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Sammanfattning  

Förvärvsarbete har en stor inverkan på människors liv. Det ger ofta en känsla av 

meningsfullhet och nytta, men tar även både mycket tid och energi i anspråk. Om individen 

inte lyckas sätta upp väl fungerande gränser mellan arbetslivet och privatlivet riskerar arbetet 

att ta en allt för stor plats. Det kan i sin tur resultera i för lite tid för återhämtning som i 

förlängningen kan leda till ohälsa. Ett flexibelt arbetssätt med avsaknad av ramar och struktur 

riskerar att övergå i ett gränslöst arbete. Det gränslösa arbetet karaktäriseras av att individer 

har svårt att släppa arbetet, både fysiskt och mentalt. Denna kvalitativa undersökning syftar 

till att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur mäklare i Mellansverige hanterar sin 

något speciella arbetssituation. Mäklaryrket bygger på många arbetstimmar per vecka, hög 

tillgänglighet och en lön som är 100% provisionsbaserad. Studien intresserar sig för hur 

mäklare upplever sin arbetssituation, vad som driver dem att arbeta så som de gör och hur de 

hanterar balansen mellan arbete och privatliv. De teorier som används för att belysa insamlad 

empiri är nyinstitutionell teori, gränsteori samt Hirdmans teori om genussystemet. Resultatet 

av studien visar att mäklare har ett gränslöst arbete med avsaknad av fasta ramar. Pengar, 

kundnöjdhet, konkurrens och legitimitet är de faktorer som driver dem att arbeta så pass 

mycket som de faktiskt gör. För att hantera det gränslösa arbetet använder sig mäklare av 

praktiska strategier för att minimera arbetet utanför den faktiska arbetstiden. De uppvisar även 

en medvetenhet om vikten av återhämtning, även om de i praktiken kan ha svårt att avsätta tid 

för det. Resultaten visar även att det går att urskilja könsskillnader mellan manliga och 

kvinnliga mäklare i frågan om vilka drivkrafter de har. Däremot visar resultatet av 

undersökningen inga könsskillnader gällande strategierna som används för att hantera det 

gränslösa arbetet.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Historiskt sett har arbetet förändrats radikalt under de senaste 200 åren. Den snabba 

utvecklingen av teknik i kombination med nätverkssamhällets framfart de senaste årtiondena 

har möjliggjort arbete på andra platser än ett fysiskt skrivbord i arbetsgivarens lokaler. 

Arbetet blir mer och mer flexibelt och anpassningsbart utifrån arbetstagarna. När det är 

möjligt att ta med sig arbetet hem öppnas även möjligheterna upp för att arbeta vid andra 

tidpunkter än “vanliga” kontorstider (Grönlund, 2009). När möjligheterna även finns att 

arbeta i princip när som helst och var som helst kan det bli svårare att sätta upp skarpa gränser 

mellan arbete och privatliv.  

 

När det är upp till individen själv att reglera vid vilka tidpunkter arbetet utförs, finns en 

potentiell risk att arbetet blir mer gränslöst. De olika anledningarna till varför människor låter 

gränserna bli allt mer diffusa och att tänja på gränserna drivs av olika processer. Dessa kan 

härstamma ur förhandlingar eller överenskommelser med arbetsgivaren av olika slag, men 

gränserna kan även suddas ut utan någon form av reglering eller tydliga beslut. Maktutövning, 

konkurrens, strukturomvandling eller förändrade värderingar är några exempel på drivkrafter 

som kan göra att arbetet överskrider det privata (Aronsson et. al. 2018).  

 

Lyckas man inte upprätta bra och välfungerande gränsdragningsstrategier riskerar man att gå 

miste om den återhämtning kroppen behöver, vilket i längden påverkar hälsan negativt. 

Återhämtning spelar en avgörande faktor i sambandet mellan arbetsrelaterad stress, sömn och 

hälsa (Mellner et. al. 2012). Om en individ utsätts för stress under en långtgående period och 

där individens resurser för att hantera krävande situationer är uttömda kan det i värsta fall leda 

till utmattningssyndrom med fysiska och psykiska åkommor som följd (Socialstyrelsen, 

2013). Detta fenomen är sociologiskt intressant att studera eftersom förvärvsarbete upptar en 

stor del av människors liv. Arbete har en betydande inverkan på personens mående och 

livssituation men det kan även påverka personens sociala omgivning.    

 

Det är även sociologiskt intressant att studera problematiken ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Sveriges arbetsmarknad har en relativt jämn sysselsättningsgrad mellan könen i jämförelse 
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med övriga Europa. Männen dominerar den svenska arbetsmarknaden med omkring fem 

procent vilket är en relativt låg siffra (SCB, 2021). Trots denna relativt höga jämställdhet på 

den svenska arbetsmarknaden finns det en skevhet när det kommer till i vilken utsträckning 

kvinnor respektive män drabbas av arbetsrelaterade sjukskrivningar. Studier visar att risken 

för kvinnor att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa är 41% högre jämfört med män 

(Försäkringskassan, 2020). Det är väl känt att kvinnor har en dominerande roll i hemarbetet 

vilket belastar kvinnor med en större arbetsbörda totalt sett. Men, kan det också vara så att det 

ställs andra typer av krav på kvinnor än män på arbetsplatserna eller har kvinnor andra typer 

av strategier för gränsdragning vilka, vad det skulle kunna te sig som, fungerar sämre?   

 

Det gränslösa arbetet återfinns inom många olika branscher och sektorer och hur detta yttrar 

sig kan säkerligen även skilja sig åt. Denna studie har valt att inriktas på yrkesgruppen 

fastighetsmäklare som är verksamma i större städer i Mellansverige. Valet av studieobjekt 

grundar sig i våra antaganden om att bostadsmarknaden där är mycket aktiv, trycket på 

mäklarna är högt och det är ett högt tempo i affärerna. Mäklarna i sin tur arbetar 100% 

provisionsbaserat vilket innebär att ju mer tid och energi de lägger ner i sitt arbete, desto mer 

pengar genereras förhoppningsvis i slutet av månaden. På samma sätt kan en månad med 

mindre jobb, eller ett mindre antal affärer riskera att påverka nästkommande månads inkomst 

negativt. När yttre krav från marknaden och kunder är höga i kombination med att inre krav 

på både prestation och att generera inkomst driver på riskerar mäklare att hamna i en 

arbetssituation där arbetslivet och privatlivet integreras allt mer med varandra. Detta 

sammantaget gör att mäklare som yrkesgrupp förefaller vara ett mycket intressant 

studieobjekt när det kommer till att studera gränslöst arbete som fenomen.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats grundar sig i att ge en djupare förståelse för det gränslösa arbetet.  

Balansgången mellan när arbetet är flexibelt och anpassningsbart i en positiv bemärkelse till 

att situationen tippar över och istället blir gränslös och okontrollerad kan vara skör. En 

betydande anledning till det kan vara avsaknaden av fungerande strategier för att hantera 

situationen. Denna undersökning kommer att fokusera på vilka olika faktorer som kan driva 

mäklare till att låta arbetets gränser överskrida den privata sfären samt hur detta hanteras.  

Mot bakgrund av att kvinnor är överrepresenterade i stressrelaterad psykisk ohälsa syftar 

denna studie även till att undersöka hur manliga och kvinnliga mäklare själva ser på sin 
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arbetssituation samt hur de förhåller sig till den. Måhända går det att urskilja en skillnad 

mellan könen, eller så är det andra faktorer som spelar in.   

 

Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

- I vilken utsträckning beskriver mäklare sitt yrke som gränslöst? På vilket sätt är det 

gränslöst och vad ligger till grund för det?  

- Om mäklaryrket beskrivs som gränslöst, vilka bakomliggande faktorer driver 

mäklarna in i gränslösheten och finns det någon koppling mellan drivkrafterna och 

könstillhörighet?  

- Om mäklaryrket beskrivs som gränslöst, på vilket sätt hanterar mäklare det och finns 

det någon koppling mellan strategierna och könstillhörighet?  

1.3. Uppsatsens disposition  

I kapitel 1 presenteras bakgrunden till uppsatsen samt en redogörelse för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I kapitel 2 ringas det aktuella forskningsområdet in med hjälp av tidigare 

forskning. Detta framförs i två övergripande områden. Det första området behandlar 

flexibilitet i arbetslivet utifrån organisatoriskt samt individuellt perspektiv, men också hur det 

flexibla kan övergå i ett mer gränslöst tillstånd. Det andra området rör det manliga och 

kvinnliga i arbetslivet och diskuteras i termer av genusarbetsdelning, jämställdhet samt work- 

life balance. Kapitel 3 delas upp i tre olika avsnitt utefter de olika teoretiska och begreppsliga 

referensramarna. De olika teorierna som presenteras i kapitlet kommer senare att utgöra 

verktygen för att analysera studiens insamlade empiri. I Kapitel 4 redogörs det för studiens 

metod. Där behandlas vilken metodologisk ansats som valts, hur data samlats in och 

bearbetats samt forskningsetiska överväganden. I det 5:e kapitlet presenteras studiens resultat. 

Kapitlet är uppbyggt med en inledande redogörelse för hur arbetet upplevs av informanterna 

med fokus på gränslöshet. Därefter beskrivs de olika drivkrafterna och slutligen vilka 

strategier som framkommer av intervjuerna. Texten är uppbyggd genom en redogörelse för 

empiri under varje underrubrik som sedan kopplas till teori för analys. Syftet är att få en 

tydligare uppdelning mellan vad som är ett resultat av insamlad data och vad som är egna 

tolkningar. I det 6:e och sista kapitlet diskuteras resultat och analys i relation till uppsatsens 

övriga kapitel.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer det att redogöras för tidigare forskning inom det område som anses 

relevant för denna undersökning. Forskningen grupperas utifrån ämne. Tillsammans 

kompletterar de varandra och presenterar en bild av området. Inledningsvis presenteras 

forskning om flexibelt arbete och gränslöst arbete och hur det kan ta sig uttryck samt vad som 

skiljer begreppen åt. Med anledning av att undersökningen inriktar sig på om det finns några 

könsskillnader i det aktuella temat fokuseras också ämnet genus. Tidigare forskning på 

området är behjälpligt för att nå förståelse för de strukturella skillnader som finns i arbetslivet 

mellan män och kvinnor samt hur dessa uppstått genom en kortare historisk genomgång. 

Vidare diskuteras begreppet work-life balance som behandlar hur individer kan upprätta 

balans mellan arbete och privatliv. I litteraturgenomgång av tidigare forskning har vi sökt 

efter böcker, forskningspublikationer, avhandlingar och studier med utgångspunkt i relevanta 

begrepp kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar. Sökningarna har skett digitalt på 

grund av rådande pandemi via biblioteket samt Google scholar.  

2.1. Det flexibla arbetet och hur det kan övergå till ett gränslöst arbete 

2.1.1. Flexibelt arbete utifrån ett organisatoriskt perspektiv 
I kommande avsnitt redogörs det för vad som sägs inom forskningen gällande dels hur det 

flexibla arbetet växer fram och dels vilka fördelar och utmaningar som medföljer arbetssättet. 

Sociologen Jan Ch. Karlsson (2006) som tidigare sammanställt en litteraturöversikt över vad 

som anses vara bra och dåligt med flexibelt arbete menar att det finns en ofantlig mängd 

forskning inom området. Han hävdar dock att forskningen är något förvirrande och 

inkongruent.  

 

En stor del av den tidigare forskning vi har undersökt beskriver hur det flexibla arbetet vuxit 

fram historiskt sett. Arbete har från tidernas begynnelse varit reglerat av både tid och rum. 

När fabrikerna växte fram under industrialismen på 1800-talet behövde maskinerna hanteras 

och drivas nästintill konstant för att kunna betala för sig själva. Detta krävde i sin tur 

arbetskraft som arbetade under mycket exakta förhållanden och under precisa tider (Allvin & 

Movitz, 2017). När sedan informationsteknologin, med mobiltelefoner bärbara datorer och 

liknande, växte fram i slutet av 1900-talet förändrades förutsättningarna för arbete återigen i 

stor utsträckning. Det möjliggjorde bland annat att många yrkesgruppers arbete nu kunde 



8 

förläggas till både andra tider och platser än de traditionella kontoren och kontorstiderna. 

Tekniken har gjort det möjligt att ständigt vara tillgänglig för omvärlden (Allvin et. al., 1998). 

I tillägg menar Grönlund (2009) att anledningarna till det är att organisationer allt mer 

strävade efter att bli flexibla för att kunna möta den hårda konkurrensen och för att kunna 

anpassa sig efter en föränderlig och instabil marknad (Grönlund, 2009).  

 

Begreppet flexibilitet kopplat till arbete kan ha olika innebörd beroende på vilket 

sammanhang som åsyftas. På 1980-talet utvecklade Atkinson en modell för flexibla 

organisationer. Modellen syftade till att bryta de hierarkiska strukturer många företag 

baserades på för att istället kunna implementera olika principer gällande bemanning för olika 

delar av organisationen. Detta för att kunna nå en så stor organisatorisk flexibilitet som 

möjligt så att företaget kan anpassa sig efter såväl inre som yttre svängningar och krav 

(Atkinson, 1984). I sin modell lyfter Atkinson fram att det finns olika typer av flexibilitet. En 

av dessa är den numerära flexibiliteten som handlar om företags möjlighet att anpassa sin 

arbetsstyrka utefter behov. Detta görs exempelvis genom korta och tidsbegränsade 

anställningskontrakt. En annan form av flexibilitet är den funktionella flexibiliteten som 

istället syftar till att anpassa arbetsuppgifter efter behov med sin befintliga arbetsstyrka. 

Befintliga anställda kan flyttas mellan olika befattningar och arbetsuppgifter (Atkinson, 

1984).  

 

I en rapport till en EU-konferens om jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning tar 

Grönlund (2009) upp centrala frågor, med utgångspunkt i forskning, om flexibilitet och 

jämställdhet. Hon kategoriserar de två flexibiliteterna från Atkinsons modell i vad hon kallar 

“extern flexibilitet”, där den numerära flexibiliteten räknas in, samt en “intern flexibilitet” där 

den funktionella flexibiliteten ryms. Men i den interna flexibiliteten gör Grönlund (2009) 

även ett tillägg där flexibiliteten får en mer individuell vinkel. Arbetstidsflexibilitet utgår i och 

för sig från organisationers behov att anpassa anställdas scheman och arbetstider efter sina 

behov, men det är även en flexibilitet som kan ge arbetstagare möjlighet att även själva 

anpassa sin arbetstid för att lättare förena familjelivet med arbetslivet.  
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2.1.2. Flexibelt arbete utifrån ett individuellt perspektiv 

Då denna uppsats syftar till att studera den mer individuella flexibiliteten kommer fortsatt 

fokus att ligga på att granska den tidigare forskning som behandlar just den mer individuella 

aspekten av flexibilitet, snarare än den som fokuserar på den organisatoriska aspekten.  

 

I en forskningsantologi om arbetsmiljöutmaningar kopplat till ett gränslöst arbetsliv menar 

Aronsson et. al. (2018) att flexibilitet i arbetet på ett mer individuellt plan vanligen innebär att 

tids- och rumsliga gränser för arbetet har blivit mer upplösta eller förändrade. Det kan handla 

om att individen själv till viss del kan styra över sin arbetstid genom avtal om flex- eller 

årsarbetstid. Det kan också röra sig om distansarbete, eller en kombination av båda två.  

 

Flexibilitet i arbetslivet innebär ofta frihet genom eget ansvar, utvecklingsmöjligheter och 

stort handlingsutrymme. Det är något som gynnar arbetstagaren som ska nå högre 

arbetstillfredsställelse samtidigt som företagen når vinningar på grund av högre effektivitet. 

Det flexibla arbetet som saknar ramar och strukturer ses som det goda och utvecklande arbetet 

i kontrast till det gamla och rigida. Men det finns många fördelar med mindre eller obefintlig 

flexibilitet. Det hjälper till i strukturerande och vägleder människor genom tydligt ramverk 

(Hanson, 2004). Det är just detta som Hanson´s avhandling om det flexibla arbetets villkor, 

tar avstamp ifrån. Avhandlingen baseras på två fallstudier där empiri samlats in genom både 

enkäter och intervjuer. Den ena fallstudien gjordes på statsanställda tjänstemän som började 

arbeta på distans medan den andra fallstudien gjordes på frilansande journalister med mycket 

stor frihet i arbetet. Hanson (2004) ställer sig frågande till det flexibla arbetets förutsättningar 

till att vara det goda arbetet, vilket sedan relateras till individers kompetens att arbeta under 

dessa förutsättningar. Resultatet visar att det krävs hög grad av självstyrande kompetens hos 

enskilda individer för att klara av det flexibla arbetet på ett framgångsrikt sätt. De måste 

själva kunna definiera, strukturera och disciplinera sin egen prestation (Hanson, 2004).  

2.1.3. När flexibiliteten övergår i ett gränslöst tillstånd 

Ett flexibelt arbetssätt i olika grader och former är numer ett vanligt förekommande inslag i 

arbetslivet, både rent organisatoriskt men även på ett individuellt plan. När individen har 

självstyrande förmågor att hantera de lösare gränser det flexibla arbetssättet erbjuder, ger det 

vanligen positiva effekter för såväl medarbetare som organisationer. Men klarar inte individen 
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av att hantera de mer lösa gränser det flexibla arbetet erbjuder riskerar man att arbetet tar allt 

för stor plats vilket i värsta fall leder till utmattning (Allvin et. al. 2006).  

 

Att sätta gränser handlar om att definiera vad som tillhör en situation eller fenomen, som 

arbete, och vad som ligger utanför. Var börjar arbetet och var slutar det, vad är acceptabelt 

och vad är inte acceptabelt? Detta skapande av gränser baseras enligt gränsdragningsteorier på 

människors behov av förutsägbarhet och kontroll. Det handlar även om en önskan att förenkla 

sina relationer med omvärlden (Aronsson et. al., 2018).  

 

Precis som att det finns fördelar med ett flexibelt arbetssätt, kan även det gränslösa arbetet ha 

sina fördelar enligt Allvin et. al. (1998). Exempelvis ges stora möjlighet för individen själv att 

bestämma över sin arbetssituation. Rimligtvis ter det sig så att ju mer gränslöst ett flexibelt 

arbete blir i takt med att ramarna försvagas, desto högre krav ställs på individen. För att det 

gränslösa arbetet ska fungera i längden måste arbetstagaren vara initiativrik, kreativ och 

självständig. Detta leder till att individen lätt blir mycket investerad i arbetet och sätter sig 

själv på spel. Framgångar såväl som motgångar, med dess tillhörande konsekvenser, blir 

därmed individuella och personliga (Allvin et.al., 1998).  

 

När arbetet flyter på och går bra blir den uppenbara risken i det gränslösa arbetet att man 

arbetar för mycket. Allvin et. al. (1998: s. 9) beskriver det som att “ju större frihet man har i 

arbetet desto svårare är det att göra sig fri från arbetet”. De sociala relationerna blir lätt 

lidande när arbetet tar en allt större plats i livet. Detta är något som individen själv kanske inte 

upplever som problematiskt så länge arbetet är framgångsrikt, men om situationen vänder och 

arbetet möts av motgångar blir problemet mer tydligt. Det sociala stödet som man behöver i 

svåra stunder kanske uteblir om man tidigare inte lyckats underhålla sina relationer (Allvin 

et.al., 1998). 

 

Kossek et. al. (2012) bidrar med ett intressant tillägg till forskningen om gränslöst arbetet med 

sin studie om gränsarbete mellan arbete och privatliv. Deras kvantitativa studie baserades på 

cirka 600 chefer som deltog i ledarskapsutvecklingskurser. Kossek et. al menar att det är 

viktigt att inte endast göra en enkel skillnad mellan huruvida individer väljer att ha starkt 

åtskilda roller eller inte i arbetslivet och privatlivet. De menar att människor skiljer sig åt när 

det kommer till hur man hanterar avbrotten mellan de olika sfärerna samt att avbrotten även 

har olika riktningar. Den ena riktningen är när arbetet glider in i, och avbryter, den privata 
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sfären. Men det kan även gå åt motsatt håll där den privata sfären tillåts avbryta arbetet. En 

del individer upplever en psykologisk kontroll över gränserna när avbrott i båda dessa 

riktningar kan tillåtas. Organisationer bör därför aktivt arbeta för att underlätta för individers 

olika behov när det kommer till gränsarbete istället för att stigmatisera det. Detta kan i 

förlängningen förbättra såväl organisatorisk effektivitet som individers liv och välmående 

(Kossek et. al., 2012).  

 

Vidare finns det även många olika tekniker att ta till för att hantera det gränslösa arbetet, och 

det är högst individuellt vilka tekniker individen väljer att använda sig av. Många tekniker är 

kopplade till tid och rum och när det är tänkt att man ska arbeta och inte. Även om det ibland 

är lättare sagt än gjort är det viktigt att släppa arbetet när man inte ska arbeta. Kan man inte 

det kan man istället ägna sig åt en helt annan aktivitet i syfte att störa ut och frigöra sig från 

tankarna på arbete (Aronsson et. al., 2018).  

 

Enligt en delstudie om gränslöst arbete som utfördes av Allvin et. al (1998) menar man att 

individer som arbetar under hög påfrestning och stress vanligen behöver någon form av 

belöning för att klara av att hantera arbetsinsatsen. Den belöning man fann som huvudsakligt 

önskvärd i den egna studien var ekonomisk belöning, som i sin tur även agerade som ett 

kvitto på den egna framgången i arbetet. Allvin et. al menar att individen blir mycket sårbar 

om denna belöning skulle utebli då kroppen kan reagera med den negativa stressreaktionen 

uppgivenhet, så kallad “defeat reaction”. (Allvin et. al., 1998).  

2.2. Manligt och kvinnligt i arbetslivet och i privatlivet 

Mycket av forskning om genus kopplat till arbetslivet berör de strukturella skillnaderna 

mellan könen som härstammar ur ett historiskt perspektiv. För att inleda beskrivningen av den 

dikotoma uppdelningen mellan avlönat och oavlönat arbete samt manligt och kvinnligt riktas 

blicken därför bakåt i tiden till omkring 1800-talet. Under denna tid skedde 

industrialiseringen i Sverige och lönearbetet var starkt förknippat med det manliga könet. Det 

bör poängteras att kvinnor i alla tider har arbetat i lika stor utsträckning som männen. 

Kvinnorna var dock oavlönade i fråga om pengar på grund av deras arbete med hushållet. Allt 

eftersom tiden går och samhället förändras intågar även kvinnorna på arbetsmarknaden när de 

möjligheterna öppnades upp i samhället (Wikander, 2009).  
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Då, liksom än idag syns en distinkt skillnad i vilka arbeten som utförs av män och vilka 

arbeten som utförs av kvinnor, den så kallade könsarbetsdelningen. Wikander (2009) nämner 

att hon och fler forskare därtill dock väljer att benämna det som genusarbetsdelning då 

arbetsdelningen som sådan inte har något med det biologiska könet att göra. Det är beroende 

av andra mer abstrakta mekanismer. Enligt Bergqvist et. al. (2011) bygger denna uppdelning 

på historiska föreställningar om vad som är både passande arbetsuppgifter men även specifika 

arbetsområden för män respektive kvinnor. Denna uppdelning utgör även grundmekanismen 

för kvinnors underordning i arbetslivet än idag (Bergqvist et. al., 2011). Rousseaus (1977) 

med sitt antifeministiska synsätt såg på mannen som människa och kvinnan som kvinna där 

kvinnan skulle ta hand om hemmet och familjen och var underkastad mannen. Synsättet har i 

mångt och mycket återspeglat verkligheten även om det med tiden gradvist förändrats i 

nutidens gedigna jämställdhetsarbete (Bergqvist et. al., 2011). Bergqvist et. al. (2011) menar 

att män ibland beskrivs som samhällsvarelse och kvinnor som omsorgsvarelser, vilket tydligt 

illustrerar hur denna genusarbetsdelning artar sig på arbetsmarknaden. Många gånger startar 

denna uppdelning redan i skolan då ungdomar väljer utbildning knutet till könsrollerna. Dessa 

strukturer är djupt rotade i samhället och tycks vara mycket svåra att bryta då mönstret 

reproduceras åter och åter igen.  

 

I frågan om hur kvinnor och män idag förhåller sig till arbetslivet kontra privatlivet beskriver 

Bergqvist et. al. (2011) hur kvinnorna idag tvingas anpassa sig utifrån arbetslivet som 

dessutom till en början är konstruerat utifrån manliga förutsättningar. Männen å andra sidan 

ska “ta plats” i hemmet. Ansvarsfördelningen menar de, är en följd av historiens vingslag i 

övergången till industrisamhället vilket i sin tur har format dessa växelvisa förhållanden.  

2.2.1. Jämställdhet i det moderna arbetslivet 

För att djupare gå in på hur genusarbetsdelningen återspeglas på dagens arbetsmarknad 

förklaras genusordningen närmare utifrån två principer. I samhället har vi dels en stark 

uppdelning mellan vad som anses som maskulint och feminint, vilka dessutom är varandras 

motsatser, när det gäller arbetsområden och arbetsuppgifter. Det tar sig även i uttryck i en 

hierarkisk uppdelning med mannen som norm och där det kvinnliga tillskrivs lägre betydelse 

än det manliga. Detta är något som utvecklas i kommande teoridel. Men något som tydligt ger 

fog för detta påstående om denna hierarkiska struktur i arbetslivet är att män i de allra flesta 

yrken ges mer i lön än kvinnor för lika arbete. En potentiell förklaring till varför det ser ut så 
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är att mäns förmåga ofta räknas som inlärd kompetens, medan kvinnors förmåga ofta 

förklaras som medfödd. Därför kan det hävdas att kvinnor av den anledningen inte behöver 

belönas i form av pengar eller givande arbetsuppgifter i samma utsträckning (Bergqvist et al. 

2011). Eftersom pengar står för makt i samhället och män tack vare högre lön har mer pengar 

att disponera, utgör genusarbetsdelningen den främsta orsaken till att män är överordnade 

kvinnor i samhället (Wikander, 2009).     

2.3. Work-life balance 

Med det flexibla arbetet medföljer ett mer eller mindre allvarligt problemområde. För många 

arbetande kvinnor och män hamnar nämligen arbetet lätt i konflikt med privatlivet.  

Work-life balance handlar om att hitta en jämn fördelning av energi, tid och engagemang som 

ska räcka till för en individs alla livsdomäner. Work-life balance kan ses som ett sätt att 

överbrygga klyftan mellan lönearbetet och det oavlönade arbetet och det är flexibiliteten som 

möjliggör och styr uppdelningen (Jordansson & Lane, 2017). Själva begreppet work-life 

balance har lite olika betydelse för olika personer och sammanhang, men det gemensamma är 

att det berör balansen mellan våra förpliktelser i arbetet och det som ligger utanför arbetet, 

vårt privatliv (Lockwood, 2003).  

 

I tidigare forskning har begreppet använts för att belysa arbetets effekter på familjelivet och 

vice versa, anställdas beteenden, könsroller samt hälsa och stress (Bergman & Gustafsson, 

2008). Begreppet work-life balance har kommit att möta kritik. När det infördes i början av 

2000-talet av OECD förklarades fenomenet som “to earn an income while participating in the 

most important social activity of modern life”. Flertalet forskare menar att definitionen är för 

svepande (Jordansson & Lane, 2017). Bergman och Gustafsson (2008) lyfter kritiken om att 

begreppet är för subjektivt om vad som anses vara en bra balans samt att ordet balans inte 

fångar de konflikter och ojämna maktrelationer som finns mellan män och kvinnor. I syfte att 

utvidga innebörden av Work-life balance vill Bergman och Gardiner (2007) tillföra begreppet 

tillgänglighet till diskursen. I många fall innebär det att vara tillgänglig i tid och rum för att 

möta andras krav och önskemål. Dessa förväntningar kan komma från olika håll. Både från 

arbetsgivare och kollegor, men också från den egna familjen. Att vara tillgänglig är en 

potentiell förmåga som manifesteras i beteende eller handlingar beroende på situation och 

vilken aktör som fokuseras. Att vara tillgänglig kan vara både påtvingat och frivilligt och kan 

också ske medvetet eller omedvetet (Bergman & Gustafsson, 2008).    
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2.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

För att sammanfatta hur området har ringats in med hjälp av tidigare forskning har det 

diskuterats hur flexibelt arbete historiskt sett vuxit fram och vilka de bakomliggande 

faktorerna är som gör att det flexibla arbetssättet mer eller mindre dominerar dagens 

arbetsmarknad. Vidare har det flexibla arbetets innebörd belysts både ur ett organisatoriskt 

samt ett mer individuellt perspektiv. Ett resonemang fördes om när det flexibla arbetet 

övergår i det gränslösa arbetet och vad forskningen säger om det gränslösa arbetet som 

fenomen. Risker med ett gränslöst arbetsliv samt strategier för att hantera det lyfts upp. 

Forskning kring genus kopplat till arbetslivet diskuteras därefter ur ett historiskt och 

strukturellt perspektiv med fokus på begreppet genusarbetsdelning och jämlikhet. Slutligen 

tas work-life balance upp då det belyser problematiken i konflikten mellan arbetslivet kontra 

privatlivet vilket är högst relevant i denna uppsats. Inom forskningsfältet har vi inte 

identifierat någon specifik kunskapslucka. Vad som denna studie bidrar med är en spännande 

och kanske lite annorlunda infallsvinkel på ämnesområdet då vi använder teorier som 

vanligen används för att förklara andra fenomen och sammanhang.    
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3. Teoretisk och begreppslig referensram  
I föregående kapitel har det redogjorts för tidigare forskning som ses som relevant för denna 

studie. I följande kapitel kommer de teorier som ska användas som verktyg för att analysera 

och skapa djupare förståelse för det insamlade materialet att presenteras. Varje teori inleds 

med ett resonemang om vad teorin är tänkt att belysa vilket sedan följs av en redogörelse av 

de begrepp och det väsentliga inom respektive teori.  

3.1. Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori syftar till att belysa och förklara varför mäklarbranschen ser ut som den 

gör, vilket i förlängningen påverkar hur mäklarna själva formas av professionen samt hur de 

förhåller sig till yrket och de krav som medföljer det. Måhända är detta inte en teori som 

vanligen förekommer i relation till gränslöst arbete. Men kopplingen mellan gränslöst arbete 

och nyinstitutionell teori görs eftersom en organisations struktur och strävan efter legitimitet 

även påverkar människorna inom organisationen.  

3.1.1. Legitimitet  

Meyer och Rowans “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony” och Dimaggio och Powells text “The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” om nyinstitutionell teori 

ger svar på varför organisationer inom samma fält tenderar att likna varandra. Likformningen 

är inte beroende av olika rationella föreställningar om hur man bäst organiserar sig. Det som 

styr hur en organisation är uppbyggd är snarare olika idéer i organisationernas omgivning, det 

vill säga den bransch de befinner sig i, som likformigt konstruerar dem. När en bransch är 

etablerad, blir organisationerna som utgör denna bransch mer och mer homogena i sin struktur 

(Dimaggio & Powell 1983: s. 145). Dessa väletablerade idéer som driver denna utveckling 

kan exempelvis vara olika tekniker, arbetssätt och förhållningssätt vilka närmast kan ses som 

kraftfulla myter. Dessa myter har inget att göra med vad som är sant eller falskt utan är 

snarare en värdeladdad gemensam uppfattning med hög abstraktionsnivå om hur samhället 

och organisationer ser ut och bör fungera. Dessa olika tekniker, arbetssätt och förhållningssätt 

institutionaliseras och är nödvändigtvis inte alltid det mest rationella sättet att genomföra 

saker på. Ändå är de starkt betingade med vad som anses lämpligt och rätt i olika lägen. 

Institutionerna och myterna ställer krav på hur organisationer bör agera vilket också formar 
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dem i en gemensam riktning. Skulle organisationer mot förmodan avvika från myterna skulle 

de uppfattas som irrationella och konstiga och därför drabbas av sanktioner. Konsekvenserna 

av avvikandet kan leda till att organisationer exempelvis får svårare att få tillgång till 

nödvändiga resurser, kunder eller att de står sig sämre positionerade gentemot sina 

konkurrenter (Meyer & Rowan, 1977). Med andra ord har organisationers anpassning efter 

institutionerna en betydande inverkan på organisationers överlevnad i förlängningen.      

 

För att ett företag ska vara stabilt och överleva krävs tillgång till resurser. Här åsyftas främst 

resurser så som kunder, leverantörer och annat av företagets intressenter. I jakten på tillgång 

till resurser krävs legitimitet. För att organisationer ska uppfattas som legitima bör de följa de 

institutioner de omgärdas av, vilka lutar tillbaka mot de normativa antagandet av vad som 

anses vara rationellt. Legitimering är något som Berger och Luckmann (2010) diskuterar i sin 

bok “Kunskapssociologi: hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet”. De 

menar att det är den process som försvarar och förklarar vårt handlande. Legitimitet bygger på 

kognitiva kunskaper och värderingar som rättfärdigar agerande och tillskriver en objektiv 

meningsfullhet till individer och organisationers handlande. Legitimitetsskapande är därmed 

inte bara bidragande faktorer till skapandet av normativitet utan det ger oss även 

betydelsefulla kunskaper om organisationers agerande och dess institutioner (Berger & 

Luckmann, 2010).   

3.1.2. Isomorfism 

Enligt Dimaggio och Powell (1983: s. 147) tävlar inte organisationer bara om resurser och 

kunder utan även om legitimitet, politisk makt samt socialt och ekonomiskt välstånd. 

Institutionell isomorfism som enkelt uttryckt sammanfattar den process som skapar likhet, 

hjälper oss att förstå vad som präglar moderna organisationer. Organisationer inom samma 

fält strävar lämpligen efter att uppfylla samma institutionaliserade myter vilket gör att de 

anpassar och utvecklar sina formella strukturer efter varandra (Dimaggio & Powell, 1983).   

 

Dimaggio och Powell kategoriserar isomorfism i tre olika former vilka är tvingande, 

mimetiskt och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism är de formella och informella 

krav som ställs på organisationer utifrån. Lagreglering är ett exempel på formella krav och de 

informella kraven bygger ofta på förväntningar och kan komma från exempelvis 

börsmarknaden, kunder och leverantörer. De informella kraven kan också ses som kulturella 
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förväntningar från samhället som berör hur organisationer ska samverka och fungera med sin 

omgivning.  

 

Den andra formen, mimetisk isomorfism, är ett resultat av imitation. När organisationer 

befinner sig under mer osäkra förhållanden kan det vara betryggande att ta inspiration av 

andra organisationer som tycks vara mer stabila och välfungerande och härma dess 

organisatoriska struktur (Dimaggio & Powell, 1983: s. 149). Det krävs liten uppoffring för 

organisationer att ta efter andra organisationer de uppfattar som legitima och framgångsrika 

då man ställs inför problematiska situationer. 

 

Den tredje formen av isomorfism är den normativa isomorfismen. Den härstammar från 

professionalisering och genom kollektivets sätt att definiera villkoren för arbetet. Genom 

formell utbildning skapas legitimitet och en kognitiv bas som utgör normen inom sitt område. 

På grund av att professionen ofta tvingas att kompromissa med parter så som kunder eller 

leverantörer utanför själva professionen uppnås sällan villkoren fullständigt. Dimaggio och 

Powell hävdar också att denna likformighet inte är något som endast gäller organisationer 

utan ses även bland olika yrken. En yrkesverksam person inom en organisation kan uppvisa 

stor likhet med en annan yrkesverksam person tillhörande samma profession, men i en helt 

annan organisation (Dimaggio & Powell, 1983: s. 151). För att exemplifiera detta kan en 

läkares arbete i norra Sverige uppvisa stora likheter med en läkares arbete i södra Sverige. 

Detta beror på att dessa personer socialiseras in i yrket genom utbildning, gemensamt 

språkbruk och en föreställning om arbetets villkor.   

3.2. Gränsteori 
Nippert-Engs gränsteori bidrar med en förståelse för hur individer väljer att både förhålla sig 

till, men även sätta gränser mellan de olika sfärerna som arbete och hem utgör. Denna teori 

har kopplingar till tidigare forskning inom vårt område, både i fråga om genus men också 

work-life balance. Teorin ger en djupare förståelse till vad det är som gör att vissa individer 

integrerar sitt arbete och privatliv med varandra medan andra väljer att hålla dem mer 

separerade från varandra. 
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3.2.1. Integration eller segmentering  

Nippert-Eng (1996) talar i sin bok “Home and Work: Negotiating Boundaries through 

Everyday Life” om hem och arbete som två distinkt olika sfärer men som är starkt kopplade 

till varandra. Olika människor förhåller sig till, och sätter gränser mellan dessa sfärer på olika 

sätt. Nippert-Eng menar att alla de olika sätt vi konceptualiserar och förhåller oss till arbete 

och hem kan placeras på en skala som sträcker sig från “integration” på ena sidan till 

“segmentering” på den motsatta sidan. Om hem och arbete placeras i integration innebär det 

att det inte finns några gränser mellan vad som tillhör de olika sfärerna eller när man lämnar 

den ena för att träda in i den andra. Om hem och arbete istället placeras på den andra sidan av 

skalan, i segmentering, hålls de båda sfärerna helt separerade från varandra både mentalt och 

fysiskt. Det vanliga är att vi förhåller oss någonstans mitt emellan dessa två idealtypiska 

förhållningssätten (Nippert-Eng, 1996, s. 5–6). 

 

Det är våra egna personliga idéer om vad som är arbete, vad som är hem och hur dessa två ska 

förhålla sig till varandra i praktiken som är grunden för vad som Nippert-Eng kallar 

gränsarbete. Vår uppfattning om vad som hör hemma i respektive sfär är en social process 

som börjar redan när vi är barn och som sedan, kontinuerligt, formas med tiden av våra 

upplevelser, möjligheter och erfarenheter. Detta gör att denna uppfattning kan variera mycket 

från person till person. Gränsarbetet menar Nippert-Eng främst är en mental aktivitet, men det 

måste även ta sig uttryck i synliga, praktiska aktiviteter så som att ha olika kläder hemma och 

på jobbet eller att ha en arbetstelefon och en privat telefon. Alternativt kan det yttra sig i det 

motsatta, det vill säga att man inte skiljer på sådana saker mellan de olika sfärerna. Denna 

fysiska yttring av gränsarbetet hjälper oss att förstärka de situationella skillnaderna för oss 

vilket i sin tur gör det mer tydligt om vi just segmenterar eller integrerar sfärerna arbete och 

hem med varandra. Detta menar Nippert-Eng är viktigt för att individen ska skapa, underhålla 

och ändra de mentala gränser de satt upp för sig själva när det kommer till gränsdragningen 

mellan arbete och hem (Nippert-Eng, 1996, s. 7–8).  

 

Individen kan själv ha en relativt tydlig bild över hur gränserna mellan arbete och hem ska se 

ut, men det är inte alltid individen själv kan styra detta fullt ut. Hem-sfären består många 

gånger av andra individer, så som ens familj. Arbets-sfären styrs av såväl informella som 

formella regler vilket resulterar i att gränsarbetet inte enbart kan styras av individuella 

mentala faktorer. Gränsarbetet påverkas därmed till viss del även av utomstående sociala 
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faktorer som innebär att individen såväl formas av andra samt medvetet behöver anpassa sig 

till olika situationer (Nippert-Eng, 1996, s. 13–14). 

 

Hur väl gränsarbetet lyckas eller ej påverkas enligt Nippert-Eng av tre olika faktorer: (1) I 

vilken utsträckning människorna i de båda sfärerna överlappar varandra, (2) i vilken grad vi 

omger oss av liknande omgivning och objekt i arbete och hem, samt (3) i vilken grad vi 

tänker, agerar och presenterar oss i något av världarna på liknande/olika sätt (Nippert-Eng, 

1996: s. 8). Med detta hävdar Nippert-Eng att det finns flera olika fronter där gränsdragningen 

mellan hem och arbete måste definieras och att ingen av dessa fronter är viktigare än någon 

annan. Men, i vilken utsträckning vi integrerar respektive segmenterar inom dessa olika 

kategorier kan variera oberoende av varandra. Vi kan exempelvis segmentera väldigt mycket 

inom en av dessa kategorier samtidigt som vi integrerar väldigt mycket inom en annan 

(Nippert-Eng, 1996, s. 8–9).  

3.3. Genussystemet  

Det har resonerats angående genusarbetsdelning i kapitlet om tidigare forskning. I detta 

avsnitt kommer genus som begrepp och Hirdmans teori om genussystemets logiker att 

presenteras. Genussystemet hjälper till att skapa en förståelse för de eventuella skillnader som 

finns mellan de manliga och kvinnliga mäklarnas beskrivningar av såväl det gränslösa arbetet, 

deras drivkrafter samt hur de hanterar det. Sådana skillnader kan med hjälp av denna teori ses 

som mer strukturella, snarare än enskilt individuella.  

3.3.1. Genus som begrepp 

Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria ställer frågan: “hur det kan komma sig att 

kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett socialt lägre värde än män” (Hirdman et. 

al. 1988: s. 49). För att närma sig ett svar på frågan diskuterar hon det i sitt kapitel 

“Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1988). Innan det beskrivs 

närmare kommer en kortare redogörelse för begreppet genus. Det anglosaxiska ordet “gender” 

är något problematiskt översatt till svenska. Gender används nämligen för att särskilja kultur 

från biologi. Översatt till svenska blir det “socialt kön” vilket enligt Hirdman är en ganska 

klumpig översättning. Hon menar vidare att socialt som begrepp har blivit uttjatat och ser det 

snarare som en slags slasktratt där vad som helst kan inrymmas. Vidare menar Hirdman att 

ordet socialt kopplat till könsroll medför en bild av något man kan frigöra sig ifrån. Ordet 
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genus är istället ett smidigare och mer fördelaktigt sätt som numer är vanligt förekommande i 

språkanvändningen. I begreppet förs våra kunskaper in i det vi vet om manligt och kvinnligt 

och hur det formats kulturellt (Hirdman et. al., 1988: s. 50).      

3.3.2. Genussystemets logiker  

Genussystemet ska förstås som en dynamisk struktur av kön. Det bildar ett nätverk av olika 

fenomen, processer och förväntningar (Hirdman et. al., 1988). Denna ordning blir sedan 

grunden för andra sociala ordningar som exempelvis ekonomiska och politiska ordningar. 

Genussystemet består av två bärande principer. Den ena är dikotomin mellan det manliga och 

det kvinnliga som ständigt hålls isär. Den andra logiken innebär hierarkin med mannen som 

norm som utgör det allmängiltiga. Hirdman menar att så länge uppdelningen mellan könen av 

både praktisk och existentiell karaktär upprätthålls kommer likväl genussystemets ordning att 

upprätthållas. Ju mer differentierat samhället blir desto lättare kan den andra logiken om 

mannen som norm aktualiseras, vilket också är synonymt med kvinnors underordning. 

Hirdman betonar nämligen att det är ur just isärhållandet mellan könen som den manliga 

normen legitimeras (Hirdman et. al., 1988: s. 52). Isärhållandet sker både fysiskt och psykiskt 

och strukturerar enligt Hirdman allt ifrån platser till sysslor och egenskaper. Barnen föds in 

och ärver detta kulturellt formade system där både män och kvinnor, trots deras underordning, 

är medskapare och det fortsätter från tid till annan. Hon menar att den reproducerande kraften 

baseras på att det är som det är, för att det var som det var. Ju mindre den dikotoma 

uppdelningen mellan könen hålls isär, desto mer kommer mannen som norm att ifrågasättas 

(Hirdman et. al., 1988). 

 

Mellan män och kvinnor finns enligt Hirdman ett osynligt kontrakt, det så kallade 

genuskontraktet. Detta ses ur tre nivåer. På en kulturell nivå finns föreställningar om hur den 

idealiska relationen mellan män och kvinnor bör se ut. På den andra nivån syns 

genuskontraktet utifrån den sociala integrationen, institutioner och arbetsdelningen på ett mer 

socialt plan. Den tredje nivån berör hur genuskontraktet yttrar sig på individnivå. Dessa 

nivåer tolkas som att genuskontraktet kan te sig på lite olika sätt beroende på om man ser det 

på makro-, meso- eller mikronivå. Själva innebörden är ungefär densamma oavsett nivå, men 

som Hirdman själv beskriver det kan det finnas en föreställning om hur den idealiska 

relationen bör se ut på en makronivå samtidigt som det inte nödvändigtvis är precis så det 

faktiskt yttrar sig när kvinnor och män interagerar med varandra, på mikronivå.  
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Genuskontraktet bygger på föreställningar om hur män och kvinnor ska förhålla sig till 

varandra sinsemellan i frågor som hur de ska vara mot varandra i arbetet, i förhållandet, i 

språket, vilka kläder man har och så vidare. Ett gränsöverskridande väcker tråkigt nog ett 

enormt motstånd (Hirdman et. al., 1988: s. 57).  

 

I genuskontraktet operationaliseras genussystemets logiker (Hirdman et. al., 1988). Genom 

genuskontrakten skapas balans, men det finns även utrymme för förhandling. Mellan kvinnor 

och män finns en olikhet i könens maktstrategier. Hirdman menar att dessa bör förstås ur 

logiken om genuskontrakten. Hirdman beskriver vidare att människor, oavsett kön, drivs av 

längtan efter två tillstånd nämligen frihet och symbios. Frihet som det ovissa, fria och otrygga 

som tillskrivs mannen och det trygga, anpassandet och svarandet som tillskrivs kvinnan. Den 

manliga friheten uppmuntras och den kvinnliga symbiosen binds av barnafödande, 

lagstiftning och kontroll. Med det sagt har kvinnor och män olika förutsättningar, möjligheter 

och begränsningar. Utifrån detta har mannen skapat sig strategier för att komma bort från 

symbiosen och ansvaret och kvinnan kan nå sin frihet, men då via mannen.    

     

I den hårda uppdelningen mellan vad som är manligt och kvinnligt ses mannen som stark, 

kvinnan som svag. Mannen som kultur och kvinnan som natur. Mannen det görande och 

kvinnan det varande. Och framförallt den farligaste och mest problematiska uppdelningen 

mannen som mäktig och ordfylld och kvinnan som osynlig modersskugga. Slutligen menar 

Hirdman att vi måste undvika att hamna i denna dikotomiska fällan i vad som anses manligt 

och kvinnligt för att inte reproducera genussystemet (Hirdman et. al., 1988: s. 60–61).    
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4. Metod      
Denna studie syftar till att ge en djupare förståelse till fenomenet gränslöst arbete genom 

yrkesgruppen mäklare. Med avstamp i detta och med utgångspunkt i att besvara de uppställda 

frågeställningarna, vilka handlar om gränslöshet i arbete, drivkrafter, strategier samt 

genusskillnader, anses en kvalitativ inriktning vara bäst lämpad för denna studie. Det 

huvudsakliga intresset ligger i att ta del av och undersöka mäklares egna upplevelser och 

erfarenheter vilket gjorde att intervjuer föreföll vara det naturliga valet av 

undersökningsmetod. 

4.1. Ansats 

Den metodansats som har valts för denna studie är den konventionella kvalitativa 

innehållsanalysen. Detta är en forskningsmetod för att analysera större mängder text på ett 

systematiskt sätt genom att kondensera och kategorisera innehållet. Syftet med denna metod 

är att nå kunskap och skapa förståelse för det fenomen som studeras. I den konventionella 

kvalitativa innehållsanalysen kodas de transkriberade intervjuerna upp i olika relevanta och 

empirinära kategorier. Dessa koder sorteras sedan in i underkategorier vilka i sin tur kan 

organiseras hierarkiskt, exempelvis genom ett träddiagram. Motiveringen till varför denna 

metod valdes är på grund av att språket fokuseras som kommunikationsverktyg med 

uppmärksamhet på textens innehåll och kontextuella betydelse. Eventuella begränsningar med 

denna ansats är att det finns en risk att detaljer eller nyanser missas om kodning samt 

kategorisering görs för övergripande (Hsieh & Shannon, 2005). Det finns även en 

medvetenhet om att kvalitativa forskningsmetoder i allmänhet och likväl denna undersökning 

kan vara subjektivt vinklade. 

4.1.1. Intervjuguiden 

Intervjuerna som denna studie baseras på är semistrukturerade och informanterna hade stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt då vi inte ville hindra alternativa riktningar i alltför 

stor utsträckning (Bryman, 2016: s. 563). Intervjuguiden (se bilaga 2) består av ett antal på 

förhand formulerade frågor samt förslag på följdfrågor. Vid framtagningen av frågorna 

övervägdes noga vilka olika teman på området vi behövde veta mer om för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Det var av intresse att ta reda på hur informanternas privatliv ser ut. Har 

personerna som intervjuas partner, barn, fritidsintressen och annat som upptar tid vid sidan av 
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arbetet och som kan behöva anpassning? I de allmänna och mer inledande frågorna önskade 

vi få reda på hur länge de arbetat som mäklare samt vad det var som lockade dem till att bli 

mäklare från första början. Därefter leddes samtalet in på frågor som berörde balansen mellan 

arbete och privatliv och slutligen vilka strategier man kan tänkas ha för att hantera denna 

balans. Stor vikt lades vid att strukturera frågornas ordningsföljd. Frågorna var öppet 

formulerade så att informanten relativt fritt gavs möjlighet att berätta om sina erfarenheter och 

tankar kring ämnet. Frågorna var dessutom formulerade med ett enkelt språk för att undvika 

att dessa misstolkades, vilket i sin tur hjälper till att säkerställa hög reliabilitet i 

undersökningen (Bryman, 2016). Intervjuguiden fungerade som ett stöd under intervjuerna för 

att säkerställa att de ämnen och områden som var av intresse lyfts fram och belyses. En del 

frågor som inte ingick i intervjuguiden ställdes även under intervjuerna för att följa 

informantens riktning då processen med fördel var relativt flexibel (Bryman, 2016: s. 563). 

Ytterligare en fördel med intervjuguiden var att den bidrog med en struktur i intervjuerna 

vilket gör att de blir mer jämförbara med varandra. För att säkerställa en hög validitet är det 

viktigt att inte utelämna några faktorer som kan bidra med ytterligare förståelse eller förklara 

fenomenet. Därför fick informanterna i slutet av intervjun även frågan om det fanns något 

viktigt som de ville nämna som anknyter till temat utöver vad som redan sagts.  

4.1.2. Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes genom videosamtal via Zoom samt Teams och spelades in efter 

inhämtat samtycke med informanten. Vid samtliga intervjuer medverkade denna studies båda 

författare. Det upplevdes aldrig att informanten kände obehag över att vi var två. Fördelen 

med att vara två är möjligheten att få ut mer empiri än om vi var en som intervjuade. Den ena 

intervjuaren kan exempelvis ställa frågor som den andra inte hade kommit att tänka på. För att 

intervjuerna skulle flyta på smidigt hade frågorna på förhand fördelats oss emellan för att 

säkerställa att vi hade en god struktur samt att vi inte skulle prata i munnen på varandra. En av 

oss ansvarade för att ställa de inledande och mer övergripande frågorna samt hålla i den 

avslutade delen av intervjuerna. Den andra författaren ansvarade för resterande frågor. 

Fördelen med att spela in samtalet är att allt fokus riktas på informanten under intervjun. På så 

vis kan, utöver vad som sägs, även kroppsspråk och minspel noteras samt på vilket sätt 

personen säger saker. Detta hade kunnat missats helt om fokus hade legat på att föra 

anteckningar (Bryman, 2016: s. 578). Valet att genomföra intervjun via digitala kanaler 

baseras på det faktum att det vid studiens genomförande pågår en pandemi av sjukdomen 
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covid-19. Detta medför ett hinder när det kommer till att träffa informanterna ansikte mot 

ansikte och genomföra personliga intervjuer med dem. Att genomföra intervjuer med 

webbkamera liknar dock en direkt och personlig intervju då man fortfarande kan se varandra. 

Fördelen med sådana intervjuer är att de ger en större flexibilitet i var, hur och när 

intervjuerna kan genomföras. Informanterna gavs då möjligheten att själva välja miljö för var 

de befann sig under intervjun. Det är en fördel att intervjuas på en bekant plats då det bidrar 

till att informanten känner en större trygghet i intervjusituationen, som för vissa kan upplevas 

som konstlad och obekväm. Upplevs obehag kan informanternas svar påverkas negativt. I 

intervjusammanhang är en lugn och stillsam miljö också att föredra för att undvika 

störningsmoment. Vid de flesta intervjuerna befann sig informanterna på en ostörd plats. 

Några av informanterna befann sig dock i ett mer öppet landskap där folk passerade vid 

intervjutillfället. Det gav en känsla av att de både kunde bli störda eller avbrutna samt att 

deras svar även kunde uppfattas av andra. Vid flertalet intervjutillfällen blev informanterna 

även avbrutna av att deras telefoner ringde under intervjun. Det var något förväntat då många 

söker nå mäklare via telefon samt att några av intervjupersonerna förberedde oss på att de 

eventuellt skulle bli tvungna att svara på inkommande samtal. En nackdel med digitala 

intervjuer kan dock vara att det kan medföra vissa teknologiska problem så som dålig 

uppkoppling, problem med ljud och liknande (Bryman, 2016: s. 593). Vid ett par tillfällen 

hackade ljudet till och det var svårt att uppfatta enstaka ord som sades, detta var dock inget 

som hade några betydande konsekvenser för vare sig samtalet eller vid transkribering.    

En begränsning med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att intervjuerna inte 

kan säga något om individens faktiska handlingar. Handlingarna kan endast beskrivas utifrån 

informanternas syn. En annan begränsning med intervjuer är att det finns en risk att 

informanten ger socialt önskvärda svar. Exempelvis kommer en medvetenhet om att 

informanterna kan tendera att överdriva i vilken utsträckning de arbetar att finnas med. Det 

kan vara så att det ses som en del av yrket eller att det är viktigt för deras självbild och image. 

Detta kan leda till att informanterna inte vill framställa sig som varken en sämre mäklare eller 

en person med låg arbetsmoral. Svaren kan därför vara utformade utefter vad informanten tror 

att vi vill höra, syfta till att avspegla en positiv bild av sig själva eller baseras på en 

föreställning om hur informanten önskar att det var (Bryman, 2016: s. 280).  
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4.1.3. Transkribering 

När intervjuerna var genomförda transkriberades det insamlade materialet. Syftet med 

transkribering är att tillgängliggöra den insamlade datan. Det gör materialet överskådligt och 

underlättar sedan arbetet i analysprocessen. Transkriberingen möjliggör även jämförelser av 

flera intervjuer med varandra vilket är en stor fördel då det i denna studie finns ett intresse att 

se huruvida skillnader mellan könen kan observeras (Bryman, 2016: s. 578). 

Transkriberingsprocessen för intervjuerna utfördes på ett relativt noggrant sätt. Men då en 

kvalitativ innehållsanalys används som metodansats finns det inte ett behov av överdriven 

utförlighet, något som är av större vikt vid en konversationsanalys eller liknande. Pauser 

noterades och markeringar gjordes i texten där informanten sa något med exempelvis 

eftertänksamhet eller om något ord eller mening särskilt betonades. Anledning till det är för 

att minnas hur något sades, vilket är betydande när materialet sedan ska kodas och analyseras. 

Finns vissa tveksamheter eller osäkerheter i informanternas svar i ljudinspelningen, och dessa 

inte noteras i transkriberingen finns en stor risk att effekten av svaren överdrivs eller 

underskattas i kodningen och sen i analysen vilket i värsta fall kan leda till snedvridna och 

opålitliga resultat. 

4.2. Material och urval 

Det material som denna studie baseras på utgår ifrån nio stycken intervjuer varav fem stycken 

har utförts på män och fyra stycken på kvinnor. Detta i syfte att kunna säga något om 

eventuella könsskillnader. Då mäklare generellt är mycket upptagna, var det många som inte 

alls svarade när vi försökte etablera kontakt. Förmodligen prioriterade de sina arbeten istället 

och därför landade vi på och kände oss nöjda med nio informanter. Intervjuerna fokuserade 

huvudsakligen på hur informanterna upplever det gränslösa arbetet, vilka olika faktorer som 

driver eller motiverar dem att arbeta på ett sådant sätt samt hur detta påverkar dem. Vad som 

också är intressant är hur de själva kan beskriva hur deras strategier för att hantera balansen 

mellan arbetsliv och privatliv ser ut. Informanterna kan på så vis själva, på ett djupare plan, 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser av sin vardag vilket i sin tur förser oss med 

nödvändig information för att förhoppningsvis kunna uppfylla syftet och besvara de aktuella 

forskningsfrågorna. Vi anser därför att intervjuer lämpar sig bäst som metod för insamling av 

data i detta sammanhang. 
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4.2.1. Urval  

Informanterna i denna studie valdes ut genom ett strategiskt, även kallat målstyrt, urval 

(Bryman, 2016: s. 496). Eftersom syftet är att beskriva och analysera gränslöst arbete som 

fenomen, valdes informanter utifrån förutsättningen att de är registrerade mäklare. Vi tror att 

denna yrkeskategori kan illustrera det gränslösa arbetet på ett bra sätt. Motiveringen till varför 

valet landade på just mäklare som informanter baseras på våra egna föreställningar om att 

denna yrkeskategori har ett mycket flexibelt arbete där arbetslivet många gånger kan komma 

att integreras med privatlivet. Våra föreställningar om denna flexibilitet baseras på de gånger 

då vi själva har haft kontakt med mäklare vid fastighetsaffärer. Vår uppfattning är att mäklare 

utgör en form av extremt exempel inom kategorin av yrken som kan omfattas av gränslöst 

arbete. En av anledningarna som ligger bakom det är att mäklarnas inkomst är 100% 

provisionsbaserad. Detta gör att ju mer tid och energi de lägger ner i sitt arbete, desto mer 

pengar genereras varje månad. Samt att en månad med mindre jobb, eller ett mindre antal 

affärer påverkar nästkommande månads inkomst på ett negativt sätt. Urvalet till denna studie 

baseras på mäklare som är verksamma i större städer i Mellansverige. Utgångspunkten är att 

arbetstempot blir högre i större städer med en mycket aktiv bostadsmarknad.  

Initialt var tanken att försöka utföra studien genom att intervjua mäklare som alla tillhör ett 

och samma kontor. Chansen är stor att mäklare tillhörande samma kontor strävar efter 

gemensamma mål samt att de ställs inför gemensamma krav från ledningen vilket i sin tur 

delvis skulle kunna ge förklaringar till vad som driver mäklarna till att arbeta så som de gör. 

Ytterligare en potentiellt fördelaktig aspekt med att intervjua mäklare från ett och samma 

kontor hade varit en smidig och mindre tidskrävande tillgång till informanter. För att uppnå 

en jämn könsfördelning ställs det dock en del krav på både mäklarkontorets storlek samt 

arbetsstyrkans komposition. Då vi inte lyckats få tillträde till ett enskilt kontor som uppfyller 

dessa krav fick istället mäklare från flera olika kontor kontaktas. Detta medför att 

drivkrafterna istället får ses ur ett mer individuellt perspektiv. Detta är inte desto mindre 

intressant, utan endast en annan infallsvinkel. Mäklarna kontaktades via e-post med en 

förfrågan om att delta i studien samt ett informationsbrev som kort beskriver själva studien 

samt vad deras eventuella deltagande skulle innebära, (se bilaga 1).   
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4.2.2. Pilotstudie 

Denna studie inleddes med att en pilotstudie genomfördes. Genom pilotstudien gavs vi 

möjlighet att testa hur intervjuguiden fungerade i en intervjusituation samt om det verkade 

möjligt att genom att ställa dessa frågor kunna komma åt det som vi är intresserade av att 

undersöka (Bryman, 2016: s. 332). Pilotstudien upplevdes framgångsrik och intervjuguiden 

upplevdes fungera vilket innebar att det inte fanns något behov av att revidera den i någon 

större utsträckning. En stor fördel med att genomföra en pilotstudie var att en form av analys 

kunde påbörjas i ett tidigt skede vilket i sin tur gjorde oss uppmärksamma på och medvetna 

om olika teman, som på förhand inte varit klara för oss. Dessa tankar kunde sedan tas med i 

kommande intervjuer, detta är något som enligt Bryman (2016: s. 579) framhålls som en stor 

fördel.  

4.3. Kodning och analys av transkriberingar 

Inom kvalitativ innehållsanalys finns tre tillvägagångssätt för att tolka data, dessa är 

konventionell, riktad och summativ innehållsanalys. I denna studie tillämpas den 

konventionella innehållsanalysen, som kodas direkt ur data då målet är att få kunskap om och 

nå djupare förståelse för gränslöst arbete som fenomen. De andra två sätten bedöms inte som 

lämpliga utifrån studiens syfte och frågeställningar då de kodas mot basis av teori och tidigare 

forskning eller räknar ord och innehåll (Hsieh & Shannon, 2005). I vår undersökning rör vi 

oss från observationer av verkligheten genom våra intervjuer som sedan kopplas till den 

teoretiska referensramen (Bryman, 2016: s. 49).   

Kodningsprocessen inleddes genom en noggrann genomgång av materialet. Datan kodades i 

olika empirinära koder med studiens syfte och frågeställningar i fokus. Förhållningssättet till 

empirin var öppet för att inte missa alla olika väntade, så väl som oväntade, aspekter som kan 

tänkas dyka upp i textmassan. För att säkerställa hög grad av intern reliabilitet kodades 

materialet inledningsvis gemensamt för att få en överensstämmande bild av processen. 

Därefter delades arbetet upp för att bli mer tidseffektivt varpå koderna kategoriserades i 

övergripande kategorier i ett gemensamt dokument. Vid tolkning diskuterades materialet 

noggrant för att försäkra oss om att vi har en överensstämmande bild av resultatet, likt en 

forskartriangulering. I analysförfarandet parades de övergripande kategorierna till passande 

teoretiska begrepp. På så vis nåddes vi av en djupare förståelse av de olika ämnena och kan 

därmed svara på våra frågeställningar.  
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4.4. Etiska överväganden  

I alla processer av denna undersökning finns en väl medvetenhet om och ett stort 

hänsynstagande till de etiska aspekter som bör tas i beaktning vid olika 

forskningssammanhang. Vetenskapsrådet (2002) har fastställt att det finns fyra stycken 

huvudkrav att förhålla sig till inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning i syfte att 

uppnå ett grundläggande individskydd. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2016) framhåller att syftet är att 

minimera negativa konsekvenser för informanter, samt att forskarens förhållningssätt till sin 

omgivning inte har en negativ inverkan. I enlighet med informationskravet lämnades skriftlig 

information i det informationsbrev som skickades ut till informanterna i samband med att de 

tillfrågades att delta i undersökningen. Där kunde varje tillfrågad person läsa om vad intervjun 

och denna studie syftar till att undersöka. Där framgår det tydligt att undersökningen även 

behandlar privatlivet, vilket ofta kan vara en aspekt många människor inte gärna delar med 

främlingar. Innan respektive intervju inleddes gavs ytterligare information om att 

informanternas deltagande är högst frivilligt samt att de när som helst och utan anledning 

tillåts avbryta sin medverkan (Bryman, 2016: s. 170). Samtliga informanter i undersökningen 

har givit sitt samtycke enligt samtyckeskravet för sitt deltagande men även till inspelning av 

intervjuerna (Bryman, 2016: s. 174).  

Konfidentialitetskravet innebär en strävan mot att informanternas identitet inte ska kunna 

avslöjas eller identifieras. På så vis minimeras risken för informanter att lida någon skada. I 

undersökningen behandlas alla svaren konfidentiellt och informanterna avidentifieras då det 

kan vara känsliga ämnen som tas upp. De namn som kommer figurera i kommande avsnitt är 

fiktiva. Även vilka arbetsplatser de arbetar på samt deras geografiska placering kommer att 

behandlas dolt i uppsatsen. Personuppgifter och annan information förvaras så att obehöriga 

inte kan få tillgång till materialet (Bryman, 2016: s. 171). Avidentifiering kan generellt sett 

även medföra en trygghet hos informanter, att de under intervjuns gång ska våga vara öppna 

och säga allt då svaren aldrig kan härledas tillbaka till dem. I kvalitativ forskning är det 

emellertid svårare att hålla informanterna anonyma i jämförelse med exempelvis kvantitativ 

forskning. Men då det finns ett stort antal mäklare i storstäder i Mellansverige ses det som 

svårt att kunna härleda personer från just denna studie.   
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Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan från intervjuerna endast kommer att 

användas i forskningssyfte samt i ändamål för denna uppsats varpå informanterna delgavs 

detta i inledningen av respektive intervju (Bryman, 2016: s. 171).     
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5. Resultat och analys    
I följande kapitel kommer resultaten av genomförda intervjuer att presenteras och analyseras 

med hjälp av gränsteori, nyinstitutionell teori samt Hirdmans teori om genussystemet. För att 

på ett tydligt sätt urskilja empiri från analys av densamma kommer empirin att presenteras i 

tre olika teman kopplat till studiens frågeställningar. Varje tema inleds med en presentation av 

empiri och avslutas med en analys med hjälp av något av de teoretiska begreppen tvingande 

och normativ isomorfism, legitimitet, genuskontrakt eller segmentering och integrering. 

Begreppen används för att få en djupare förståelse för fenomenet. Kapitlet inleds med en 

kortfattad presentation av denna studies informanter. Sedan följer utdrag ur informanternas 

beskrivningar som belyser hur deras arbetssituation upplevs. Vidare presenteras och 

analyseras ytterligare utdrag ur empirin som syftar till att besvara denna studies 

frågeställningar avseende drivkrafter och strategier. 

5.1. Presentation av informanterna 

De manliga informanterna har givits namnen Emil, Wictor, Daniel, Martin och Filip och de 

kvinnliga Zoe, Pernilla, Jessica och Frida. Alla, utom Filip, Zoe och Julia som är singlar, är 

sammanboende med sin partner. Emil har dessutom ett barn hemma under ett år. Mäklarna är 

relativt nya och juniora i sin yrkesroll, de har arbetat som registrerade mäklare mellan 9 

månader och 2,5 år. Informanten Emil sticker dock ut då han är mer senior i sin roll och har 

arbetat som mäklare i 14 år. Det faktum att de flesta av informanterna i denna studie är 

relativt nya i sin yrkesroll har inte varit ett strategiskt val, utan förfrågningar om deltagande i 

denna studie har gått ut till mäklare utan vetskap om varken ålder eller yrkeserfarenhet. Att 

majoriteten av informanterna är relativt juniora i sina roller kan ha en inverkan på resultaten. 

Detta då de har mindre erfarenheter än mer seniora mäklare samt att arbetssituationen kan 

skilja sig åt beroende på hur länge de varit aktiva i branschen. Samtidigt framkommer det av 

intervjuerna att ju mer juniora mäklarna är, desto mer upplever de att de måste offra det 

privata och desto mer gränslöst förefaller deras arbetsliv att vara.  

 

I behandlingen av citaten av informanternas utsagor har det gjorts några redigeringar. Ord så 

som liksom, stakningar i talet och liknande har ersatts med tecknet /../. Tecknet [...] ersätter 

bortvalda delar av citatet samt att .. innebär paus i tal.    
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5.2. Ett gränslöst arbete 

För att uppfriska minnet påminns här om uppsatsens första frågeställning: I vilken 

utsträckning beskriver mäklare sitt yrke som gränslöst? På vilket sätt är det gränslöst och vad 

ligger till grund för det? Av våra intervjuer framkommer det tydligt att mäklare arbetar 

mycket. De anpassar ofta sin tid efter yttre krav och är många gånger beredda att vara 

tillgängliga för arbetsrelaterade frågor såväl kvällar som helger. Mäklarna själva beskriver sitt 

arbete som väldigt flexibelt men vi vågar påstå att det är mer än så, det är gränslöst. I 

kommande avsnitt presenteras olika bidragande faktorer till varför mäklarnas arbetssituation 

ser ut som den gör samt i vilken utsträckning de har såväl vilja som möjlighet att påverka 

detta.   

5.2.1. Mäklarbranschens gränslöshet 

Av intervjuerna bekräftas det att mäklarna har ett gränslöst arbete då de beskriver en total 

avsaknad av fasta ramar. Den största anledningen till att deras arbetssituation är utformad så 

är på grund av att mäklare arbetar gentemot privatpersoner. De allra flesta människor arbetar 

dagtid och därför får mäklarna många gånger anpassa sig utifrån sitt kundklientel. Denna 

anpassning har blivit ett mer eller mindre branschgemensamt förhållningssätt till hur och när 

arbetet ska bedrivas. Under intervjutillfällena nämner så gott som alla mäklarna någon gång 

att “Jobba som mäklare mer är en livsstil snarare än ett arbete”. Frida förklarar att detta är 

något som de får höra av etablerade mäklare under sin studietid. Hon säger att uttalandet är 

ganska klyschigt, men hon förstår verkligen vad de menar och håller numer med om det. 

Detta uttalande, och det faktum att det används så pass omfattande, förstärker ytterligare 

bilden av en branschgemensam mentalitet. Det både förstärker men samtidigt ursäktar den 

rådande arbetssituationen, något som åtminstone gäller för större städer i Mellansverige. Ett 

par av våra informanter beskriver det som att det är mäklarna själva som har sett till att forma 

omständigheterna som de nu behöver upprätthålla. Emil uttrycker det som: “..jag tror att 

mäklarbranschen har gjort sig själv till en, en.. vad ska man säga.. lite offer för.. att vara 

tillgänglig hela tiden för att man oftast ger bra service. Men det är en skillnad att ge väldigt 

bra service och att vara självutplånande.” 

 

Detta är även något som styrks av både Wictor och Jessica när även de uttrycker det som att 

det är mäklarna själva som “förstör”. De menar att så länge mäklare kommer att visa bostäder 

på söndagar så krävs det att de gör detsamma. Wictor skulle gärna se faktumet att visningar 
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generellt sett ska ske på söndagar och kvällar skulle ändras, men menar att detta är något som 

aldrig kommer att ske. Det kommer alltid att vara någon som bryter en sådan 

överenskommelse vilket i sin tur gör att alla andra känner sig tvungna att även de återigen 

visar bostäder dessa tider.   

 

Utifrån nyinstitutionell teori kan man se detta som att mäklarbranschen i större städer har 

formats genom isomorfism, såväl tvingande som normativ. Mäklarnas arbetstider anpassas i 

stor utsträckning efter kundernas vilja om att genomföra sina bostadsrelaterade kontakter 

utanför traditionella kontorstider. Detta kan ses som de informella krav som ställs på 

organisationer utifrån, vilket är en del av tvingande isomorfism (Dimaggio & Powell, 1983). 

Att vara flexibel och anpassningsbar utifrån kundernas behov kan till en början ha setts av 

mäklarna som ett sätt att vinna legitimitet. I förlängningen kan dock detta ha utvecklats till att 

bli kulturella förväntningar från samhället i stort om hur processen kring bostadsaffärer 

förväntas gå till. Detta är någonting som även går att utläsa ur Emils uttalande om att det är 

mäklarna själva som har försatt sig i denna sits. Även normativ isomorfism bidrar till att 

skapa förutsättningar för den gränslöshet som ofta återfinns inom mäklarbranschen. 

Yrkesverksamma mäklare förklarar för de blivande mäklarna under utbildningstiden att detta 

yrkesval egentligen inte är ett yrke utan att det snarare är en livsstil. Genom att uttalanden 

som dessa förmedlas från representanter av professionen, det vill säga seniora mäklare, till 

aspirerande mäklare under själva utbildningen bidrar det till att förmedla en norm. Som 

mäklare förväntas du att ge hela dig själv till yrket. Detta förhållningssätt är inte något som 

endast utmärker sig hos enskilda mäklarkontor, utan det gäller branschen i stort. 

 

Att ständigt värdesätta andras tid på detta sätt, före sin egen, kan inte ses som det mest 

rationella sättet att arbeta på. Wictor och Jessicas uttalande om att det är mäklarna själva som 

“förstör” visar dessutom på en medvetenhet om att deras arbetssituation inte är optimal. Den 

överdrivna flexibiliteten, gränslösheten, har blivit som en rationaliserad myt. Något som 

mäklare måste sträva efter att uppfylla för att nå framgång i branschen. Att avvika från denna 

upparbetade norm, att gå ifrån den rationaliserade myten ses inte som aktuellt. Wiktor menar 

att även om hela branschen skulle bestämma sig för att bryta detta invanda mönster med att 

arbeta såväl kvällar som helger finns det alltid någon mäklare som skulle motarbeta det. Att 

inte göra allt i mäklarens makt för att vinna legitimitet, vilket i förlängningen genererar dem 

inkomst, upplevs som irrationellt. 
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5.2.2. Arbetets krav 
I gränsdragning mellan de båda sfärerna framkommer det av intervjuerna att det skiljer sig åt 

hur man förhåller sig till och hanterar balansgången mellan arbete och privatliv. Några av de 

faktorer som påverkar mäklarnas förhållningssätt till sfärerna är hur länge de har arbetat som 

mäklare samt deras civilstatus. Det blir tydligt att de första cirka två åren för en 

nyutexaminerad mäklare är extra tuffa. De refererar själva till denna tid som “hundåren”. 

Pernilla beskriver det som: 

 

Två år, hundår brukar man kalla, som man jobbar väldigt mycket och sen så vill man ju ha 

lite det här med att kunder ska.. återkomma och man ska.. det ska bli lite lättare så sett. För 

som ny mäklare, det, det som du kommer igång på är kundkontakt, kundkontakt, kundkontakt. 

Och då är det ju att springa på väldigt mycket möten. Sen så.. har du gjort det bra så kommer 

det komma kunder.. återkommande i din då liksom kunddatabas som du har så kommer det 

falla ut och det kommer /../ krävas då mindre sena kvällar och nya kundkontakter. 

 

Redan under mäklarutbildningen får de höra att de måste räkna med att det kommer att ta ett 

par år innan de är fullfjädrade mäklare där jobbet rullar på mer av sig självt. När man väl når 

dit kommer jobben i större utsträckning att komma in direkt till den enskilde mäklaren. De 

kommer därmed slippa det tidskrävande arbetet som innebär att jaga nya kunder och kan på så 

vis även förkorta sina arbetsdagar. Det finns en enighet bland informanterna om att man i 

början av karriären måste arbeta extra hårt och att man inte kan säga nej till någonting. Wictor 

beskriver att han gick helhjärtat in i sin roll som ny mäklare och var beredd att verkligen satsa 

på att etablera sig i branschen. Han säger: “Handen på hjärtat, jag hade med mig sovsäck till 

kontoret första halvåret.. och då som att okej.. antingen så blir det så att jag stannar här så 

pass sent att det är ingen ide för mig att åka hem, jag vaknar på kontoret igen”.  

 

Denna gränslöshet som har beskrivits för juniora mäklare stärks ytterligare av uttalanden från 

både Filip och Jessica. Filip menar att han tyckte att två år var alldeles för lång tid för att bli 

en etablerad mäklare. Hans strategi blev därför att korta ner denna inkörsperiod genom att nu 

arbeta 11–13 timmar per dygn, 6,5 dagar per vecka. När Jessica får frågan om hur pass 

mycket hon anser att arbetet integreras med privatlivet svarar hon att det är integrerat på alla 

sätt. Hon beskriver att hon i princip inte har något privatliv då hon upplever att det egentligen 

inte finns någon gränsdragning mellan arbete och privatliv. Utöver att yrket i sig tar mycket 
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plats i hennes liv förstärks detta genom att hon är bosatt i ett område som hon även säljer 

mycket bostäder i. Detta gör att hon ofta stöter på såväl kunder som spekulanter när hon till 

exempel handlar i den lokala mataffären. 

 

Med hjälp av nyinstitutionell teori kan vi se att mäklarstudenter redan under sin studietid blir 

införstådda med den kollektiva definitionen av arbetsvillkoren genom normativ isomorfism. 

De juniora mäklarnas förhållningssätt till yrket och den arbetsinsats som behöver göras har 

därmed till stor del formats av ett branschgemensamt synsätt på mäklarrollen, och då i 

synnerhet den juniora mäklarrollen.  

 

Därmed finns det såväl en bild av vad det innebär att bli mäklare samt vad som krävs av dig 

som individ. Utöver detta kan marknadens förväntningar på tillgänglighet adderas. Mot 

bakgrund av detta förväntas den nyexaminerade mäklaren arbeta oerhört mycket och 

privatlivet får därmed stå åt sidan minst ett par år. Frida förklarar det som: “..det finns ingen 

genväg. Om man vill att folk ska höra av sig, ja men då måste du synas.. Det är bara hårt 

jobb bakom det”. Är man inte villig att ge det som krävs uppfattas man inte som legitim i 

varken kundens eller branschens ögon. Resultatet blir utebliven inkomst. När Martin får 

frågan hur han ställer sig till de krav som ställs på de och deras tillgänglighet blir svaret: 

“Jaa.. alltså det är ju ett sånt jobb. Men det är därför det är så pass många som börjar som 

mäklare och har slutat inom två år. Senaste siffran jag hörde var väl hälften ungefär, som 

hinner sluta som mäklare innan de har fullgjort sitt andra år”. 

5.2.3. Arbetslivet möter privatlivet 

Oavsett om informanterna är ensamstående eller om de lever i en parrelation råder det ingen 

tvekan om att de upplever att de arbetar mycket, såväl på kontoret som efter att de har kommit 

hem för dagen. Däremot beskriver de som har en sambo att det i deras fall finns någon som 

faktiskt kan påverkas av deras val. Martin förklarar att han och hans sambo har en förståelse 

dem sinsemellan att om han inte hör av sig kommer han hem runt 18–19 tiden, annars blir det 

senare. Men det betyder inte att han arbetat klart när han sedan har kommit hem, han är 

fortfarande tillgänglig då telefonen kan ringa eller plinga för sms och mejl. Martin förklarar 

att detta inte är något han själv har ett problem med, men sambon kan uppleva det som ett 

problem vilket gör att han försöker att inte låta det påverka alldeles för mycket. Vidare 

förklarar han att han dock aldrig skulle ställa in en privat tillställning, som exempelvis en 
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middag med sambon, för att istället arbeta. Skulle något arbetsrelaterat göra anspråk på denna 

tid kan han höra med sambon om middagen möjligtvis kan skjutas på en timme eller så, men 

han skulle inte avboka. Daniel beskriver ett liknande förhållningssätt. När det kommer till 

privata planer, så som inbokad semester eller exempelvis middag med sambon, beskriver han 

att han är ganska noga med att hålla den tiden just privat och låter inte jobbet gå före. Men 

dagar då han inte har något specifikt planerat på kvällen ser han inga problem med att svara i 

telefon om den ringer klockan 23:00. 

 

Emil, den mer seniora mäklaren, beskriver dock ett lite annat förhållningssätt till arbetsliv och 

privatliv och hur dessa två förhåller sig till varandra. Han menar att han tidigare under sin 

karriär var av uppfattningen att dessa två sfärer skulle kunna hållas hyfsat åtskilda och ha en 

större tydlighet i när man arbetar och när man är privat. Men desto längre han har arbetat så 

har han insett att det går att uppnå ganska stora fördelar genom att låta det vara mer löst, att 

inte ha så skarpa gränser mellan de båda. Vidare förklarar Emil att när han gick in sin 

nuvarande relation var han tydlig med vad det innebär att han arbetar som mäklare. Han 

beskriver att: “I just den här relationen så har jag väl kanske vänt på steken och liksom satt 

jobbet i första rummet och bara.. tror du att det här kanske kan vara ett problem så kanske 

det kommer vara ett problem att vara tillsammans med mig”. 

 

Gränsteori förklarar i vilken utsträckning som individer väljer att integrera respektive 

segmentera sfärerna arbete och hem med varandra (Nippert-Eng, 1996). I dessa intervjuer blir 

det ganska tydligt att förhållningssättet till de båda sfärerna många gånger skiljer sig åt om 

man ser till de individer som är ensamstående jämfört med de som ha en sambo. De personer 

som lever tillsammans med någon i en nära relation uppvisar en medvetenhet om att deras 

arbete kan påverka såväl deras sambo som relationen de har med varandra. Detta framstår 

som en anledning till att några av denna studies mäklare som bor tillsammans med en partner 

inte fullt ut integrerar sitt arbete med privatlivet. Skillnaden återfinns egentligen inte i hur de 

själva upplever att privatlivet påverkas av arbetet eller hur de själva är villiga att leva. Detta 

tydliggörs i både Martins och Daniels liknande uttalanden om att de utan problem besvarar 

arbetsrelaterade samtal sent på kvällen om de inte har aktiviteter inplanerade. Den 

observerade skillnaden i arbetet med gränsdragning grundar sig för Martin såväl som för 

Daniel snarare i en anpassning till den situation de befinner sig i och de människor de delar 

denna situation med. Deras samborelation förklaras av Nippert-Engs (1996) gränsteori som en 

utomstående social faktor som bidrar till att forma individen samt är något som de medvetet 
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behöver anpassa sig efter. Den inställning som Emil beskriver, trots att han lever i en 

samborelation som dessutom även inkluderar ett litet barn, skiljer sig något från de andra 

samboende mäklarnas. Emil har valt att i princip helt integrera sin professionella roll med den 

privata, något han själv förklara som ett förhållningssätt som utvecklats över tid då han lärt 

sig att det är mer gynnsamt för honom. Detta kan ses som att Emils individuella gränsarbete 

under årens gång har formats av sociala faktorer så som hans upplevelser och erfarenheter.  

 

Dessa redogörelser leder fram till svaret på den första frågeställningen. Mäklarnas 

beskrivningar av arbetet uppfattas som gränslöst i hög utsträckning. Gränslösheten baseras på 

den totala avsaknaden av fasta ramar som är ett resultat av hur branschens har formats samt 

marknadens krav.    

5.3. Drivkrafter  
Den andra frågeställningen som denna studie syftar till att besvara är:  

Om mäklaryrket beskrivs som gränslöst, vilka bakomliggande faktorer driver mäklarna in i 

gränslösheten och finns det någon koppling mellan drivkrafterna och könstillhörighet?  I 

kommande avsnitt delas drivkrafterna upp under olika rubriker för en tydlig struktur. Det 

kommer även att redogöras för det resultat vi fått fram om könsskillnader.   

5.3.1. Tillgänglighet 

Det har redan klarlagts att mäklarna i denna studie har ett gränslöst arbete där de i stor 

utsträckning anpassar sig efter kunderna och deras behov. Ett sådant förhållningssätt är inte 

utan konsekvenser. Samtliga av våra informanter beskriver att de är tillgängliga för alla typer 

av intressenter i mycket hög utsträckning. Denna tillgänglighet sker främst via telefon och 

mejl, men några informanter nämner även att de är beredda att vara tillgängliga rent fysiskt 

genom att exempelvis hålla extrainsatta visningar såväl tidig morgon som sen kväll. 

Informanterna menar att det inte är konstigt eller ovanligt att de sitter hemma och besvarar 

samtal, sms eller mejl på kvällen. Några beskriver att det kan förekomma arbetsrelaterade 

samtal så sent som 22:00-23:00-tiden på kvällen. Daniel berättar att han är öppen med sin 

tillgänglighet gentemot kunder, han säger: “I och med att jag skriver ut till alla att jag är 

tillgänglig dygnet runt, får jag liksom stå för det”. För den sakens skull innebär det dock inte 

att det alltid ser ut på det viset, det framhävs att arbetet som utförs på kvällen många gånger 

handlar om avvägningar. Vad är eller kan potentiellt vara tillräckligt viktigt? Detta framhäver 
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även Daniel. Då han får en direkt fråga om han skulle svara i telefonen om den ringde klockan 

två på natten blir hans svar: 

 

Nej, inte klockan två såklart. Är det någon som ringer mellan.. Alltså så här, skulle jag vara 

vaken, inte klockan två, då skulle jag aldrig svara. Men är jag vaken mellan 22:00-23:00 och 

är liksom /../ känner att jag kan svara och ge.. fortfarande ge bra svar och att jag inte är trött 

på något sätt, då är det självklart att jag svarar. 

 

Sett ur nyinstitutionell teori kan denna omfattande tillgänglighet och anpassningsbarhet ses 

som ett sätt att vinna legitimitet både internt inom branschen, men även externt från kunder. 

Den strategi som Daniel beskriver, att marknadsföra sig själv som tillgänglig dygnet runt, är 

ett tydligt exempel på att vinna extern legitimitet från kunder. Genom att signalera 

tillgänglighet i stor utsträckning kan det bidra med en positiv bild av mäklarens förståelse för 

såväl kundens situation som ett engagemang i dennes bostadsaffär. Når sedan mäklare som 

uppvisar en hög tillgänglighet och anpassningsbarhet framgång i affärer och får såväl 

rekommendationer som hög kundnöjdhet, vinner de även en legitimitet inom branschen. 

Wiktor förklarar att han jobbade oerhört hårt när han var nyutexaminerad och gav 100%. Efter 

ett halvår menar han att han började bli igenkänd bland andra mäklarkontor i staden. Han 

säger: “..och då blev det till och med att det var flera mäklare som ringde mig och ville ha ett 

möte för att jag eventuellt skulle börja hos dem.. än vad säljaren ringde mig”. 

5.3.2. Konkurrens  
En betydande del av mäklaryrket präglas av ett stort mått konkurrens och många av 

informanterna beskriver sig själva som tävlingsmänniskor. Det krävs av yrket att man också 

är det då Zoe uttrycker: ”Jag kan säga det, är man inte en tävlingsmänniska som mäklare, då 

är det nog svårt. Man måste nog ändå kunna känna att man är med i matchen och att man i 

princip är redo att lägga ner all tid i världen för att vinna”. Mäklare konkurrerar om allt i 

princip. Allt ifrån säljuppdrag, till vem som går på flest kundmöten, till vem som omsätter 

mest och vem som är den ledande mäklaren inom ett visst område. Antagligen finns det dock 

en variation i hur pass viktiga dessa olika tävlingsområden är på en individuell nivå. För att 

kunna konkurrera måste mäklarna till stor del anpassa sig efter sina kunder. Detta leder till att 

de ofta får ta kundmöten eller kontraktsskrivningar kvällstid, när kunderna har avslutat sin 

arbetsdag. Men det framkommer av intervjuerna att det är viktigt att visa framfötterna för att 

exempelvis få fler av de inkommande uppdrag som portioneras ut från ledningen på kontoret. 
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Man behöver visa att man är en hungrig mäklare, annars ses man som oproffsig enligt Wictor.  

 

Varje mäklare har sitt område som de inriktar sig på och är mest kunniga inom. Flertalet 

informanter uttrycker att de strävar efter att bli ledande mäklare inom sitt område. Martin 

beskriver att det kommer att ta ett tag innan han blir ledande, men att det är viktigt att det går 

bra och att han är synlig på topplistorna. Många gånger upplevs det i intervjuerna som att det 

är av stor viktigt att vara bäst. Wictor säger: 

 

“Ska man vara bäst, ska man vara på topp då gäller det att liksom offra en hel del tid. Jag 

menar den här tiden den är jättedyrbar, det är tid med familj, man får uppoffra det [...] det är 

lite beroende på vart man vill komma i mäkleriet mer eller mindre”.  

 

Även om konkurrensen är hård ser Pernilla det som mycket positivt att jobba med de som 

säljer bäst i staden de arbetar i. Det håller motivationen uppe och gör att hon vill framåt. Det i 

sin tur gör att det går bra för kontoret och blir därmed en roligare arbetsplats att vara på. När 

kollegorna omsätter mycket kan hon som hon beskriver det, ta rygg på de och det ger henne 

större möjligheter att också omsätta mer då företaget blir mer synligt och fler kunder 

strömmar in.  

 

Något som också bidrar till en ökad konkurrens är de formella tävlingar på kontoren som 

några av informanterna nämner att de har. Dessa tävlingar går ut på bland annat vem som 

omsatte mest under en given period, vem som blir månadens mäklare, vem som bokat in flest 

kundmöten eller vem som skickat flest kundkontakter till banker de samarbetar med. Utöver 

det ställer även ledningen i viss mån andra krav även om yrket överlag erbjuder ett stort 

handlingsutrymme. Dessa krav baseras på mäklarens individuella mål och hur mycket de 

själva strävar efter att omsätta. Utifrån det fastställs en budget varje år vilken ledningen i sin 

tur vill att de når upp till.   

 

Utifrån nyinstitutionell teori går det att förklara konkurrensen med hjälp av de informella krav 

som ställs av kunderna på marknaden, vilken är en av två delar av den tvingande 

isomorfismen (Dimaggio & Powell, 1983). Kundnöjdhet kan sammanfattas som ett informellt 

krav. För kunden, i detta fall säljaren av ett visst objekt, är det många gånger viktigt att anlita 

en mäklare som är en bra säljare och som i slutändan kan hjälpa de att få ut så mycket som 

möjligt av sin försäljning. Kunden vill därför försäkra sig om att personen de anlitar har gjort 
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bra ifrån sig tidigare. Och hur vet de det? Ett sätt att få reda på detta är att titta på topplistorna 

eller gå via rekommendationer från bekanta som sålt med just den mäklaren tidigare och varit 

nöjda. För att en mäklare ska bli attraktiv och anlitad på marknaden och samtidigt sticka ut 

från mängden är det viktigt att kunna uppvisa bra siffror. Både vad gäller omsättning men 

också kundnöjdhet. Detta bidrar till en drivkraft som gör att de måste jobba hårt då 

konkurrensen är tuff och det finns många andra mäklare att välja bland.  

 

De informella kraven som ställs av kunderna kan sammanfattas som en tillförlitlighet till att 

mäklaren ska göra ett bra jobb så att kunden i slutändan tjänar så mycket som möjligt på sin 

försäljning. Även själva professionen utformar en likformighet som gör att det bildas 

konkurrens. Detta har att göra med tillgängligheten vilket även det kan ses som ett informellt 

krav från marknaden. Kunderna verkar tycka att mäklaren de anlitar ständigt ska finnas 

tillgänglig för dem. Flera av informanterna beskriver hur kunderna exempelvis kan ringa flera 

gånger på raken istället för att ringa en gång och sedan invänta återkoppling. Emil säger: “Det 

är samma sak som att man kan ha någon som har ringt tre gånger innan klockan åtta på 

morgonen. Då brukar jag ringa upp och fråga såhär okej, vad har hänt!? Var brinner det 

någonstans?”. Tillgängligheten är starkt bundet till kundnöjdhet som i sin tur är bundet till 

konkurrens som därmed utformar mäklaryrket att se ut och fungera som det gör. De krav som 

ställs av ledningen kan ses som ett resultat av tvingande isomorfism. Dels att ledningen ställer 

formella krav på mäklarna att prestera. Att de måste leverera för att nå upp till sin budget men 

också att de tävlingar som utformas ska leda till ökad prestation inom arbetsgruppen. 

5.3.3. Att gå miste om en affär har sina konsekvenser  

På grund av den tuffa konkurrensen är mäklare många gånger rädda för att gå miste om en 

affär. Därför måste de i stor utsträckning anpassa sig utifrån både köpare och säljare i varje 

enskild bostadsaffär. Wictor beskriver att han till och med är beredd att ställa in sina planer. 

Alternativet är att han väljer bort en säljare av en bostad som för honom är en potentiell kund. 

Detta ses dock inte som ett alternativ, om man skulle fråga honom. Han beskriver vidare att 

branschkollegor finns det gott om och han vill ju inte gå miste om chansen. Zoe nämner: 

“Skriver någon att ja, men jag kan inte, jag jobbar hela dagen, men kommer du åtta, klockan 

nio på kvällen så då funkar det. Och då tänker man att jajamen, absolut! Jag kommer ut på 

vad som helst, bara man får den här kundrelationen”. På samma sätt fungerar det när det 

gäller att visa en bostad för en potentiell och seriös köpare. Jessica beskriver att hon kan 



40 

släppa allt när en potentiell köpare ringer och vill se en bostad. Hon beskriver liknande 

scenario vid kontraktsskrivningar. Hon vågar inte vänta till dagen efter då det kan hända att 

köparen plötsligt intresserar sig för ett annat objekt. Jessica säger att: “Kontrakt det går ju 

före allt.. i stort sett”. Även Wictor inrättar sig bakom dessa påståenden, som i detta fall utgör 

ett extremt exempel när han säger att: 

 

Det värsta jag var med om en gång det var när jag smet ifrån ett bröllop faktiskt, en väns 

bröllop.. Då var det ett kontrakt och då är det så att ett kontrakt kan man inte säga nej till.. 

jag kan inte säga nej till det så då sa jag att “Jag kommer tillbaka snart, jag ska bara iväg 

och köpa snus”. Och jag var borta i ungefär.. 1,5 timme.. då var jag /../ tvungen att gå 

tillbaka till kontoret och göra i ordning alla kontrakt och alla papper, skriva på kontraktet 

och sen åka tillbaka till bröllopet.  

 

Det som gör att just detta moment, att prioritera kontraktsskrivning framför något utanför 

arbetssfären, nämns av både Jessica och Wiktor är på grund av att detta moment är extra 

viktigt. Anledningen är att vid just kontraktsskrivningen blir affären klar och mäklaren kan 

säkra sin inkomst. Några av informanterna menar att det i detta skede gäller att vara snabb och 

få kontrakten påskrivna då det annars finns en risk att någon av parterna drar sig ur och hela 

affären går i stöpet.  

 

Martin erbjuder dock lite motvikt till detta resonemang då han säger att han faktiskt har blivit 

något bättre på att ha is i magen när det kommer till just att skriva kontrakt. Efter att just 

kontraktsskrivningen vid en affär i höstas drog ut på tiden, cirka 1,5 vecka, var Martin 

övertygad om att allt skulle fallera. Men det gjorde den inte då båda parter ville fullfölja 

affären. Med detta menar han att det inte nödvändigtvis behöver bli ett moment som stressas 

fram. Man får känna av hur pass seriösa budgivarna är och utefter det göra en avvägning. 

Emil, som är en något mer senior mäklare, menar att man som mäklare kan säga nej vid de 

tillfällen som man själv anser att man ska säga nej. Han säger dock att det medför en viss risk 

då det kan resultera i att man förlorar en affär och då förlorar både pengar och anseende hos 

en kund. Han menar dock att det inte är hela världen om det skulle hända, även om det är 

väldigt surt. 

 

I jakten på tillgångar, som för mäklare är deras kunder är det viktigt för varje enskild mäklare 

att uppfattas som legitim. För att de ska uppfattas som legitima måste de följa de 
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institutionaliserade myterna som hela branschen bygger på. Dessa baseras delvis på de 

informella krav som ställs från marknaden som har att göra med tillgänglighet och att prestera 

på topp för att kunna konkurrera. Men, att det ser ut som det gör baseras egentligen på olika 

myter om arbetssätt och tekniker som har institutionaliserats inom professionen. Myterna talar 

om för mäklare hur de bör förhålla sig till sina kunder och om hur yrket generellt fungerar och 

utgör därför normen för hur det ser ut för de flesta mäklare inom branschen. Det är inte säkert 

att dessa myter är förenade med sanningen om vad som är det mest rationella eller mest 

lämpliga. Att arbeta sex dagar i veckan och mer än åtta timmar per dag till exempel är inte 

lämpligt. Och att det drivits så pass långt, att det i många fall är kunderna som styr över 

mäklarnas tid och får de att släppa allt de har för deras skull, är inte heller det mest rationella 

sättet att arbeta på. Skulle dock en mäklare avvika från majoritetens arbetssätt, skulle hen 

sticka ut på ett otillbörligt sätt. Att göra det kan vara sårbart och medföra att kunderna väljer 

någon annan på grund av osäkerhet då mäklaren uppfattats som illegitim i sammanhanget. 

Eftersom yrket dessutom är provisionsbaserat riskerar mäklaren därmed att gå miste om 

affärer och därmed få avsevärt mindre inkomst eller ingen inkomst alls i värsta fall. Därför är 

det så viktigt att de inrättar sig efter normen. Det gör att de uppfattas som mer legitima av 

omgivningen vilket de gynnas av i slutändan.        

5.3.4. Kundrelationer 

En annan drivkraft som flertalet av mäklarna framhäver är att de drivs av kundrelationer och 

mötet med människor. De beskriver det som att de tycker att det känns bra att hjälpa andra 

och att det är roligt att få vara med på kundernas resa. Från första kontakt när kunderna ska 

sälja sin bostad till att mäklarna kanske även får vara behjälpliga när samma kund ska köpa ny 

bostad. Daniel uttrycker att man genuint måste brinna för att hjälpa andra. Mäklarna skapar 

ofta starka relationer med sina kunder och är oerhört måna om att de ska vara nöjda med deras 

arbete. De tar även ett stort ansvar då de till stor del styr kundernas privatekonomi. Att sälja 

sin bostad är en stor affär med höga summor pengar inblandade och innebär därför för många 

kunder en stor osäkerhet. Därför vänder de sig till sin mäklare som agerar stöd och ger även 

personlig rådgivning om hur de bäst ska gå tillväga i processen. För mäklaren är det ett stort 

och personligt ansvar att förvalta och mycket står på spel. I den processen är det viktigt för 

många att finnas tillgängliga för säljaren. Filip beskriver ett case där han fått ett uppdrag 

genom att en säljare fått Filip rekommenderad till sig. Han upplevde situationen som lite 

jobbigt eftersom han kände sig pressad att verkligen prestera. Kunden hade köpt lägenheten 
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för ett högt pris och hade höga förväntningar på att den skulle säljas för en likvärdig summa. 

Han säger: “..och då är det självklart för min del att jag kan skjuta på någonting privat om 

det inte är jätteviktigt för att kunna lösa hennes situation”. I det fallet var det kundnöjdheten 

som drev honom att prestera, vilket han i slutändan också gjorde. En av mäklarna, Pernilla, 

framhävde det här personliga ansvaret mer tydligt än någon annan. Hon beskriver:  

 

Så, det här personliga ansvaret.. folk har svårt att förstå den känslan.. Att bara du behöver 

inte bry dig, ta det där på söndag, eller /../ tänk inte på det nu, eller svara inte på det nu. Men 

/../ det går /../ inte riktigt, det är mitt ansvar och ingen annans. Och det finns ingen annan och 

blir det, skiter det sig så är det inte arbetsgivaren heller utan det är jag. 

 

Det är alltid upp till mäklaren själv att få arbetet att rulla och mäklaren själv blir också i 

slutändan personligt ansvarig för resultatet. Pernilla framhäver att det är ett förtroendeuppdrag 

i hennes ögon och att hon känner att det är viktigt för henne att finnas där för kunden. 

 

För att knyta an till könsskillnader kopplat till drivkrafter kan vi säga att av de intervjuer vi 

har genomfört, har alla kvinnliga mäklare nämnt att de drivs av kundrelationer och den 

mänskliga kontakten i sitt arbete. Flera av dem nämnde även detta som en avgörande 

anledning till att de valde yrket från allra första början. Att kundkontakten är viktig har även 

nämnts av ett par manliga informanter. Skillnaden, och det som är intressant, är att det inte 

nämns av alla män i samma utsträckning som det nämnts av alla kvinnor. En anledning till det 

kan vara de strukturella könsskillnaderna som Hirdman et. al. (1988) beskriver i termer av 

genus och hur det manliga och kvinnliga formats kulturellt. Det kvinnliga och det feminina 

har sedan länge handlat om det varma och omhändertagande. Då genussystemets logiker 

bygger på bland annat förväntningar kan detta förhållningssätt ses som något som det 

förväntas att de kvinnliga mäklarna även ansluter sig till. Medan det för männen inte ställs 

samma sorts krav eller förväntningar. Genussystemet bygger på två principer där den ena är 

mannen som norm och det allmängiltiga samt den andra principen som håller isär det manliga 

och det kvinnliga. Det sker både fysiskt och psykiskt och strukturerar enligt Hirdman (1988) 

allt ifrån platser till sysslor och egenskaper. Jessica exemplifierar detta på ett tydligt sätt 

genom hennes beskrivningar av vilka generella skillnader hon ser mellan manliga och 

kvinnliga mäklare i branschen. Hon säger:  
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Jag kanske inte är.. passar väl inte riktigt i den stereotypiska boxen, många har en bild 

av mäklare att man är nonchalant, men gillar.. man vill bara ha pengar.. man bryr sig 

mest om sig själv. Så att när jag kommer ut och är raka motsatsen [...] och är lite så här 

nonchalanta och tycker att de är bäst, fast de inte gör så mycket mer för det. Så det är 

jättemånga som poängterar det att /../ vara tjej i mäklaryrket, det är jättepositivt.. att 

man är mer serviceinriktad än säljinriktad typ.  

 

Det hon menar är att männen är mer nonchalanta och fortsätter sin beskrivning av manliga 

mäklare genom att säga:  

 

Men sen är de oftast mycket mer pushiga, alltså.. jag är väldigt ödmjuk när jag kommer ut på 

mina möten.. så det tappar man ju mycket på också.. för jag har ju hört hur mina kollegor kan 

prata ibland, manliga kollegor, det här jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst.. det 

gör inte jag när jag är ute på mina möten. Alls. Då är det mer såhär "Vad kan jag göra för 

er?" istället för att ni ska anlita mig för att jag är bäst.  

 

Jessicas citat belyser de könsmässiga skillnaderna i genussystemet väl och ger även uttryck 

för att bilden av att männen ses som det allmängiltiga. De kvinnliga egenskaperna träder fram 

i hennes beskrivning då hon menar att hon har en mer ödmjuk och försiktig framtoning i 

mötet med kunder. Medan männens strategier enligt henne mer bygger på att tala om att de är 

bäst. Just det betydelsefulla i att få hjälpa andra och att de kvinnliga mäklarna bygger starka 

relationer med sina kunder går i linje med Bergqvist et. als (2011) påståenden om att kvinnor 

är omsorgsvarelser, som tagits upp i kapitlet om tidigare forskning. 

5.3.5. Pengar 

Det är inte på något vis utmärkande att pengar utgör ett centralt ämne i samtalen med 

mäklarna då alla som intervjuats, och i princip alla andra mäklare i branschen, arbetar 100% 

provisionsbaserat. Men det görs emellertid en distinkt skillnad mellan olika mäklare i 

huruvida det är pengar som driver de att arbeta så mycket som de gör eller om det mer ses 

som en bonus. Wictor svarar explicit “pengar” på frågan om vad det är som driver honom. 

Vidare säger han att: “Jag hade inte jobbat som mäklare om det inte vore för det. Det är inte 

värt det”. Emil beskriver att han valde mäklarutbildningen av den anledningen att den ger 

kortast möjliga utbildning för bästa möjliga återbetalning. Ju mer de investerar i tid och 
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arbete, desto mer pengar genereras i slutändan och provisionen är ofta en stressfaktor som 

ligger i bakgrunden och pyr. Martin säger: “..för det är ju helt provisionsbaserad lön, så att 

det innebär att presterar jag inte en månad så har jag ingen lön nästa månad och då.. ja. Så.. 

antingen så köttar man på, bokar sina egna tider, eller så slutar man som mäklare”. Martin 

får frågan hur han hanterar situationen om arbetet tippar över för mycket in på det privata och 

han fortsätter: “Det går inte riktigt att hantera.. desto mer man lägger tid på det, desto mer 

försäljningar man får in, desto mer frihet får man i form av pengar månaden efter”.  

 

För andra mäklare upplevs pengar vara något sekundärt och inget som ses som den största 

drivkraften. De framhäver istället att kundkontakten kommer främst. Flera av informanterna 

säger att många har en rätt felaktig bild av mäklaryrket, att det ska vara glamouröst och att 

man tjänar mycket pengar. Daniel, som är en av de som inte har pengar som främsta drivkraft 

menar att ha den inställningen som mäklare inte kommer att fungera i längden. Han säger 

därefter att det är klart att det är roligt om man får bra betalt men att det kommer sekundärt. 

Först kommer kunden. En av mäklarna lyfte även att de jobbar med individuella bonusavtal 

som baseras på deras omsättning. Ju högre brytpunkt de avtalar med sin arbetsgivare, desto 

mer i bonus får de. Det kan då ses som en ytterligare drivkraft till att omsätta mer och jobba 

ännu hårdare.    

 

I tillägg till diskussionen om könsskillnader kopplat till drivkrafter kan det även nämnas att 

när kvinnorna beskrivs som mer omhändertagande framhäver de manliga informanterna mer 

tydligt att det är pengar som driver dem. Inte bara det att de sägs rakt ut, att pengar är en 

drivkraft, utan även att pengar nämns av alla manliga informanter. Martin nämner att han har 

dyra vanor som måste betalas från något håll och Emil nämner att han valde att bli mäklare 

med anledning av att det är bra betalt. Pengar nämns av de kvinnliga informanterna också 

men inte att det skulle vara den primära drivkraften på samma sätt, vilket utgör en skillnad 

mellan könen. I tillägg till detta beskriver Jessica hur hennes kunder säger: “Men det är så 

skönt att du, för du är inte en sån här.. vi är så trötta på de här medelålders mäklarna som 

kommer, männen, som kommer i sina dyra bilar och i fina klockor”. Detta citat bekräftar i 

viss mån att det är en vanlig syn på mäklare att de är män som tjänar bra och har glamorösa 

livsstilar. 

  

Kopplat till teori om genussystemets logiker kan man se det som att de manliga drivkrafterna 

att tjäna pengar grundar sig i den dikotoma uppdelningen av könen. Isärhållandet sker både 
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fysiskt och psykiskt och strukturerar enligt Hirdman et. al. (1998) allt ifrån platser till sysslor 

och egenskaper. Arbete och försörjning som länge varit mannens roll lever än idag kvar. 

Denna uppdelning kan även ses hos mäklarna. Därför kan det vara en anledning till att de 

manliga mäklarna i våra intervjuer mer tydligt framhäver pengar som en drivkraft då 

försörjning tillhör deras könsroll som män. På samma sätt kan det vara så att de kvinnliga 

mäklarna inte pratade om pengar som en drivkraft i samma utsträckning då den sfären är 

tillhörande det motsatta könet. Kvinnor ses per natur mer som omhändertagande varpå att ta 

hand om och hjälpa kunderna nämns som primära drivkrafter. Dessa fynd bekräftar Hirdmans 

(1998) teorier om isärhållandet av det feminina och det maskulina. 

 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning rörande de bakomliggande faktorerna som 

driver mäklare in i ett gränslöst arbete kan dessa sammanfattas som konkurrens, 

kundrelationer och pengar. Det går att se en viss koppling mellan drivkrafterna och 

könstillhörighet.  

5.4. Strategier 
Den tredje och sista frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara lyder: Om mäklaryrket 

beskrivs som gränslöst, på vilket sätt hanterar mäklare det och finns det någon koppling 

mellan strategierna och könstillhörighet? Denna fråga syftar till att ta reda på vilka strategier 

mäklarna har för att hantera balansen mellan arbete och privatliv.  

5.4.1. “Lördagar är heliga” 

Det framkommer tidigt i insamlingen av empiri att mäklare generellt sett arbetar sex dagar i 

veckan, måndag till fredag samt att ett antal timmar de flesta söndagar som går åt till att hålla 

visningar. Något som i princip alla av de intervjuade mäklarna någon gång under intervjun 

framhåller är att “Lördagar är heliga”. Med det menar de att lördagarna är till för fritid, att 

umgås med familj och vänner samt återhämtning. Dock är det inte alla informanter som 

behandlar lördagarna så heligt som de möjligtvis önskat. Martin säger att: “Lördagar är lite 

heligt, att man inte jobbar lördagar. Sms, panikmejl, samtal förekommer ändå, men att jag 

försöker inte boka in någonting på just lördagar“. Under intervjuernas gång framkommer det 

från flera av dem att de alla åtminstone försöker vara lediga på lördagen och de uttrycker en 

medvetenhet i vikten av att faktiskt kunna vila upp sig någon gång. Jessica förklarar att hon 

hade svårare att ta ledig i början men har blivit bättre på det med tiden. Hon har kommit till 
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insikt om att det är värdefullt att vara ledig lördagar. Det gör att hon är återhämtad och kan 

prestera bättre kommande vecka. Ett övergripande tema som går att utläsa från samtliga 

intervjuer är det faktum att informanterna har svårt att vara lediga, och de tillfällen de faktiskt 

är lediga har de svårt att helt koppla bort arbetet.  

 

På samma tema, om att värdera sin lediga tid, uttrycker den mer seniora mäklaren Emil att 

han är tydlig med när han har tänkt att vara ledig gentemot sina kunder. Han förklarar att han 

meddelar kunderna att han inte kommer att vara tillgänglig under en viss tid och framhäver att 

ingenting kommer att hända i pågående budgivning eller liknande. Han meddelar också att de 

gärna får skicka ett mail vilket han menar att kunderna är förstående med. Genom intervjuerna 

har det uppdagats att de juniora mäklarna har svårare med detta. Zoe, för att nämna ett 

exempel, har under två års tid inte lyckats få någon ordentlig semester alls. Anledningen är att 

hon inte meddelat sina kunder att hon skulle vara ledig. Det resulterade i att hon i slutändan 

fick vara på kontoret ena halvan av sin inplanerade semestervecka samt besvarade samtal från 

stranden.  

 

Att alla benämner lördagar som “heliga” skulle kunna ses som ett gemensamt löfte som 

mäklare sinsemellan ger varandra. Att låta lördagar vara en ledig dag. Visst kan det 

förekomma extra visningar på lördagar, men det ses som undantag då söndagar är den “stora 

visningsdagen”. Vi tolkar detta som en tyst överenskommelse och något nyinstitutionell teori 

skulle förklara som en myt. Tack vare att det är en branschgemensam idé utgör den en 

likformighet för hela fältet och synen på lördagar som en arbetsfri dag behålls. Att som 

mäklare få en ledig dag i veckan är värdeladdat och därför framhävs det som heligt. Det är 

också intressant att det blivit ett gemensamt språk som har institutionaliserats. Alla mäklare 

uttryckte det med samma ord, “lördagar är heliga”. Börjar det tummas på denna regel, som vi 

nog ändå måste förstå det som, skulle det sluta med att mäklare jobbade varje dag. Därför är 

detta så viktigt.    

5.4.2. Manliga och kvinnliga strategier 

Informanterna har en gemensam syn på att de inte upplever några könsskillnader i vilka 

strategier de har för att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv. Inte heller vad gäller 

drivkrafter menar de att det finns några slående skillnader mellan könen, även om vi tycker 

oss se vissa tendenser till skillnader kopplade till genus. Vad som istället framhävs av 
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nästintill alla informanter är att det är olika personlighetsdrag samt vilka mål man har med sitt 

arbete som i stora drag avgör skillnaderna i drivkrafter.   

 

En relativt gemensam bild bland informanterna, som berör könsskillnader, är att det är 

vanligare bland kvinnorna att sluta arbeta som mäklare när de kommer till det stadie i livet där 

de får barn och bildar familj. Emil uttrycker dock att det till viss del gäller både kvinnliga och 

manliga mäklare. Han förklarar dock att han inte generaliserar det som gällande för 

högpresterande mäklare, de jobbar på i någorlunda samma takt ändå. Anledningen till det 

skulle kunna tänkas vara att de har sitt etablerade kontaktnät och på så vis lättare kan styra 

och kontrollera sina arbetstider bättre. Pernilla bekräftar det problematiska i att vara yngre 

kvinna och jobba som mäklare genom att säga: 

 

Jag kan se att det kan bli mer problematiskt i framtiden när man ska skaffa sig familj och ha 

barn.. speciellt som kvinna som mäklare så blir det ju, behöver man ju vara mammaledig och 

borta på ett helt annat sätt än vad man behöver som man”. Hon fortsätter: “Då försvinner 

man så försvinner man och inte bearbetar de kunderna man har under en längre tid så blir 

det som att börja om på nytt. 

 

Martin resonerar i samma fråga, fast ur ett manligt perspektiv, när det kommer till just 

föräldraledighet och säger: “Blir man förälder som kille, så kanske man är borta någon 

månad högst. För att sen vill man tillbaka till jobbet, eller.. jobba halvtid eller jobba på ett 

annat sätt”. 

 

När mäklare oavsett kön är frånvarande under en längre tid på grund av föräldraledighet finns 

det stor risk att de tappar hela sitt kundnät och måste därför börja om från början. Denna 

problematik är något som vanligen påverkar män i mindre utsträckning generellt då de tack 

vare genuskontraktet, som Hirdman (1998) beskriver, inte på samma sätt är bundna av att vara 

hemma under en längre period. Det ses som kvinnans roll. Kvinnor behöver därför i mycket 

större utsträckning anpassa sig utifrån familjelivet. Det kan mycket väl vara en stor anledning 

till varför kvinnorna väljer att sluta som mäklare då det är svårare att få ihop vardagen med de 

krav som yrket många gånger ställer. Eftersom mannen är normen och därför tjänar mer och 

kvinnor är underordnade tar kvinnan många gånger det större ansvaret för föräldraledigheten 

av ekonomiska skäl men också för att samhället är strukturerat så. Detta illustreras tydligt i 

hur Pernilla och Martin resonerar kring barn och framtiden. För Martin är det enkelt, han 
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säger att han som kille skulle vara borta någon månad, högst, och sen vill han tillbaka till 

jobbet. Även om han tillägger att han kanske kommer jobba halvtid eller på ett annat sätt. Av 

det som framgår av intervjun innebär inte ett föräldraskap några problem för honom. Pernilla 

å andra sidan ser det hela mer problematiskt. Detta går i linje med Hirdmans (1998) teori om 

hur genussystemets logiker som operationaliseras genom genuskontraktet samt hur 

föreställningen om den idealiska uppdelningen mellan könen ser ut. Att människor oavsett 

kön drivs av längtan efter två tillstånd, nämligen frihet och symbios. Mannen, i detta fall 

Martin, drivs av frihet snarare än det trygga och anpassningen som finns innanför hemmets 

väggar. Han ser inte att få barn som något problematiskt för någon i hans situation. Han är 

hemma en månad eller två och sedan tillbaka på jobbet. Att dela på föräldraledighet är absolut 

möjligt och görbart i allra högsta grad. Båda två har varsin partner och för vad det verkar 

samma förutsättningar. Ändå skiljer sig synen på föräldraskap i relation till yrket som mäklare 

sig åt markant mellan dem. 

5.4.3. En tydlig struktur underlättar vardagen 

De flesta mäklare som intervjuats nämner att en tydlig struktur är av allra största vikt. Det tar 

sig i uttryck för hur de planerar och lägger upp veckan arbetsmässigt, när de ska ha 

kundmöten, när de jobbar administrativt och när de har visningar. Men också vilka rutiner de 

har i privatlivet för när de tränar och när de är med partner eller familjen. Daniel som är 

otroligt rutinstyrd beskriver: “Så länge du är strukturerad.. nästan så att det blir maniskt, du 

ska följa det här slaviskt varje punkt då hinner du med allt och känner dig aldrig stressad”.  

Även Martin beskriver att tydliga rutiner är något som är oerhört viktigt för honom. Oavsett 

hur trött han är eller hur sent han jobbat dagen innan menar han att det viktigaste är att behålla 

rutinen. 

 

Enligt Nippert-Engs gränsteori (1996) hjälper en fysisk yttring av gränserna mellan arbete och 

hem individen att tydliggöra för sig själv huruvida de båda sfärerna är åtskilda eller 

integrerade med varandra. Upprättandet av en tydlig struktur, att i princip schemalägga när 

olika privata respektive arbetsrelaterade aktiviteter ska inträffa, kan vara ett sätt att skapa 

tydliga gränser mellan arbetet och privatlivet. När sedan detta schema följs underhålls dessa 

gränser som individen har satt upp för sig själv. För såväl Daniel som Martin förefaller det 

viktigt att göra denna gränsdragning tydlig genom att ha en tydlig struktur. Detta hjälper till 

med att såväl skapa gränser mellan vad som är arbete respektive privatliv, men det bidrar även 
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till en effektivitet i arbetet. Genom att vara effektiv minskas dessutom risken att arbetet inte 

ska hinnas med under arbetstid och på så sätt förskjutas in i det som var tänkt att vara fritid. 

Frida som är en av de mäklare som hittills hunnit arbeta kortast tid och därmed ännu inte 

riktigt hunnit hitta någon vidare struktur i arbetet förklarar att: 

 

Om man ligger efter med nånting ja men då måste man göra det liksom på kvällen. Om man.. 

absolut man kan påverka liksom hur man lägger upp en dag, men sen så händer nånting som 

gör att man måste ta någonting annat och då skjuter man på allt istället. Så att allting 

kommer alltid ifatt en. 

 

Fridas beskrivning av avsaknaden av en tydlig struktur i arbetet utgör ett exempel som 

tydliggör att just rutiner kan hjälpa till med segmentering av sfärerna arbete och privatliv. En 

avsaknad av rutiner kan däremot, vare sig det är frivilligt eller inte, resultera i en större 

integrering mellan sfärerna.  

5.4.4. Praktiska åtgärder för att skapa gränser 

Mäklarna har även praktiska och mer handfasta strategier för att minimera att arbetet ska 

pocka på deras uppmärksamhet när de är lediga. Emil beskriver att han stänger ner datorn 

hemma runt klockan 19.00 varje arbetsdag och att han tagit bort pushnotiser på mejlen. För att 

få reda på om någon försöker nå honom får han aktivt gå in och uppdatera sin inkorg. Pernilla 

har en liknande strategi där hennes telefon automatiskt stänger av pushnotiser efter ett visst 

klockslag. 

 

Det skiljer sig lite åt mellan mäklarna om de har en mobiltelefon för såväl arbete som det 

privata eller om de har två mobiltelefoner, en för arbete och en privat. Har de två kan de 

lättare lägga ifrån sig den under lediga tider, men har de bara en telefon blir detta mycket 

svårare. Wictor löser det genom att han får kolla på telefonen fem minuter per timme under 

den tid som egentligen tillhör den privata sfären. Under detta korta tidsfönster får han svara på 

så mycket han hinner. Pernilla å andra sidan är lite mer återhållsam och tittar till exempel till 

sin telefon två gånger per dag på lördagar. Martin beskriver att han försöker att lägga 

telefonen i hallen när han kommit hem. Känner han att han behöver jobba en liten stund går 

han och betar av det som kan ha kommit in. Han förklarar: 
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Är det bud som kommer in, eller nån som vill sälja någonting så måste jag ändå vara.. 

någorlunda aktiv. Så är det.. 10 saker som har hänt, jag men det betar jag av på 20 minuter.. 

då säger jag det till sambon att "Nu kommer jag vara i en liten bubbla" och, betar av allting 

och sen så lägger jag bort telefonen. Lägger den i hallen eller nånting och.. kommer tillbaka 

till livet. 

 

Enligt Gränsteori är gränsdragningen mellan sfärerna arbete och privatliv främst en 

psykologisk process. Nippert-Eng (1996) menar dock att gränsdragningsarbetet även måste ta 

sig uttryck genom rent fysiska, synliga aktiviteter för att det ska bli tydligt för individen när 

denne rör sig mellan de båda sfärerna. För individer som segmenterar, det vill säga håller 

sfärerna åtskilda, kan det exempelvis ta sig uttryck genom att ha en arbetstelefon och en privat 

telefon. Alternativt tar sig gränsarbetet uttryck genom att individen inte gör någon åtskillnad 

på sådana saker. Vad som klassificeras in i respektive sfär samt hur gränsdragningen tar sig 

uttryck är högst individuellt. Informanterna beskriver relativt olika strategier för hur de sätter 

gränser mellan arbete och privatliv. Genom att aktivt placera sin telefon i ett annat rum eller 

genom att stänga av pushnotiserna tar sig dessa informanters gränsarbete en fysisk yttring. 

När de då rör sig mellan sfärerna, genom att exempelvis gå till rummet där telefonen ligger 

eller genom att aktivt uppdatera mejlen, blir det tydligt att de för stunden lämnar den privata 

sfären och träder in i arbetssfären. Detta skapar en medvetenhet vilket skulle kunna få dem att 

tänka till. Är det värt att korsa gränsen? Bör jag verkligen arbeta nu? 

 

Det som framkommer från intervjun med Erik är att han har olika strategier för olika delar av 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Sedan tidigare har det beskrivits hur han 

resonerar kring sin egen roll. Han uttryckte då att han inte längre gör någon åtskillnad mellan 

sin privatperson och sin roll som mäklare. Samtidigt uttrycker Erik att han aktivt arbetar med 

strategier för att minimera att telefonen ska störa honom när han väl kommit hem för dagen. 

Vid en första anblick kan detta ses som något motsägelsefullt vilket i sin tur gör att 

uttalandena han gör kan upplevas inte stämma. Men Nippert-Eng (1996) menar att detta är en 

naturlig del av gränsarbetet. Vi kan välja att segmentera inom vissa fronter samtidigt som vi 

integrerar på andra utan att gränsarbetet för den skull misslyckas.  

 

Slutligen är svaret på den sista frågeställningen mer komplex. Mäklare hanterar det gränslösa 

arbetet genom att ha mer konkreta och praktiska strategier för att avskärma sig från arbetet. 

Men när det kommer till den mer övergripande arbetssituationen uttrycker de en medvetenhet 
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om att återhämtning är viktigt och att deras arbetssituation inte är optimal. På grund av 

arbetets karaktär har mäklarna svårt att förhålla sig till och hantera situationen på ett bra sätt. 

Det går inte att urskilja några kopplingar mellan strategier och könstillhörighet.   
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6. Avslutande diskussion  
I den inledande delen av detta avslutande kapitel kommer undersökningens resultat att 

summeras. Därefter diskuteras resultatet i anslutning till uppsatsens olika delar i separata 

avsnitt.  

6.1. Summering av resultat 
Denna uppsats har syftat till att ge en djupare förståelse för det gränslösa arbetet genom att 

undersöka mäklare och deras arbetssituation. Inledningsvis riktades fokus på att utreda 

huruvida mäklare befinner sig i en gränslös arbetssituation eller inte. Studiens första 

frågeställning var således “I vilken utsträckning beskriver mäklare sitt yrke som gränslöst? På 

vilket sätt är det gränslöst och vad ligger till grund för det?”. 

Det vi har funnit är att mäklare själva beskriver sitt arbete som mycket flexibelt. Det som 

dock har blivit tydligt för oss är att deras rådande arbetssituation snarare sträcker sig bortom 

det flexibla och in i det gränslösa. Mäklarens arbete beskrivs som mycket oförutsägbart vilket 

gör att det kan vara svårt för dem att ha en god struktur för sina dagar. Arbetsdagarna blir ofta 

långa och lördagar är egentligen den enda dagen i veckan som ska vara helt fri från arbete. 

Det som främst gör att arbetet blir gränslöst är mäklarnas omfattande tillgänglighet gentemot 

befintliga kunder, potentiella kunder och budgivare. Bostadsaffären är för privatpersonen 

främst en aktivitet som hanteras på deras fritid, det vill säga kvällar och helger, vilket innebär 

att även mäklaren därför måste vara tillgänglig och aktiv dessa tider. Mäklarna beskriver att 

de har svårt att helt släppa arbetet när de kommer hem för dagen eller när det egentligen ska 

vara lediga. De är ständigt uppkopplade och brottas med prioriteringar om vilka samtal eller 

mail som måste besvaras nu och vilka som kan vänta till imorgon.  

Att situationen ser ut som den gör går att härleda tillbaka till strukturella frågor som rör 

mäklarbranschen i stort. Mäklarna har själva format villkoren för hur de arbetar, något som 

därför har blivit till en förväntan bland kunder.  

 

Vidare intresserade vi oss för att undersöka vad det är som gör att mäklare är villiga att arbeta 

under dessa förhållanden samt om dessa anledningar möjligen skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Studiens andra frågeställning lyder därför: “Om mäklaryrket beskrivs som gränslöst, 

vilka bakomliggande faktorer driver mäklarna in i gränslösheten och finns det någon koppling 

mellan drivkrafterna och könstillhörighet?” 
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De huvudsakliga drivkrafter vi kunde urskilja i mäklarnas utsagor var kundrelationer, pengar, 

konkurrens samt legitimitet. Mäklarna beskriver att det är dessa faktorer som både driver dem 

att arbeta så pass mycket som de gör, men även rättfärdigar det. När det kommer till frågan 

om dessa drivkrafter skiljer sig åt mellan män och kvinnor kan vi konstatera att det i denna 

studie går att se ett sådant mönster. Kvinnor beskriver i större omfattning att det är relationen 

till kunderna och deras nöjdhet med affären som främst driver dem. Män å andra sidan 

uttrycker även de att kunderna är av stor vikt, men de uttalar även att pengar är något som är 

en förutsättning för att de ska arbeta så som de gör. Vad vi i denna studie dock inte kan uttala 

oss om är huruvida det faktum att pengar inte nämns på samma sätt av kvinnor som det görs 

av männen är på grund av att det de facto inte är lika viktigt för dem eller om det snarare 

handlar om att det inte anses kvinnligt att vara pengafokuserad, något som skulle kunna ses 

som ett resultat av genussystemets dikotoma uppdelning av könen. 

 

Slutligen syftade denna uppsats till att undersöka vilka strategier mäklare hade för att hantera 

gränslösheten i sitt arbete. Även här undrade vi om män och kvinnor använde sig av liknande 

strategier. Studiens tredje, och sista, frågeställning formulerades därför: “Om mäklaryrket 

beskrivs som gränslöst, på vilket sätt hanterar mäklare det och finns det någon koppling 

mellan strategierna och könstillhörighet?“ 

Det gränslösa arbetet och i vilken utsträckning det påverkar mäklarnas privatliv kan hanteras 

på olika sätt och skiljer sig till stor del åt mellan studiens informanter. Gränsarbetet påverkas 

till stor del av mer grundläggande, individuella, föreställningar om huruvida man är villig att 

ha arbete och privatliv mer åtskilt från varandra, eller om man snarare vill ha gränserna 

mellan sfärerna mer lösa. Flertalet mäklare uttryckte att de själva inte upplevde ett mer 

integrerat förhållningssätt till arbete och privatliv problematiskt, men när tillvaron delades 

med en partner var man mer villig att anpassa sig och försökte därmed att begränsa sitt arbete 

utanför arbetstid. Oavsett om mäklarna levde i en samborelation eller om de var ensamstående 

uttrycktes en medvetenhet om att de inte borde låta arbetet helt och hållet ta över deras 

privatliv. För att hantera det gränslösa arbetet hade flertalet mäklare upprättat olika praktiska 

strategier i ett försök att minska den tid de lägger på arbete när de egentligen ska vara lediga. 

Främst handlade dessa strategier om att begränsa sin tillgänglighet på mobiltelefon och mejl. 

Gällande användandet av strategier och dess koppling till kön kan inte några kopplingar 

göras. Mäklarna själva menar att det sätt man hanterar frågan på snarare beror på personlighet 

och inte på könstillhörighet. Ett mönster som dock kunde urskiljas var att det i synen på hur 

arbetet som mäklare skulle kunna kombineras med ett framtida familjeliv fanns skillnader 
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mellan män och kvinnor. Kvinnors roll som mäklare sågs som mindre kompatibel med ett 

familjeliv. Mannens roll som mäklare skulle däremot inte vara föremål för en särskilt 

omfattande förändring när familjelivet var ett faktum. 

 

Undersökningens svar är inte tänkta att generaliseras och göras gällande för alla mäklare i 

hela branschen. Syftet är snarare att belysa hur gränslöst arbete för mäklare kan upplevas och 

te sig i praktiken.  

6.2. Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning  

Med anledning av att mäklaryrket kräver stor anpassning efter privatpersoner blir mäklares 

arbetssituation mycket flexibel. Men ett flexibelt arbetsliv behöver per definition inte vara 

eller bli gränslöst. Vår studie bidrar till forskningsfältet genom att belysa vilka drivkrafter 

som kan ligga bakom att låta ett arbetsliv bli gränslöst samt hur denna studies informanter 

hanterar det.  

I avsnittet om Work-life balance redogjordes det för hur Bergman och Gardiner (2007) ville 

tillföra begreppet tillgänglighet till diskursen om Work-life balance. Vår undersökning visar 

på användbarheten av detta begrepp med praktiska exempel. Tillgänglighet är en sådan central 

del i mäklares vardag och effekten av att vara tillgänglig kan leda till att det blir avsevärt 

mycket svårare att upprätta och bibehålla en bra balans mellan sfärerna hem och arbete.  

Gällande tidigare forskning kring genusarbetsdelning, där det resonerats kring tydliga och 

mindre jämställda uppdelningar mellan könen på arbetsmarknaden, bidrar denna studie 

dessutom med att ge en bild av en mer jämställd bransch. Detta var dock inget som fokuseras 

i denna uppsats, men av våra resultat kan vi inte säga något om att män eller kvinnor får några 

fördelar eller diskrimineras på något sätt givet könstillhörighet.  

6.3. Diskussion av relationen mellan resultat och teori    

Valda teorier bidrog med förståelse till varför mäklarbranschen ser ut som den gör och hur 

detta påverkar mäklares drivkrafter och strategier. Vanligtvis talas det om krav- och kontroll 

och vikten av socialt stöd i relation till gränslöst arbete. Just den vinkling som vi valt i vår 

uppsats, att se hur mäklarbranschen i sin tur formar mäklare och deras individuella drivkrafter 

och strategier utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv upplevs av oss som något unikt och 
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spännande. Det har även medfört att vi resonerat kring hur mäklare förhåller sig till branschen 

snarare än att diskutera gränslöst arbete utifrån exempelvis mängden arbetsuppgifter som ger 

övertid eller liknande. Detta har lett till att vi kan dra slutsatser om att det är branschen och 

genus som påverkar individens drivkrafter snarare än att individen själv påverkar sin 

arbetssituation.      

Vad vi inte kan uttala oss om i detta sammanhang är drivkrafter eller strategier i relation till 

den mer psykologiska delen av motivation. För att kunna göra det hade det behövts teorier av 

psykologiska slag. Och på tal om gränser behövde således även vi dra gränsen någonstans.  

I en intervju framkom det exempelvis att en kvinnlig mäklare valde att stänga av tankar om 

provision och lön då det stressade henne mycket. Detta var något vi tyckte var intressant men 

fick exkludera då det inte kan förklaras av några av de valda teorierna utan snarare av rena 

psykologiska begrepp, exempelvis försvarsmekanismer.  

6.4. Diskussionen mellan resultat och metod 
Metoden intervju föreföll på förhand vara den mest lämpade för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Efter genomförandet av samtliga intervjuer kvarstår denna upplevelse. När 

samtliga intervjuer hade genomförts kunde det konstateras att intervjuguiden upplevdes 

fungera väl. De frågor som guiden innehöll gav relevanta svar som resultat och kunde bidra 

till att uppfylla syftet samt gav en bredd i svaren till denna studies frågeställningar.  

 

Vid enstaka tillfällen förstod inte informanten frågan som ställdes, men bad då om ett 

förtydligande, vilket gavs. Vid ytterligare något tillfälle blev det tydligt att informanten inte 

gav svar på det som frågades, men då följdes informantens svar upp med ytterligare en fråga 

om det aktuella ämnet, om än formulerad på ett annorlunda sätt. På det stora hela upplevdes 

detta inte utgöra ett problem utan handlade om enstaka isolerade händelser. Vidare har vi en 

medvetenhet om att de svar som informanterna har gett kan vara vinklade eller tillrättalagda 

utifrån social önskvärdhet eller en ovilja att delge ett sanningsenligt svar. Under intervjuerna 

var detta dock inget som upplevdes förekomma och ingen av informanterna var ovillig att 

svara på de frågor som ställdes. Vi har således ingen större anledning att tro att de svar som 

getts inte är sanningsenliga, dock tog vi med oss medvetenheten om att svaren kan vara något 

tillrättalagda när materialet analyserades. Dessa reflektioner bidrar till att visa på vårt 

granskande synsätt. Bryman (2016: s. 468) framhåller att det är viktigt att säkerställa en 
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fullständig och tillgänglig redogörelse i forskningsprocessens alla faser där syfte är att 

förbättra pålitligheten i vår undersökning.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen fungerade väl och den konventionella innehållsanalys 

inriktningen var behjälplig. Vi gavs djupare förståelse för det gränslösa arbetet som fenomen. 

Kodningen och kategoriseringen underlättade analysarbetet och gjorde materialet lätt att 

överskåda. 

 

I intervjusammanhang kan det generellt sett hända att informanter får en bättre förståelse av 

sin sociala situation eller sociala miljö de lever i (Bryman, 2016: s. 470). Under tre av våra 

intervjuer nämnde tre kvinnliga mäklare att de öppenhjärtigt och ärligt reflekterade över sin 

arbetssituation och hur de upplever den. De nämnde också att det inte är något de vanligtvis 

brukar göra eftersom arbetet mestadels rullar på i samma, snabba, takt. Om våra intervjuer 

och denna studie på något vis kan bidra och hjälpa dem, eller någon annan för den delen, att 

värna om sig själva i sitt arbetsliv och tänka på att ha en sund balans mellan arbete och 

privatliv, känns det meningsfullt för oss.  

6.5. Implikationer för forskning och praktik 
För fortsatt forskning skulle det vara intressant att inkludera fler seniora mäklare i 

undersökningen som har familj och göra en jämförande studie mellan seniora och juniora 

mäklare. De seniora mäklarna får gärna ha äldre barn som kräver mer tid av dem som 

föräldrar. Där skulle det vara av intresse att se om det förändrar arbetet och gör det mindre 

gränslöst, förändras drivkrafterna på något sätt och blir strategierna mer tydliga i en 

jämförelse. Det skulle också vara intressant att i tillägg till det observera mäklare under en 

kväll eller en ledig dag och se hur det gränslösa arbetet ter sig rent praktiskt.    

 

De slutsatser som vi kan dra av denna undersökning är att mäklaryrkets utformning baseras på 

branschövergripande strukturer som institutionaliserats. Av den anledningen har enskilda 

mäklare svårt att både påverka och förändra sin ansträngda arbetssituation. En önskan bland 

många mäklare är exempelvis att slopa söndagsvisningarna. För att det ska kunna ske stora 

förändringar inom yrket krävs det att hela mäklarkåren är med på samma bana. Så länge 

rådande situation fortskrider måste mäklare ta enskilt ansvar och upprätta och även bibehålla 

olika strategier för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv. 



57 

7. Referenslista  
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst 

arbete – Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Författarna och Liber AB. 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U., Skärstrand, E. (1998). 

Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser - Delstudie 1. Arbete och hälsa. 

Arbetslivsinstitutet, Solna.  

Allvin, M., Movitz, F. (2017). Whose side is technology on, really? On the interdependence 

of work and technology. I N. Chmiel, F. Fraccaroli, M. Sverke (Red.). An introduction to 

Work and Organizational technology: An International Perspective, Third Edition. (s. 126–

136). John Wiley & Sons, Ltd. 

Aronsson, G., Gillberg, N., Mellner, C., Kecklund, G., Ljungberg, J., Toivanen, S. (2018) 

Gränslöst arbete En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst 

arbetsliv. Arbetsmiljöverket. Rapport 2018:1. 

Atkinson, J. (1984) Manpower strategies för flexible organizations. Personel Management, 

16(8), 28–31. Hämtad: https://www.elearnuk.co.uk/uploads/courses/566.pdf. 

Berger, P., Luckmann, T. (2010). Kunskapssociologi - Hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet. 3:e Upplagan. ScandBook AB. Falun.  

Bergman, A., Gardiner, J. (2007). Employee availability for work and family: three Swedish 

case studies. Employee Relations, vol 29, nr 4, s 400–414.  

Bergman, A., Gustafsson, P. (2008). Tjänsteresor, tillgänglighet och relationen mellan arbete 

och familjeliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 14(2): 11–28. 

Bergqvist, T., Gillberg, G., Ivarsson, L. (Red.) (2011). Arbete, Passion och exploatering. 

Mediatryck.  

Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder (3:e upplagan). Stockholm: Liber. 

DiMaggio, P., Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review 

48(2): 147–160. 



58 

  
Försäkringskassan. (2020) Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av 

Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år. Socialförsäkringsrapport 2020:8. 

 

Grönlund, A. (2009) Flexibilitet, jämställdhet och välfärd: 2000-talets gordiska knut? Umeå 

universitet, sociologiska institutionen. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:302381/FULLTEXT01.pdf. 

 

Hanson, M. (2004). Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens. Arbetsliv 

i omvandling. Arbetslivsinstitutet: Stockholm.  

 

Hirdman, Y., Kleberg, M., Abrahamsson, U., Edelfeldt, I., Pedersen, V., Kaplan, E. (1988) 

Kvinnor och TV. Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr. 3, 49-63.   

Hsieh, H-F., Shannon, S.E. (2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 

Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. 

Jordansson, B., Lane, L. (2017). Begreppet arbete. En betraktelse över dess könade karaktär. 

Tidskrift för genusvetenskap nr 38 (1–2).   

Karlsson, J. Ch. (2006). Bra och dålig flexibilitet - en litteraturöversikt. Arbetsmarknad & 

Arbetsliv. Årg. 12, nr 3. 135–146.   

Kossek, E. E., Ruderman, M.N., Braddy, P.W., Hannum, K.M. (2012) Work-nonwork 

boundary management profiles: A person-centered approach. Journal of Vocational Behavior. 

81(1), 12-128.  

Lockwood, NR. (2003) Work/Life Balance: challenges and solutions. (Research Quarterly). 

Society for Human Research Management, Alexandria, USA.  

 

Mellner, C., Aronsson, G., Kecklund, G. (2012) Segmentering och integrering– om mäns och 

kvinnors gränssättningsstrategier i högkvalificerat arbete. Arbete och hälsa. Vetenskaplig 

skriftserie nr 2012;46(4).  

 



59 

Meyer, J., Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony. American Journal of Sociology. 83(2), 340-363.  

 

Nippert-Eng, C. E. (1996). Home and Work: Negotiating boundaries through everyday life. 

Chicago, IL: University of Chicago Press. 

 

Rousseau J. J. (1977). Emile eller om uppfostran. Göteborg: Stegelands. 

Socialstyrelsen. (2013). Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa (2003-123-18). 

Elanders Gotab AB, Stockholm, oktober 2003.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning. 

https://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf?fbclid=I

wAR0_LnZPeDMAZA-p4uOBlo8Ge0t59D_BF24gEOyP9YXgTW9zsyuDG7FW-8A   

Elektroniska källor: 

 

SCB. (2021) Snabba fakta. Sysselsättning i Sverige. Tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/ [Hämtad: 2021-03-30]. 

 

Wikander, U. (2009). Kvinnor och arbete av Ulla Wikander, professor i ekonomisk historia. 

Tillgänglig: http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/historik/. [Hämtad: 2021-04-07].  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

8. Bilagor 

Bilaga 1 
 
Informationsbrevet  
 
En förfrågan om deltagande i studie 
  
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Syftet med vårt examensarbete är att 
undersöka hur mäklare hanterar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vi intresserar oss för 
drivkrafter till att integrera arbetsliv och privatliv samt strategier för att upprätthålla balans 
mellan dessa sfärer.  
  
Du tillfrågas därför, i din egenskap som mäklare på xxxxxxxxx, om du ger ditt samtycke till 
att delta i vår undersökning. Data kommer att samlas in under vårterminen, med trolig start 
under mars månad. Tidsåtgången per intervju beräknas vara omkring 45 minuter. I de fall 
medgivande ges kommer intervjuerna att spelas in. Fokus för intervjuerna kommer att vara 
dina egna upplevelser kopplat till undersökningens syfte. 
  
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vi och vår handledare 
kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Materialet kommer att avidentifieras och 
särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Materialet kommer 
vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  
 
Uppsala den 18/02–2021 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Annika Wibäck och Jennifer Stolt 
  
Telefon: xxx xxx xx xx| Telefon: xxx xxx xx xx 
E-post: annika.wiback.4354@student.uu.se | E-post: jennifer.stolt.6115@student.uu.se 
Handledare: Agneta Hugemark, agneta.hugemark@soc.uu.se  
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Bilaga 2 
Intervjuguiden  
 
Inledande och allmänna frågor 

- Vill du berätta lite kortfattat om dig själv? (Vi vill veta om hen har partner, barn, 
fritidsintressen etc.).  

- Vad var det som lockade dig att bli mäklare?   
- Hur länge har du arbetat som mäklare? 
- Vår bild är att mäklare arbetar väldigt flexibelt. I vilken mån styr du din tid själv eller 

styrs det av andra?  
- Vilka för- och nackdelar ser du med flexibelt arbetsliv?  

- Arbetar du helt eller delvis på provision, eller har du en mer fast inkomst från ditt jobb 
som mäklare?  

- Hur fördelas vanligtvis de inkommande jobben på kontoret. Det vill säga de säljare 
som inte direkt kontaktar enskilda mäklare. 
 

Vidare till det som studien undersöker som handlar om balansen mellan arbete och 
privatliv.  

- Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? 
- helger, kvällar? Hur kompenserar du det då?  
- Rapporteras er tid? Hur ser arbetsgivaren till att lagar och regler kring arbetstid 

och veckovila osv?  
- Bromsar/ sätter ledningen gränser på något vis?  

- I vilken utsträckning tycker du att ditt arbetsliv integreras med ditt privatliv?  
- Hur upplever du det då?  
- Skulle du vilja ha det annorlunda?  

- Förekommer det ofta stunder då du måste arbeta (signa kontrakt tex) fast det 
egentligen inte passar?  

- Hur pass långt tänjer du på gränsen? 
- När är det ok att säga nej. - Planerar du om ditt privatliv för att anpassa 

gentemot arbetet? 
- Vad driver dig till att jobba när du är ledig?  

- Upplever du att du kan vara helt ledig?  
 

- Ser man som mäklare sina kollegor som kollegor eller konkurrenter.  
- Vilka krav ställs från ledningen?  

- Har ni formella säljtävlingar till exempel? 
- Är det öppet mellan kollegor vilka försäljningar man har pågående och som 

man har gjort och blir det som någon slags informell tävling?  
- Hur ser du på förväntningar och de krav som ställs från marknaden (säljare och 

köpare)? tex alltid vara tillgänglig, extra visningar och det finns kanske andra krav?  
- När känner du att det är okej att inte svara på ett mail eller telefonsamtal?  
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- Är det viktigt att vara den ledande mäklaren inom området? → ju mer man syns 
desto fler uppdrag tänker vi.  

 
- Du som har varit mäklare under lång tid - ser du att kraven har ökat eller förändrats?  

- Hur har det påverkat dig och ditt förhållningssätt till arbetet?  
- Vilka olika faktorer driver dig att ha denna typ av arbetssituation om du skulle 

sammanfatta det?  
- Vilka är de positiva aspekterna och vilka är de negativa?  

 
Vi intresserar oss också för hur arbetet som mäklare och hur man hanterar balansen 
mellan arbetsliv och privatliv skiljer sig mellan män och kvinnor, eller om det inte alls 
gör det. Vi ställer därför en väldigt öppen fråga - ser du att det är några skillnader mellan 
manliga och kvinnliga mäklare rent generellt? 

- hur man planerar/förlägger sin tid? 
- har olika drivkrafter? 
- hanterar stressen i arbetslivet? 

 
Nu tänkte vi komma in på strategier att hantera balansen mellan arbete och privatliv.  

- Återhämtning är ju viktigt för oss alla. Avsätter du tid för återhämtning? 
- Vilka aktiviteter är viktiga för dig för att återhämta dig från arbetet? 

- träning, socialt umgänge…? 
- Hur mår du/vad händer med dig om du inte får möjlighet till tillräckligt mycket 

tid för återhämtning? 
- Hur hanterar du situationen om arbetet tippar över för mycket på det privata? 

- Många kontorsarbeten har ju väldigt tydliga ramar, man jobbar 8-17 och ledig 
på kvällar/helger. Sätter du upp egna ramar kring när du är ledig eller blir det 
lite som det blir varje vecka? 

- OM barn 
- Hur fungerar det med exempelvis med hämtningar och lämningar? 

Barnens fritidsaktiviteter osv. 
- OM partner (men ej barn) 

- Påverkar ditt arbete dina relationer på något sätt? 
- kan du ge något exempel? 
- vad tänker du om det? 

- Hur säkerställer du/har du tankar kring hur du ska göra ditt arbetsliv hållbart för dig? 
(I längden) 

 
Nu har ju vi ställt ganska många frågor till dig och fått mycket värdefulla svar. Men är det 
något som du tycker är viktigt på temat arbete/privatliv som vi inte alls frågat om?  
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