 
tillgänglighet upplevs av er som mäklare. Eftersom en av oss bor i Alingsås blev det 
naturligt för oss att ta kontakt med er. 

 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. 
Med huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.  

Hur går examensarbetet till? 
Vi avser att genomföra en kvalitativ studie där vi tänker intervjua åtta 
fastighetsmäklare. Ditt deltagande skulle betyda mycket för oss då vi genom intervjun 
får ta del av en subjektiv upplevelse av yrkesutövandet som sådant. Samtliga 
intervjuer beräknas ta 30-40minuter och för dig som deltar behövs ingen direkt 
förberedelse, då frågorna kommer vara kopplade till ditt arbete.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga 
rutiner för examensarbete för Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen 
DIVA. Vi kan även skicka ut ett exemplar av uppsatsen till dig om så önskas.  

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. Om du vill avbryta ditt deltagande 
ska du kontakta handledaren eller studenter (se kontaktuppgifter nedan). För att delta 
behöver du lämna ditt samtycke. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information om dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 
av det, i enlighet med gällande lagstiftning. Det datamaterial som samlats in, kommer 
att förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt varvid 
personuppgiftsbehandlingen upphör.  

 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. 



 
 

32 

Som deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-
18, 20 och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om 
dig som behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt 
att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
(kontaktuppgifter nedan) i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Namnge ansvariga författare för examensarbetet och inom vilken kurs samt handledare. Förslagsvis 
även telefonnummer och e-postadress. 
 
Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av 
informanten till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens 
personuppgifter enligt ovan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledares namnteckning 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft 
möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet och att uppgifter om mig samlas in och 
behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
 

mailto:dataskydd@hb.se
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