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fastighetsmäklarbranschen 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Nathalie Holm och My Gustafsson 

 

Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2015 – maj 

 

Syfte: Samhället och specifikt säljyrket blir allt mer komplext och har bidragit till ökad 

arbetsrelaterad stress. Studiens syfte är därför att få en ökad förståelse om ledarskapet och det 

sociala stödets betydelse för att motverka arbetsrelaterad stress i säljande organisationer. 

Forskningsfrågorna som ställts är följande:  

 

1) Vilken betydelse har ledarskapet för upplevelsen av arbetsrelaterad stress?  

2) Vilken betydelse har det sociala stödet för upplevelsen av arbetsrelaterad stress? 

3) Anses det vara ledarens uppgift att bidra med/ge socialt stöd till sina anställda?  

 

Metod: Eftersom syftet har varit att öka förståelsen inom ämnet, har studien gjorts med en 

kvalitativ forskningsmetod där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Tio 

intervjuer har genomförts, uppdelat i sex anställda och fyra ledare. Det empiriska materialet har 

därefter transkriberats och analyserats. Resultatet presenteras genom en analys med stödjande 

citat och slutligen har en avslutning skrivits där resultat och analys presenteras och 

forskningsfrågorna besvaras.  

 

Resultat & slutsats: Ledarskapet och framförallt det transformella ledarskapet har visat sig ha en 

påverkande roll för arbetsrelaterad stress eftersom ledaren fokuserar på att engagera och motivera 

de anställda med hjälp av en nära relation och socialt stöd. Studien visar även att den 

transaktionella ledarstilen kan ha en påverkande roll för arbetsrelaterad stress i en positiv 

bemärkelse. 

 



	   	   	   	  

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom vi intervjuat både ledare och anställda i vår studie anser 

vi att det är av intresse att endast fokusera på anställda eller ledarna för att få en enhetlig bild av 

perspektiven. Studien visar även en koppling mellan det sociala stödet och den transaktionella 

ledarstilen, därför vore det även intressant att se det transaktionella ledarskapets påverkan och 

betydelse för upplevd arbetsrelaterad stress.     

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till den företagsekonomiska forskningen inom ledarskap och 

organisation genom en ökad förståelse om ledarskapet, det transformella ledarskapet och det 

sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress inom säljyrken. Studien visar även att det 

transaktionella ledarskapet kan ha en positiv påverkan av arbetsrelaterad stress. 

 

Nyckelord: Ledarskap, transformellt ledarskap, transaktionellt ledarskap, socialt stöd, 

arbetsrelaterad stress, fastighetsmäklarbranschen.  



	   	   	   	  

 

ABSTRACT  

  

Title: Ledarskap det sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress – En studie inom 

fastighetsmäklarbranschen 

(Leadership social support influence of work stress – A study of real estate broker) 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Nathalie Holm och My Gustafsson 

 

Supervisor: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Kristina Mickelsson 

 

Date: 2015 – may 

 

Aim: Society and specifically the sales profession is becoming increasingly more complex and has 

contributed to increased work-related stress. The study's purpose is to get a better understanding of 

leadership and the importance of social support to combat work-related stress in the selling 

organizations. The research questions raised are as follows: 

 

1) How important is leadership for the experience of work-related stress? 

2) What is the importance of social support for the experience of work-related stress? 

3) Considered to be the leader's task is to contribute/give social support to its employees? 

 

Method: Since the aim was to increase understanding of the subject, the study has been done with 

a qualitative research in which data were collected through semi-structured interviews. Ten 

interviews were conducted, divided into six employees and four leaders. The empirical material is 

then transcribed and analyzed. The result is presented through an analysis with supporting 

quotations and finally has an ending written in which results and analysis are presented and 

research questions are answered. 

 

Result & Conclusions: Leadership and above all the transformal leadership has been shown to 

have an influencing role in work-related stress as the leader focuses on engaging and motivating 

employees with the help of a close relationship and social support. The study also shows that the 

transactional leadership style may have an influencing role of work-related stress in a positive 

sense. 



	   	   	   	  

 

Suggestions for future research: Since we interviewed both managers and employees in our 

study, we believe it is of interest to only focus on employees or leaders to get a coherent picture 

out perspectives. The study also shows a slight link between social support and transactional 

leadership style, therefore it would also be interesting to see the transactional leadership impact 

and importance of perceived work stress. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to the business economic research in leadership 

and organization through a greater understanding of leadership, the transformal leadership, and 

above all the social support influence of work-related stress within the sales profession. The study 

also shows that the transactional leadership can have a positive impact of work-related stress 

 

Key words: Leadership, transformational leadership, transactional leadership, social support, 

work stress, real estate broker. 
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel redogörs studiens bakgrund, därefter följer en problemdiskussion 

utgående från tidigare forskning inom området som leder till studiens syfte. Sedan görs en 

redogörelse över målgrupp och slutligen visas den fortsatta dispositionen av arbetet. 

   

1.1 Bakgrund 

	  

Enligt Lewin & Sager (2008) blir arbetsplatserna idag allt mer komplexa. Idag är konkurrensen 

hög bland företagen, inte bara nationellt utan även den globala konkurrensen blir allt mer 

påtaglig. Den hårdnande konkurrensen leder till att det ställs högre krav på organisationen och de 

anställda, samtidigt som kraven på varierande tekniska färdigheter blir allt högre. Komplexiteten 

leder därmed till att antalet arbetstimmar ökar, samtidigt som vi måste leva upp till andra krav i 

dagens samhälle. Maslach & Goldberg (1998) hävdar att det idag kan ske obalans mellan en 

individ och arbetet och förklarar att detta oftast beror på arbetsöverbelastning. I grund och botten 

anser författarna att det handlar om att människor gör för mycket på för kort tid och med knappa 

resurser.  

 

Även Schmitz & Ganesan (2014) argumenterar framförallt för att i synnerhet säljarens arbetsmiljö 

blir allt mer komplicerad både externt i relation med kunder och genom arbetsmiljön internt med 

olika avdelningar inom organisationen. Författarna förklarar även att köpbeteendet och 

förväntningarna hos kunden ökar. Ingram, LaForge, Avila, Schwepker & Williams (2013) påstår 

att kunderna numera är förberedda och har tagit reda på informationen de behöver innan mötet 

med säljaren, vilket ställer krav på säljarens kompetens och kunnighet. Även konkurrensen bland 

säljarna blir hårdare och kunderna ställer högre krav på säljarna eftersom kunderna idag förväntar 

sig att bli levererade maximalt värde (Ingram et al., 2013). 

  

Komplexiteten inom försäljningsyrket, inte minst inom fastighetsmäklarbranschen har kommit att 

bli aktuellt och som visar på att förändringar i samhället bidrar till förändring även i branschen. 

Johan Linde (2015, 24 februari) förklarar att konkurrensen inom fastighetsmäklarbranschen har 

blivit knivskarp, för att konkurrensen och kundernas krav gör att mäklartjänsterna blir allt mer 

nischade från kund till kund, vilket också innebär att arbetstiderna blir längre och mer 

oregelbundna för mäklaren.  
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Risken för att drabbas av arbetsrelaterad stress påstår Snow, Swan, Raghavan, Connell & Klein 

(2010) beror på hur individen klarar av konkurrensen och kraven som ökar. Däremot förklarar 

författarna att om individen får mycket stöd på arbetet minskar risken att drabbas av 

arbetsrelaterad stress och andra hälsoeffekter som stress kan medföra. Firth-Cozens & Mowbray 

(2001) hävdar att det är chefen eller ledaren på arbetsplatsen som är främsta orsaken till att 

individer drabbas av arbetsrelaterad stress. Ledaren anses därför även vara en viktig faktor för att 

skapa välbefinnande och minska stressen i arbetet.  

 

Enligt Shepherd, Taschian & Ridnour (2011) är det bevisat att stress i begränsad mängd kan bidra 

till ökad prestanda, medan den hänsynslösa arbetsrelaterade stressen inom klientcentrerade yrken 

istället kan leda till fysiska eller psykiska utfall. Författarna menar vidare att detta kan bli ett 

problem även för organisationen om en individ drabbas av arbetsrelaterad stress eftersom det kan 

innebära ökad frånvaro och personalomsättning, men också minskad produktivitet och 

organisatorisk engagemang.  

 

Problem som arbetsrelaterad stress medför har visats innebära stora kostnader, både för 

organisationer och privatpersoner (Maslach & Jackson 1981). Även Cordes & Dougherty (1993) 

styrker detta genom att påpeka att problem som arbetsrelaterad stress medför har visats vara 

mycket kostsamt inom hjälpande yrken, framförallt inom omvårdnad och utbildning. Enligt 

Lewin & Sager (2008) överstiger de årliga kostnaderna i samband med arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet 300 biljoner dollar enbart i USA.  

 

Arbetsplatserna blir idag allt mer sammansatta och invecklade, samtidigt som konkurrensen blir 

hårdare och risken för att drabbas av arbetsrelaterad stress ökar (Shepherd, Taschian & Ridnour, 

2011). Mulki, Jaramillo & Locander (2006) förklarar att det är viktigt att ha ett starkt och 

delaktigt ledarskap eftersom det har en betydande roll för att motverka stress samt för att det kan 

engagera och skapa hög prestanda. Vi anser därmed att studien är av intresse eftersom vi vill öka 

kunskapen om ledarskapet och det sociala stödets påverkan inom säljbranschen.   

	  

1.2 Problemdiskussion 
 

Med tanke på att arbetsrelaterad stress anses vara som mest mottagligt hos individer som arbetar 

med personlig försäljning och inom kundcentrerade yrken hävdar Shepherd, Taschian & Ridnour 

(2011) att forskningen inom försäljningsyrket med kopplingen till arbetsrelaterad stress är 
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begränsad. Författarna anser att förklaringen till varför just försäljare inom kundcentrerade yrken 

drabbas beror på den dagliga stress och press som de ständigt utsätts för. Även Cordes & 

Dougherty (1993) påstår att individer som är mest mottagliga för arbetsrelaterad stress arbetar 

inom yrken som kräver betydande direkt kundkontakt och där det finns ett klientberoende. Vidare 

förklarar författarna att säljare ofta har krävande och varierande förfrågningar från en mångfald 

av kunder och anser därmed att just säljare kan uppleva höga nivåer av stress i och med arbetet.  

 

Hollet-Haudebert, Mulki & Fournier (2011) anser att säljare oftast arbetar ute på fältet, nära 

kunden och befinner sig inte alltid i närheten av ledare och kollegor som inom många andra 

yrken. Vidare anser författarna att det är av vikt att en säljare ska kunna balansera situationer 

mellan kundens behov och organisationens prioriteringar. Organisationen sätter press på sina 

anställda i och med att individen ska identifiera sig med företaget, dess engagemang och uppsatta 

mål samtidigt som de ska uppfylla kundens förfrågningar. En svår situation enligt Cordes & 

Dougherty (1993) är när en säljare upplever att kundernas krav inte kan eller kommer att uppnås 

på grund av säljaren själv och/eller av organisationen, exempelvis på grund av värderingar och 

prioriteringar.  

   

Maslach & Goldberg (1998) anser att det kan uppstå konflikter om organisationens värderingar 

hamnar i obalans med egna värderingar. Konflikter kan exempelvis uppstå när säljare har att göra 

med situationer som anses vara oetiska eller som strider mot säljarens egna värderingar. 

Författarna menar att konflikter på arbetsplatsen producerar konstant negativitet, fientlighet och 

frustration. Även Leiter & Maslach (2001) menar att en individ som inte är synkroniserad med 

organisationen visar på att individen är mer benägen att hamna i konflikter och stressiga 

situationer.  

 

Tidigare forskning visar även att stressiga arbetsmiljöer har en stark negativ påverkan på 

arbetstillfredsställelsen enligt Khamisa, Oldenburg, Peltzer & Ilic (2015). Maslach & Goldberg 

(1998) påvisar att arbetsrelaterad stress kan anses vara skadligt både för individen som drabbas 

och för organisationen. Även Thomas & Lankau (2009) anser att stress på grund av arbete är en 

skadlig fysisk och psykisk reaktion.  

 

Maslach & Goldberg (1998) menar även att arbetsrelaterad stress är ett problem som utvecklas 

gradvis och kan därför visa sig bli allvarligt en lång tid efter att de första spåren av 

varningstecken har visats. Vidare anser författarna att arbetstillfredsställelsen genom positiv 

gemenskap med andra människor på arbetsplatsen leder till trivsel och kan motverka 

arbetsrelaterad stress. Individer fungerar som bäst genom att dela trevnad, beröm, lycka och 
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humor med människor som de respekterar och trivs tillsammans med enligt Rutherford, Boles, 

Hamwi, Madupalli & Rutherford (2009) Det är därför av vikt att organisationerna och ledarna 

förstår vilka faktorer det är som påverkar och påverkas av de olika dimensionerna av 

arbetstillfredsställelse hos de anställda för att kunna motverka uppkomsten av arbetsrelaterad 

stress.   

 

Lee & Cummings (2008) anser att ett starkt ledarskap är en viktig del av ett företags framgång 

och som har visats bidra till god hälsa och välbefinnande inom organisationen. Två 

ledarskapsstilar som Wells & Peachey (2011) och Judge & Piccolo (2004) tar upp är transformellt 

och transaktionellt ledarskap. Dessa ledarskapsstilar tas ofta upp som motsatser till varandra men 

anses även vara kompatibla med varandra. Det transformella ledarskapet handlar om vikten av 

socialt stöd för motverkan av arbetsrelaterad stress. Transformellt ledarskap nämner Wells & 

Peachey (2011) syftar till att tillfredsställa behov och värderingar samt att engagera de anställda. 

Lee & Cummings (2008) förklarar det transformella ledarskapet med att målet är att inspirera, 

engagera för att kunna få ett samarbete mot både individuella och gemensamma mål. Scandura & 

Williams (2001) anser att det transformella ledarskapet också handlar om att ge socialt stöd och 

uppmuntran.  

 

Transaktionellt ledarskap som är den andra ledarstilen, går ut på att ledaren arbetar med någon 

form av utbyte med sina anställda nämner Judge & Piccolo (2004). Den transaktionella 

ledarstilen anser författarna innebär att ledaren ger belöningar i utbyte till sina anställda om de 

möter ledarens förväntningar. Transaktionellt ledarskap kan därmed liknas med ett passivt 

ledarskap (Judge & Piccolo, 2004). Thomas & Lankau (2009) har upplevt att ledarskapet i en 

organisation har en påverkande roll hos de anställda. De visar på att ett passivt ledarskap med en 

liten delaktighet kan ha skadliga effekter på de anställdas välbefinnande. Hollet-Haudebert, 

Mulki & Fournier (2011) anser därför att det är viktigt att ha delaktiga ledare för att kunna 

minska arbetsrelaterad stress hos de anställda, speciellt inom säljyrket för att kunna uppnå 

prestanda och engagemang som människor önskar att det ska vara på arbetsplatsen.  

 

Sand & Miyazaki (2000) anser att oavsett ledarstil är det viktigt med ledare som har kontroll 

över de anställda och som uppmärksammar problem som stress, prestanda och dess påverkan på 

resultatet. Organisationerna måste enligt Shepherd, Tashchian & Ridnour (2011) bli medvetna 

om att det är av vikt att motverka säljares risk för att drabbas av arbetsrelaterad stress och att 

konsekvenserna av att inte ingripa kan innebära skada för individen men även skada för 

organisationen i och med de kostnader som uppstår. Thomas & Lankau (2009) har därför hävdat 

att organisationer bör fokusera på att förebygga dåligt välmående och stress hos sina anställda 
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snarare än att fokusera på att behandla anställda som redan lider av det. Enligt Cordes & 

Dougherty (1993) anses sammanhållning och framförallt socialt stöd påverka arbetsrelaterad 

stress. 

 

Med ovanstående resonemang om att ledarskapet och framförallt det sociala stödet har en 

påverkan på arbetsrelaterad stress, är det därför intressant att studera detta inom säljyrket där 

forskningen enligt Shepherd, Taschian & Ridnour (2011) anses vara begränsad. Arbetsrelaterad 

stress anses vidare enligt författarna vara främst förekommande inom säljbranschen och är därför 

något som vi anser vara av vikt att undersöka mer. Framförallt vad det sociala stödet har för 

påverkan för arbetsrelaterad stress. 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen om ledarskapet och dess betydelse för det sociala 

stödet för att motverka arbetsrelaterad stress i säljande organisationer.  

 

1.4 Målgrupp 
 
Studien är riktad mot det företagsekonomiska området ledarskap och organisation för att ge ett 

generellt bidrag angående ledarskap och det sociala stödets betydelse på arbetsplatsen. Studien 

fokuserar på säljyrket och framförallt fastighetsmäklarbranschen vilket innebär att bidraget som 

studien medför kan ses särskilt intressant för individer inom branschen.  

 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att genomföra studien på verksamma ledare och anställda inom 

fastighetsmäklarbranschen, eftersom fastighetsmäklare är en grupp individer som arbetar inom 

säljande organisationer och som vi uppfattar vara väl mottagna för arbetsrelaterad stress. Vidare 

har vi valt att fokusera på både ledare och anställda inom fastighetsmäklarbranschen eftersom vi 

finner det intressant att ta del av åsikter och tankar från olika perspektiv. Respondenterna som 

medverkat i studien har under studiens genomförande arbetat i Uppsala, Gävle, Tierp, Östhammar 

och Fagersta.  

 

1.6 Disposition 
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Nedan visas en modell över arbetets vidare disposition för att ni som läsare ska förstå uppsatsens 

upplägg och genomförande.  

 
 

Vi börjar med att presentera inledningen av arbetet där problemdiskussion och syfte framförs och 

går sedan in på den tidigare forskningen inom området i kapitel två som avslutas med en modell 

över teorin. Sedan presenteras studiens metodval, hur vi har valt att utföra studien. I kapitel fyra 

redovisas studiens resultat och det förs en vidare analys av detta gentemot tidigare forskning. 

Därefter presenteras studiens slutsats, studiens bidrag och framtida forskning under kapitlet 

avslutning. Avslutningsvis kommer en sammanställning av referenserna som används i arbetet.  

  

	  Referenser	  

5.	  Avslutning	  
Här	  framförs	  studiens	  slutsats	  samt	  bidrag	  och	  vidare	  forskning	  

4.	  Resultat	  och	  analys	  
Här	  kommer	  studiens	  empiriska	  resultat	  och	  analys	  att	  framföras	  

3.	  Metod	  
Redogörelse	  för	  studiens	  utformning	  och	  genomförande	  

2.	  Tidigare	  forskning	  
Redogörelse	  för	  tidigare	  forskning	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien	  

1.	  Inledning	  
Presentation	  av	  problembakgrund	  samt	  syfte,	  målgrupp	  och	  

avgränsningar	  



	  

	   	   	   	   7	  

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning. Inledningsvis förklaras komplexitet i samhället, 

vad det innebär. Därefter ges en förklaring av vad komplexiteten innebär för säljare. Sedan följer 

en redogörelse av att säljare måste balansera kunder och organisationen och vad det kan 

innebära. Arbetsrelaterad stress förklaras och kopplingen till säljyrket, för att sedan övergå till 

ledarskap och förklaring av olika ledarskapsstilar ges. Därpå följer en redogörelse för vad 

ledarskapet och det sociala stödet har för betydelse och hur det påverkar individen. 

Avslutningsvis kopplas den tidigare forskningen samman i en modell som också är till grund för 

våra framtagna forskningsfrågor som tas upp.  
	  

2.1 Komplexitet i samhället 
 

Peiró & Rodríguez (2008) förklarar att det skett tydliga förändringar i samhället som bidragit till 

att arbetsmarknaden, organisationerna och arbetet blivit mer komplext. Författarna anser att 

förändringarna beror på ny teknik, globalisering, socioekonomiska och sociopolitiska 

förändringar i samhället och världen. Idag måste företagen anpassa sig och anta nya former och 

krav genom olika strategier för att kunna bemöta förändringarna, men också för att kunna 

upprätthålla och öka sin förmåga att konkurrera på marknaden.  

 

Förändringarna i samhället anser Peiró & Rodríguez (2008) även ställer krav på de enskilda 

individerna i organisationerna. Förändringar inom företag, demografiska förändringar av 

arbetskraften samt de tidigare nämnda som nya marknader och att det krävs nya tekniska 

färdigheter leder till betydande förändringar i arbetslivet. Författarna förklarar vidare att det kan 

innebära att den enskilda individen måste vara mer flexibel i sitt arbete. Individen måste ha högre 

tekniska färdigheter, mer komplexa sociala kontakter med en mängd olika människor som kunder, 

medarbetare, leverantörer etc., samt att detta leder till ett allt mer mentalt och känslomässigt 

arbete. Därmed arbetar ledningen i allt fler företag med att öka effektiviteten och att nya 

relationer ska bildas, exempelvis mellan arbetsgivare och anställda (Peiró & Rodríguez, 2008) 

 

Enligt Peiró & Rodríguez (2008) kan förändringarna i samhället ge tydliga effekter och 

konsekvenser så väl ekonomiskt för organisationen som för hälsa och välbefinnandet hos 

arbetstagarna.  Företagen blir allt mer medvetna om hälsan hos arbetarna, att friska och positiva 

miljöer även gynnar företaget att förbättras och därmed också nå högre resultat. Vidare påstår 

författarna att hälsomedvetenheten ännu inte är utvecklat i så hög grad som önskat men det är 

därför viktigt att regeringens politik, lagstiftning samt att offentliga och privata initiativ tas för att 
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bidra till att främja hälsan i företagen (Peiró & Rodríguez, 2008). Författarna förklarar att 

förbättrad hälsa inom företagen även leder till ökad prestanda, effektivitet samt engagemang hos 

medarbetarna. Därför är det av stor vikt att även företagen och ledarna själva, arbetar för att 

utvecklas och skapa en förbättrad hälsa inom företaget.	  

	  

2.2 Säljyrkets utsatthet 
	  
En bra säljare utmärker sig genom att kunna sälja vilken produkt som helst och som enkelt kan 

röra sig från firma till firma (Loveland, Lounsbury, Park & Jackson 2015). Säljyrket är också 

känslomässigt krävande, inte minst med tanke på den ständiga påfrestningen som yrket innebär. 

Hålla i säljsamtal, konkurrera med andra säljare och kunna hantera försäljningsavslag är bara en 

del av arbetsuppgifterna. Säljare arbetar också under trycket av pågående försäljningsmål som ska 

uppnås och som de måste förhålla sig till för att inte riskera att avskedas (Loveland, Lounsbury, 

Park & Jackson 2015). 

  

För att nå framgång bör en säljare idag vara kundorienterad, inte minst för att kunna förstå 

kundens behov och hur behovet ska tillfredsställas (Loveland et al., 2015). Jamarillo, Mulki & 

Boles (2013) stödjer detta genom att förklara att en säljare förväntas ge höga nivåer av 

tillfredsställelse och mer än kunden förväntat sig, vilket sätter press på säljaren, ofta i form av 

arbetsöverbelastning och ökad ansträngning.  

 

Konkurrensen innebär att säljarna måste utföra sitt arbete med högre standard och detta med hjälp 

av högre arbetsprestation förklarar Mayo & Mallin (2014). Säljare arbetar för kundens belåtenhet. 

Det handlar om att leverera hög kundtillfredsställelse och etablera en bra relation med kunderna. 

Förlora en kund eller en försäljning påverkar den anställdes arbetsinsatser, moral och inkomst, 

men innebär också en förlust för företaget (Mayo & Mallin, 2014).  

 

Loveland et al. (2015) säger att säljyrket även är kopplat till sambandet mellan arbetsinsats och 

arbetsresultat som bland annat provision, är tydligt förknippat med yrket. Ersättning är enligt 

Azman, Hasan & Norashikin (2011) en viktig del inom alla typer av personalledningsfunktioner 

när det handlar om löner, belöningar eller lönesystem. Inom säljyrket är det många arbetsgivare 

som belönar sina anställda baserat på jobb och prestanda, alltså en prestationsbaserad lön. Detta 

lönesystem förklaras av författarna som ett sätt att öka motivationen och prestandan hos de 

anställda, men som även kan innebära det motsatta.  
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2.3 Balansera kunder och organisationen 
	  
Maslach & Goldberg (1998) förklarar att säljare ska kunna balansera och anpassa sig både till 

kunden, organisationen samt gentemot sina egna värderingar som kan leda till dåligt välmående 

och missanpassning, eller som också kan förklaras som obalans kan uppstå. Författarna tar vidare 

upp olika aspekter och områden som kan bidra till att en missanpassning uppstår på arbetet. 

Arbetsöverbelastning är den första, kanske även den största och mest uppenbara aspekten som 

författarna anser vara resultatet av att arbetstagare gör för mycket, med för få resurser, på för kort 

arbetstid. Även Hollet- Haudebert, Mulki & Fournier (2011) och Jain, Giga & Cooper (2009) 

anser att det är mängden arbete, tiden och bristen på resurser som ligger till grund för 

arbetsöverbelastning. 

 

Ett annat område som Maslach & Goldberg (1998) anser kan leda till missanpassning är när 

personer känner att de inte har kontroll över den rådande situationen eller över det arbete som de 

utför. Ha kontroll och att lösa problem är ett humant tänkande enligt Maslach & Goldberg (1998), 

som förklarar att kontroll innebär att en individ vill ha möjligheten att själv kunna göra egna val 

och ta egna beslut. Även Jain, Giga & Cooper (2009) hävdar att personlig kontroll och att ha en 

känsla av en tydlig roll inom arbetet hänger ihop med en persons välbefinnande.   

 

Hollet- Haudebert, Mulki & Fournier (2011) förklarar att en säljare oftast befinner sig ute på 

fältet, närmare kunden och inte alltid i närheten av sina ledare. Tydliga mål är det som möjliggör 

att säljare inte behöver ha nära kontakt med sina ledare, utan kan arbeta självständigt, vilket även 

benämns som jobbautonomi. Arbeta självständigt som säljare innebär att snabbt kunna svara på 

konkurrenskraftiga frågor och lösa kundernas problem, utan att behöva dubbelkolla med ledaren 

eller chefen. Jain, Giga & Cooper (2009) anser däremot att stöd från kollegor och chefer genom 

positiva och nära relationer är av högsta vikt för att kunna prestera och uppleva välbefinnande på 

arbetsplatsen. Till exempel finns det tecken på att förtroende och upplevt organisatoriskt stöd kan 

ha gynnsamma effekter på den allmänna hälsan i organisationen samt på fysiska och psykiska 

beteendereaktioner hos individerna.  

 

Hollet-Haudebert, Mulki & Fournier (2011) anger också att jobbautonomi, tydliga anvisningar 

och mindre tvetydighet leder till bättre prestanda och arbetsmiljö på arbetsplatsen, samt att det 

leder till ökad arbetsglädje hos de anställda. Maslach & Goldberg (1998) anser att människor 

fungerar som bäst och trivs således också bättre när de får dela trevnad, humor och lycka med 

andra människor som de respekterar och trivs med. Författarna hävdar därför att när en individ 

förlorar en känsla av positiv gemenskap på arbetsplatsen kan en obalans infinna sig.  
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Maslach & Goldberg (1998) förklarar att på arbetsplatser där konflikter ofta uppstår produceras 

en konstant negativitet som kan leda till både frustration och fientlighet.	  Konflikter kan även 

uppstå om det råder en obalans mellan en säljares egna värderingar och arbetsvärderingar på 

arbetsplatsen. Detta kan till exempel uppstå när en individ har tilldelats arbetsuppgifter som 

strider mot individens egna värderingar eller vad personen anser vara oetiskt. Jain, Giga & 

Cooper (2009) anser att engagemang kan ses som en anställds känslor av skyldighet att förbli ett 

med organisationen. Istället för att fokusera på effektivitet och bibehålla engagemanget, fokuserar 

de på det som anses vara det mest rätta och moraliska att göra gentemot organisationens mål och 

värderingar. Känna avsaknad av rättvisa är enligt Maslach & Goldberg (1998) också en aspekt 

som kan innebära missanpassning eller obalans. Orättvisa uppfattas som en allvarlig obalans 

mellan personer på en arbetsplats. 	  

 

Leiter & Maslach (2001) anser att anställda som inte är synkade med organisationens värderingar, 

saknar kontroll, rättvisa, gemenskap eller belöningar, samt om det råder arbetsöverbelastning är 

aspekter som visar på att människor är mer benägna att uppleva arbetsrelaterad stress. Maslach & 

Goldberg (1998) säger även de att större obalans eller missanpassning mellan en person och 

arbetet visar på en större risk för att drabbas av arbetsrelaterad stress.  

 

2.4 Arbetsrelaterad stress 
	  
Studier visar på att var fjärde arbetstagare inom Europeiska Unionen kommer att drabbas av 

arbetsrelaterad stress och är beräknat till att vara det näst största problemet i samband med och 

beroende på arbetsmiljön. Arbetsrelaterad stress utgör alltså en kostnad för mänsklig nöd och 

bidrar även till försämrad ekonomisk tillväxt. Den årliga kostnaden för arbetsrelaterad stress inom 

EU har rapporterats uppgå till 20,000 miljoner euro varje år (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 

2010).  

 

Den största anledningen till att arbetarna drabbas av arbetsrelaterad stress är arbetsmiljön och 

utformningen av denna enligt Maslach & Goldberg (1998). Konflikter med arbetsgivare, kunder 

eller kollegor är också en stressfaktor inom yrket. Mycket arbete samtidigt som det råder 

konflikter är påfrestande och en anledning till att stress uppstår. Stress uppstår även när kraven på 

arbetet inte överensstämmer med de behov, resurser och färdigheter som arbetstagaren besitter 

(Maslach & Goldberg (1998). 
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Shepherd, Tashchian & Ridnour (2011) förklarar att personer som arbetar med klientcentrerade 

yrken, till exempel försäljning, har bevisats är de personer som är mest mottagliga och som oftast 

drabbas av arbetsrelaterad stress. Detta anser författarna vara på grund av att de dagligen arbetar 

för att hjälpa andra och ger mycket av sig själva, samtidigt som de utsätts för stress och press i 

arbetet. 

 

Enligt Peiró & Rodríguez (2008) anses stressfaktorer vara stimulanser som framkallar 

stressupplevelsen. Arbetsrelaterad stress förklaras som en individs subjektiva upplevelser och 

uppkommer genom uppfattningar som kan vara svåra att styra eller innebära negativa 

konsekvenser för individen. Därmed betonar författarna att analysen av stressfaktorer är av 

yttersta vikt i processen att förebygga och kontrollera arbetsrelaterad stress. 

 

Peiró & Rodríguez (2008) har tagit hänsyn till olika dimensioner, frekvens, varaktighet, intensitet 

och förutsägbarhet, där kombinationen av dimensionerna gett upphov till flera kategorier av 

stressfaktorer som de ansåg vara användbara för att kunna förebygga dessa. Vidare tar författarna 

upp 8 kategorier av stressfaktorer som de anser vara de viktigaste. 1) Det som rör den fysiska 

miljön såsom exempelvis buller, miljörisker, arbetsvillkor. 2) Det som rör arbetsorganisationen, 

exempelvis arbetsöverbelastning eller skiftgång. 3) Arbetets innehåll exempelvis kontroll, 

möjligheter, användningen av färdigheter. 4) Stress genom konflikter, överbelastning eller 

tvetydighet. 5) Stressfaktorer från sociala relationer och interaktioner. 6) Jobbutvecklig såsom 

befordran, karriärsutveckling eller byte av jobb. 7) Egenskaper hos organisationen exempelvis det 

sociala klimatet eller organisations struktur och den teknik som används. 8) Slutligen nämner 

författarna att gränssnittet mellan arbete och privatliv anses vara en källa till stress.   

 

Det har föreslagits en ny syn på arbetsrelaterad stress i syfte att omdefiniera olika stressfaktorer 

genom dess sammanhang och innehåll (Peiró & Rodríguez, 2008). Författarna förklarar vidare att 

det är viktigt att ha fenomen som personalpolitik, strukturella förändringar, flexibilitet i 

organisationer, karriärplanering, tvärkulturella fenomen, stressrelaterat till förlust av status och 

sociala krav samt att ha balans mellan arbetet och privatlivet i åtanke på arbetsplatserna.  

 

Peiró & Rodríguez (2008) betonar att det är viktigt att analysera relationerna mellan ledarskapet 

(särskilt det formella ledarskapet) och arbetsrelaterad stress mer ingående i organisationerna. 

Författarna förklarar att om beteendet hos ledaren anses vara olämpligt, kränkande eller 

utmattande kan det vara en av anledningarna till att de anställda upplever arbetsrelaterad stress. 

En ledare som ger överdrivna och tvetydiga krav som sätter press på de anställda, påvisar Peiró & 
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Rodríguez (2008) vidare leda till uppkomsten av negativa erfarenheter och dåligt välmående, men 

kan även ge upphov till lägre nivåer av engagemang samt innebära en ökad psykisk påfrestning.  

 

Peiró & Rodríguez (2008) tar i sin studie upp organisatoriska faktorer som kan påverkas om det 

råder dåligt välbefinnande och stress på arbetsplatsen. Jain, Giga & Cooper (2009) anser att en 

individs svar på stressfaktorer även kan vara neutral eller till och med positiv. Den negativa 

effekten av arbetsrelaterade stressfaktorer säger författarna ofta visar sig i personens effektivitet, 

prestation och tillfredsställelse. Andra utfall av problemet kan vara att känna oro eller missnöje 

över arbetet, huvudvärk, nedstämdhet, frånvaro, hjärt-kärlsjukdomar samt minskad omsättning.  

	  
En hårt pressad och stressad arbetsmiljö kan leda till komplikationer för individen och kan även 

leda till att företaget drabbas. Komplikationerna kan enligt Alarcon, Eschleman, Bowling (2009) 

bland annat innebära att individen behöver sjukskriva sig från arbetet, som i sin tur innebär att 

ekonomiska kostnader uppstår för företaget. Problemet med dåligt välmående på arbetsplatserna 

är således ett allvarligt problem som kan yttra sig på en mängd olika sätt, bland annat genom 

stress, känslomässig stress eller i värsta fall leda till utbrändhet (Alarcon, Eschleman, Bowling, 

2009). Författarna har vidare konstaterat att en stressig arbetsmiljö tydligt bidrar till att individer 

drabbas av utbrändhet. Khamisa et al. (2015) stärker detta med att förklara att forskningen visar 

på att stressiga arbetsmiljöer starkt påverkar arbetstillfredsställelsen negativt.   

 

Att skapa en miljö där medarbetarna trivs och upplever välbefinnande är en viktig roll som 

ledaren har enligt Skakon et al. (2010). Författarna hävdar att det finns de som anser att stress 

smittar av sig. Om en ledare känner sig stressad smittar stressen av sig på medarbetarna och det 

blir en ond cirkel. Stress i en grupp kan också enligt Skakon et al. (2010)  påverka relationerna 

mellan ledare och anställda negativt. Författarna förklarar vidare att om en ledare ger stöd till sina 

anställda, ger dem möjligheten att bestämma och arbetar för att skapa ett ömsesidigt förhållande 

bidrar till att minska den arbetsrelaterade stressen, förbättra stresshanteringen och öka 

välbefinnandet hos de anställda. Även Pieró & Rodríguez (2008) förtydligar att ett bra ledarskap 

kan förbättra arbetsmiljön. Genom att ta hänsyn till individuella egenskaper och kunskaper kan 

ledaren bidra till ökat välbefinnande såväl för organisationen som för den enskilt anställda. 

 

2.5 Ledarskap 
	  
Lee & Cummings (2008) omnämner olika definitioner av ledarskap och att det därmed även finns 

olika typer av ledarstilar. Författarna förklarar att en ledare är en individ som använder sig av 

yttre motivationsfaktorer, till exempel genom att arbeta med belöningar. Detta kan liknas med vad 
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Gregory & Aarons (2006) förklarar som transaktionellt ledarskap. Lee & Cummings (2008) 

hävdar däremot att en ledare arbetar med målet att engagera och inspirera de anställda, vilket kan 

liknas med Wells & Peachey (2011) förklaring av transformellt ledarskap.  

 

Transaktionellt ledarskap förklarar Gregory & Aarons (2006) grundar sig på utbyten mellan 

ledare och följare. Utbytet innebär att en följare belönas och tilldelas positiv förstärkning av 

ledaren när specifika mål eller prestandakriterier uppnåtts. En effektiv transaktionsledare är 

benägen att förutse ett problem och därmed ingripa och vidta lämpliga åtgärder innan problemet 

uppstår. Medan en mindre effektiv transaktionsledare inte förutser problem och kan därmed inte 

vidta några åtgärder förens ett problem redan uppstått (Gregory & Aarons, 2006) 

 

Enligt Judge & Piccolo (2004) kan transaktionellt ledarskap delas in i tre dimensioner, villkorad 

belöning, aktiva ledningsundantag och passivt ledningsundantag. Villkorad belöning innebär att 

ledaren sätter upp konstruktiva affärsuppgörelser eller utbyten med sin anhängare. Vidare klargör 

ledaren förväntningarna på anhängaren och fastställer belöningar som erhålls om anhängaren 

lever upp till förväntningarna. De andra två dimensionerna som Judge & Piccolo (2004) tar upp 

skiljer sig endast åt i vilket skede som ledaren väljer att ingripa. I det aktiva ledningsundantaget 

anser författarna att ledaren har kontroll och övervakar sina anhängare, för att på så sätt förutse 

problem som kan uppstå och därmed hinna vidta korrigerande åtgärder innan problemet hinner 

skapa alvarliga problem. De passiva ledarna väntar istället med att ingripa tills skadan och 

problemet redan har utlösts.   

 

Transformellt ledarskap innebär enligt Wells & Peachey (2011) att ledaren arbetar för att 

tillfredsställa de anställdas behov, värderingar och intressen. Ledaren arbetar även starkt för att 

engagera organisationsmedlemmarna för att de tillsammans ska genomföra organisationens 

uppdrag eller nå uppsatta mål. Det transformella ledarskapet har enligt författarna visat sig ha en 

positiv effekt hos de anställda som anses känna sig tillfreds med denna typ av ledare. Effekten 

visar sig i att de anställda känner sig värdefulla för organisationen, upplever hög arbetsglädje och 

finner ett större engagemang och ansträngning till organisationen (Wells & Peachey, 2011).  

 

Gregory & Aarons (2006) anser att transformellt ledarskap är nära besläktat med visionärt eller 

karismatiskt ledarskap, som handlar om att motivera och inspirera sina medarbetare. 

Transformellt ledarskap förmodas öka medarbetarens inre motivation eftersom att ledaren är 

tydlig med att utrycka betydelsen och värdet av uppsatta mål som ska uppfyllas. Kao, Pai, Lin & 

Zhong (2015) förklarar att transformellt ledarskap kan karaktäriseras med att ledaren ska ha 
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idealiserat inflytande, att en ledare ska vara inspirerande, visa respekt, lojalitet och beundran, 

samt verka för gemenskapen och viljan att uppnå gemensamma mål.  

 

Kao et al. (2015) påvisar även att ledaren ska ha en inflytelserik och inspirerande motivation och 

visa på en övertygande vision av framtiden, genom att kommunicera och visa ett förtroende för 

sina anställda och deras förmåga att uppnå de gemensamma målen. Kao et al. (2015) säger även 

att en tranformell ledare ska ha en intellektuell stimulans för att kunna få sina anhängare att se på 

tidigare problem från ett nytt perspektiv, som möjligheter istället för omöjligheter. Det ska även 

finnas ett individualiserat övervägande där ledaren ger individanpassat stöd och personlig 

utveckling för att hjälpa den enskilde anhängaren.  

 

Katou (2015) anser att transformellt ledarskap uppstår när ledare och anhängare samarbetar på ett 

sätt som gör att de lyfter varandra till högre nivåer av moral och motivation. En organisation som 

arbetar med transformellt ledarskap anses enligt Kao et al. (2015) påverka de anställda genom att 

våga ta egna initiativ och prova olika lösningar eftersom att organisationen visar på förtroende, 

stöd och uppmuntran. Katou (2015) förklarar att förtroendet för ledaren ökar och relationen blir 

ömsesidig när medarbetare upplever sig delaktiga och när det råder ett rättvist ledarskap. 

Ledarskapet anses även enligt Gregory & Aarons (2006) fungera synnerligen bra när det finns en 

nära relation mellan ledare och anhängare.  

 

Judge & Piccolo (2004) anser att transformellt ledarskap existerar i fyra dimensioner. Dessa fyra 

dimensioner är, karisma eller idealiserat inflytande, som innebär att ledaren visar övertygelse, tar 

ställning och lockar till sig sina anhängare på en känslomässig nivå. Ledaren beter sig även på ett 

beundransvärt sätt, som gör att anhängaren identifierar sig med ledaren. Inspirerande motivation 

är en annan dimension som betyder att ledaren bygger upp en vision som ska vara tilltalande och 

inspirerande för anhängaren att arbeta för. Ledaren är även optimistisk med att nå de uppsatta 

målen för att ge mening åt arbetsuppgifterna. Intellektuell stimulans, som är en tredje dimension 

av transformellt ledarskap enligt Judge & Piccolo (2004), innebär att ledaren arbetar med att 

stimulera och uppmuntra till kreativitet hos sina anhängare genom att utmana antaganden, ta 

risker och söka tankar och idéer. Den fjärde dimensionen innebär likt mentorskap eller coaching 

att ledaren tar sig an individerna, lyssnar till deras oro och sköter deras behov var och en för sig 

och benämns som individualiserad behandling.   

 

Skillnaden mellan de olika ledarstilarna anser Breevaart, Bakker, Hetland, Demerouti, Olsen & 

Espevik (2014) är att transaktionellt ledarskap belyser att ledaren ska se till att de anställda fullgör 

sin ledares förväntningar. Medan de transformella ledarna arbetar för att motivera sina anhängare 
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till att utföra mer än vad ledarna förväntar sig av dem. Författarna hävdar att ledare oftast 

använder sig av båda ledarstilarna men att de mest effektiva ledarna använder sig av transformellt 

ledarskap oftare än transaktionellt ledarskap. Breevaart et al. (2014) påstår att detta bland annat 

beror på att transformellt ledarskap innebär att anhängarna kommer att få mer socialt stöd från sin 

ledare än om ett transaktionellt ledarskap används. Det sociala stödet anser författarna beror på att 

en transformell ledare lyssnar på och uppmärksammar sina anhängares åsikter och behov och 

eftersom de använder sig av villkorad belöning. Breevaart et al. (2014) säger även att stödet från 

transformella ledare har visat sig ha positiva implikationer eftersom det skyddar anhängare från 

att uppleva stress.  

 

Däremot utesluter de olika ledarskapsstilarna inte varandra och Breevaart et al. (2014) anser att en 

kombination av de båda stilarna kan stärka och bidra till ett effektivt ledarskap. Judge & Piccolo 

(2004) anser istället att en kombination av de båda ledarstilarna kan stärka, komplettera varandra 

och bidra till ett effektivt ledarskap. Men oavsett ledarstil anser Sand & Miyazaki (2000) att det är 

av vikt att ledarna har en inre kontroll över de anställda i företaget. 

	  

2.6 Ledarskap och det sociala stödet 
	  
Firth-Cozens & Mowbray (2001) klargör att det finns studier som visar att den främsta orsaken 

till stress på arbetsplatsen involverar en chef eller ledare. Även Skakon et al. (2010) förklarar att 

studier visar att den främsta anledningen till att arbetsrelaterad stress uppstår hos en anställd är 

om relationen till ledaren är dålig. Relationerna mellan medarbetarna och ledaren i en grupp är en 

viktig faktor för den individuella men även för den organisatoriska hälsan. Vidare anser Firth-

Cozens & Mowbray (2001) att detta har att göra med lyhördhet från chefens eller ledarens sida, 

att erkänna synpunkter och behov som de anställda har. Lyhördhet är en viktig faktor för att de 

anställda ska känna välbefinnande på arbetet. Day & Allen (2004) anser att en person som innehar 

en typ av maktposition, exempelvis en ledare, ska hålla koll, ge riktning och feedback som rör 

den interna utvecklingen och karriären, men även ge råd och stöd samt uppmärksamma de 

anställdas prestationer. 

 

För att minska arbetsrelaterad stress, anser Lewin & Sager (2008) att ledare och chefer är 

nyckelpersoner. Eftersom ledare och chefer förväntas vara de som bland annat ska ge utbildning, 

information och belöningar till arbetstagarna. Däremot anses det vara än mer viktigt att ledaren 

ska ge emotionellt stöd, som empati, uppmuntran och erkännande till sina anställda. Säljarna 

kommer använda sig av problemfokuserade strategier när de hanterar stressfaktorer anser 

författarna vara resultatet av det positiva stödet från försäljningsledaren. Detta kommer innebära 
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en ökad känsla av välbefinnande och minskad arbetsrelaterad stress för säljaren. Även Scandura 

& Williams (2001) anser att stöd och uppmuntran är en nyckel till framgång eftersom det visats 

vara förknippat med positiva arbetsresultat, minskad arbetsrelaterad stress och ökad 

arbetstillfredsställelse.  

 

Scandura &	   Schriesheim (1994) anser att chefer och ledare tillbringar allt mer tid med sina 

anställda för att utveckla kompetensen hos dem, vilket betraktas ge större potential för de 

anställda att utvecklas. Denna typ av relation förväntas ge en ökad prestation och förbättra det 

organisatoriska engagemanget hos de anställda. Scandura &	   Schriesheim (1994) menar att en 

relation skapas mellan ledare och anställd genom lojalitet, bidrag och respekt, men anses även 

vara mycket produktivitetsorienterad. Även Vance & Olson (1998) anser att den sociala 

anslutningen ger utveckling och bemyndigande, samt att lärandet sker i en atmosfär av respekt, 

gemenskap och genom bekräftelse mellan ledaren och den anställda.  

 

Dickson, Kirkpatrick-Husk, Kendall, Longabaugh, Patel, & Scielzo (2014) förklarar att acceptans, 

rådgivning, bekräftelse och vänskap kan leda till en känsla av ökad kompetens, effektivitet och 

identitet. Harrison, Reema, Anderson, Laloë, Santillo, Lawton & Wright (2014) talar däremot om 

vikten av att personerna är kompatibla med varandra för att engagemanget ska vara ömsesidigt. 

Haggard, Dogherty, Turban & Wilbanks (2011) menar att en dålig relation kan innebära att den 

personliga och professionella utvecklingen blir ineffektiv, som bland annat kan innebära 

konflikter, bedrägeri och sabotage från den ena eller den andra parten.  

 

Uppmuntrande av värde, stöd och hjälp att hantera stress från en ledare anses ha ett positivt 

resultat och påvisade mindre arbetsrelaterad stress ur studier som gjorts inom sjukvården. 

Resultatet av Woodhead, Northrop & Edelstein (2014) studie visades främst inom vikten av stöd 

på arbetsplatsen för att minska nivåerna av och för att motverka uppkomsten av arbetsrelaterad 

stress. Thomas & Lankau (2009) säger däremot att vikten av det sociala stödet visar sig 

framförallt under utmanande tider samt under första tiden i organisationen för de anställda. 

Författarna anser att under första tiden ska en inflytelserik person bidra med kunskap ge stöd och 

engagemang samt förmedla organisationskultur och värderingar. 

 

Vikten av att känna värde och trygghet både inom arbetet och utanför är associerat med att 

minska risken för arbetsrelaterad stress. Lewin & Sager (2008) anser att stöd från närstående är 

även detta en motverkande effekt mot den upplevda arbetsrelaterade stressen. Författarna 

förklarar däremot att det kan vara än mer effektivt att få stöd från personer som själva står eller 

stått inför samma stressfaktorer. Detta eftersom personerna upplevt liknande situationer och kan 
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uppfatta stressen på liknande sätt och förstå den drabbades känslor inför den specifika 

situationen. Därför anser författarna att ledare och andra medarbetare bör vara mer effektiva vad 

gäller att ge stöd till säljarna för att motverka uppkomsten av arbetsrelaterad stress.  

 

Cordes och Dougherty (1993) hävdar att ett bra organisationsklimat, bra sammanhållning samt 

socialt och personligt stöd är faktorer som lindrar dåligt välmående. Sand & Miyazaki (2000) 

menar att det främst är dessa former av organisationsstöd som just säljare uppfattar som mest 

användbart för att motarbeta arbetsrelaterad stress och andra negativa känslor. Även utbrändhet 

anses vara en effekt av långvarig arbetsrelaterad stress eller utmattning är något som Hollet-

Haudebert, Mulki & Fournier (2011) anser verkar vara mindre förekommande i arbetsmiljöer där 

det finns stödjande ledare samt tillgång till socialt stöd från övriga medarbetare.  

 

Sand & Miyazaki (2000) anser att det är viktigt och till nytta för ledare inom försäljning att ha 

uppsikt över de anställda. Författarna menar att problem som dåligt välmående och stress 

påverkar resultatet och prestandan av arbetet negativt och är ett problem som bör 

uppmärksammas. Mulki, Jaramillo & Locander (2006) och Hollet-Haudebert, Mulki & Fournier 

(2011) anser att det är viktigt att ha delaktiga ledare i organisationer. Ledarna spelar en viktig roll 

i att minska stressrelaterade faktorer samt att delaktiga ledare kan engagera de anställda och även 

skapa hög prestanda i arbetet. Gregory & Aarons (2006) hävdar också att forskning inom 

ledarskap är vanligt förekommande inom organisationslitteraturen och att det finns studier som 

visar på att ledarskap är viktigt, både för organisationen och kundtillfredsställelsen. Författarna 

säger även att höga nivåer av positivt ledarskap inom serviceorganisationer är förknippade med 

höga nivåer av organisatoriskt engagemang. 

 

Enligt McMurray, Pirola-Merlo, Sarros & Islam (2010) har det gjorts ett fåtal studier som 

undersöker sambandet mellan transformerande ledarskap, underordnad hälsa och välbefinnande. 

Studier som studerat åtgärder för arbetsrelaterad stress och välbefinnande är även de ett fåtal. 

Studierna som gjorts har i bästa fall gett subjektiva relationer. Författarna säger dock vidare att 

det finns studier som visar på att ledarskapets beteende påverkar välbefinnandet. Chefer som har 

en aktiv och stödjande ledarstil rapporterar höga nivåer av välbefinnande hos de anställda 

förklarar McMurray, Pirola-Merlo, Sarros & Islam (2010). 

 

2.7 Sammanfattande teoretisk modell 
	  
Efter en sammanställning av den tidigare forskningen har vi skapat en teoretisk modell som tar 

upp de olika teoretiska områdena och förklarar hur vi anser att dessa hänger ihop. Modellen visar 
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endast de olika områdenas påverkan och följd och visar alltså inte vilka aspekter vi syftar på. 

Modellen är till för att visa en övergripande struktur för följden i arbetet. Nedan visas även de 

forskningsfrågor som vi tagit fram utifrån den tidigare forskningen och modellen. Återkoppling 

till modellen kommer sedan att tas upp i slutsatsen som också är arbetets avslutande del, där vi 

jämför modellen med det empiriska material som framtagits.  

 

 

 

Figur 1, Sammanfattande teoretisk modell (Egen) 

 

Grunden till modellens uppbyggnad är att vi genom teorin bedömer att ledarskapet i sin helhet har 

en koppling till motverkandet av arbetsrelaterad stress enligt bland annat Skakon et al. (2010); 

Firth-Cozens & Mowbray (2001) och Lewin & Sager (2008). Sedan har vi valt att ta upp två 

ledarskapsstilar nämligen transformellt ledarskap och transaktionellt ledarskap. Det transformella 

ledarskapet tolkar vi, genom den tidigare forskningen att ledaren arbetar för att skapa en bra 

relation med sina anställda för att kunna vara ett bra stöd, motivera och engagera enligt bland 
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annat Gregory & Aarons (2006); Kao et al. (2015) och Judge & Piccolo (2004). Därmed har vi 

dragit en koppling mellan den transformella ledarskapsstilen och socialt stöd för att vi anser att 

dessa steg har en koppling till att minska arbetsrelaterad stress.  

Det transaktionella ledarskapet tas upp i modellen för att visa att vi genom teorin inte ser någon 

koppling till det sociala stödet enligt Gregory & Aarons (2006) och Judge & Piccolo (2004). 

Därför kommer vi framförallt att undersöka kopplingen mellan ledarskap, transformellt ledarskap 

och socialt stöd.  

2.8 Forskningsfrågor 
 

• Vilken betydelse har ledarskapet för upplevelsen av arbetsrelaterad stress?  

• Vilken betydelse har det sociala stödet för upplevelsen av arbetsrelaterad stress? 

• Anses det vara ledarens uppgift att bidra med/ge socialt stöd till sina anställda?  
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3 Metod 
I följande kapitel presenteras arbetets utgångspunkt, tillvägagångssätt och synsätt för studien och 

hur den har genomförts för att uppnå studiens syfte samt besvara forskningsfrågorna. Valet av 

forskningsdesign beskrivs och en redogörelse över de forskningsmetoder som använts för 

insamling av material till studien, dess utformning och genomförande. Samt hur det empiriska 

materialet analyserats och bearbetats. 

  

3.1 Forskningsdesign 

	  
För att uppfylla studiens syfte och besvara de presenterade forskningsfrågorna har vi valt att 

tillämpa en kvalitativ forskningsdesign. Detta med avseende för att vi eftersträvat individernas 

synsätt och tankar samtidigt som vi önskade att inte påverka respondenternas svar i någon större 

utsträckning. Vi valde att genomföra studien ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, en kvalitativ 

metod vilket Bryman & Bell (2013 s. 390) beskriver som metoden där fokus ligger på tolkning, 

deltagarens perspektiv, förståelse av den sociala verkligheten och verkliga förhållanden.  

Syftet med studien är att öka förståelsen om ledarskapet och det sociala stödets betydelse för att 

motverka arbetsrelaterad stress i säljande organisationer. Därför ansåg vi att denna typ av 

forskningsdesign var väl användbar för studien och syftet som vi ville undersöka. Med 

undersökningen valde vi att lägga fokus på hur människor tolkar, ser och utrycker sig när det 

kommer till verkliga förhållanden. Bryman & Bell (2013 s. 50) förklarar att en kvalitativ 

forskningsdesign innebär att få den sociala bilden som individernas förmåga skapar och 

konstruerar genom ord. Kvalitativa uppgifter anses även enligt Miles & Huberman (1984) vara 

attraktiva och en välgrundad källa, samt att uppgifterna ger rika beskrivningar och förklaringar 

som förekommer i verkliga sammanhang. 

Guba & Lincoln (1994) anser att mänskligt beteende till skillnad från fysiska objekt inte kan 

förstås utan betydelse och hänvisningar från mänskliga aktörer. Författarna hävdar vidare att 

kvalitativ data kan ge en rik insikt om människors beteenden. Detta var också av vikt för studien, 

vilket förklarar att den kvalitativa designen var att föredra eftersom vi då kunde få ut så mycket 

som möjligt av vad människorna ansåg och tyckte om det givna ämnet. Resultat och nya 

teoretiska integrationer genom en kvalitativ forskning med ord anses också enligt Miles & 

Huberman (1984) vara ideligen mer övertygande för läsarna än kvantitativa studier med siffror.   
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3.2 Forskningsansats 

	  
Studien är grundad på tidigare forskning och referenser i likhet med det deduktiva synsättet, 

vilket Bryman & Bell (2013 s.31) förklarar som en process där utgångspunkten för insamlandet 

av data har sin grund i tidigare forskning. Utöver detta har även det empiriska materialet varit till 

hjälp för att bilda oss en uppfattning om den existerande teorin för att samtidigt kunna ge bidrag 

till ny kunskap. Bryman & Bell (2013 s.398) förklarar det som att tillåta teoretiska idéer härledas 

från data som samlats in genom den empiriska studien. Även om utgångspunkten för studien 

ligger i existerande teori har vi ändå haft möjligheten att göra en del förändringar under arbetets 

gång. Bryman & Bell (2013 s.32) klargör i enlighet med det deduktiva synsättet att det inte alls 

behöver betyda att processen är helt linjär att det följer en tydlig och logisk ordningsföljd, utan att 

det ger utrymme för oväntade resultat.  

  

3.3 Insamling av information 

	  
Till en början har vi gått igenom den teoretiska referensramen. Detta för att vi ämnade skaffa oss 

bättre förståelse kring det givna ämnet och den tidigare forskningen inom området. Efter den 

teoretiska delen av arbetet har vi tolkat och bildat oss en uppfattning för att sedan kunnat 

framställa en sammanfattande modell över de olika teoretiska områdena. Denna modell ligger 

sedan till grund för utformningen av intervjuguidens områden och frågor. Modellen har också 

varit till hjälp för den kommande återkopplingen och slutsatsen eftersom vi kunnat knyta an den 

tidigare forskningen som vi tagit fram med den empiriska informationen som vi fått fram under 

intervjuerna. Därför valde vi att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, eftersom vi anser 

att det var den metod som bidrog till att vi kunde svara upp till vårt angivna syfte och 

forskningsfrågor på bästa sätt.  

 

Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman & Bell (2013 s.475) en kvalitativ intervjuform där 

en så kallad intervjuguide används. En intervjuguide är en lista över förhållandevis specifika 

teman som forskaren vill ska beröras. Berry (1999) anser att denna typ av lista används för att 

författarna med försäkran ser till att alla relevanta ämnen som de vill ha svar på omfattas. Med 

denna typ av intervjuform ges respondenterna möjligheten att själva utforma sina svar enligt 

Bryman & Bell (2013 s.475) och frågorna behöver inte komma i samma ordning utan istället låter 

vi intervjun bestämma hur och när frågorna ska ställas. Bryman & Bell (2013 s.476) menar på att 

detta sett att intervjua ger oss som utför intervjuerna möjlighet till att ställa följdfrågor och frågor 

som alltså inte finns med i intervjuguiden. Guion, Diehl & McDonald (2011) anser att det är 

lämpligt att använda sig av denna typ av djupare intervju när personen som intervjuar vill ställa 
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frågor för att framkalla ett djup av information. Guion, Diehl & McDonald (2011) menar vidare 

att det är viktigt genom semistrukturerade intervjuer att ha en planerad utformning, men att det är 

av största vikt att under denna typ av intervju låta intervjun konversera och fortgå genom att ställa 

följdfrågor från tidigare svar när det ges möjlighet. Berry (1999) säger att syftet med att ställa 

uppföljningsfrågor är att det ges fördjupade svar och ger på så sätt en ökad rikedom av data.  

 

Valet av att använda sig av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att vi med våra intervjuer 

önskade få så djupa och omfattande svar som möjligt, vilket vi också ansåg oss kunna få om 

intervjuformen gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna anser vi bidrog till att vi fick 

ut mer utvecklade svar, en bättre förståelse av svaret, men även till möjligheten att kunna 

korrigera frågorna om vi inte fått de svar vi eftersträvat. Genom denna typ av intervju och den 

formulerade intervjuguiden så behövde vi därför inte lägga så stor vikt i om frågornas utformning 

kom i samma ordning och sammanhang under de skilda intervjuerna. Tidigt under intervjuerna 

insåg vi att frågorna vi ställde till respondenterna oftast fick ett omfattande svar som även kunde 

vara innebörden av en annan fråga, vilket vi anser var bra eftersom vi fick en bekräftelse på att 

våra intervjufrågor var av vikt och hade ett bra sammanhang.  

 

Semistrukturerade intervjuer var också att föredra eftersom ingen av oss hade någon vana eller 

erfarenhet i att intervjua. Genom den framtagna intervjuguiden hade vi därmed ett manus att 

förhålla oss till, vilket gav oss en trygghet och något att falla tillbaka på om någon av oss kom av 

sig under intervjun. Hade vi istället valt att göra så kallade ostrukturerade intervjuer som enligt 

Bryman & Bell (2013 s.475) är intervjuer där forskaren endast använder sig av lösa 

minnesanteckningar och där intervjun ofta tenderar till att likna ett vanligt samtal, hade det 

funnits en risk att vi inte hade fått alla de svar som eftersträvades och med det kunnat gå miste om 

viktiga teman. Intervjuguiden gav oss därmed också möjlighet att pricka av vilka frågor som 

besvarats, eftersom det är av största vikt att vi som författare, får de frågor som är av vikt för 

studien besvarade under intervjun, för att inte behöva återkomma vid senare tillfälle för att få svar 

på de missade frågorna.  

 

3.4 Transkribering 
	  
För att i efterhand kunnat ha möjligheten att lyssna och tolka både vad som sades och hur 

personerna agerade under samtalet valde vi att spela in våra intervjuer. Inspelningarna gjordes 

även för att inte behöva ägna tid till att skriva ner allt under intervjun och där av också riskera att 

missa viktig information. Även Bryman & Bell (2013 s.489) hävdar att kvalitativa intervjuer är av 

den art att forskare ofta har intresse av att både höra vad personerna säger men även hur de 
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uttrycker sig samt hur de beter sig under samtalet. Genom att ha spelat in intervjuerna ansåg vi 

även att det underlättade vårt tidigare arbete, eftersom det gavs möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på respondenternas svar flera gånger, samt att det gav oss en upprepning av intervjuerna 

som underlättade när vi gjorde vår analys av vad personerna sagt, samt känslan av hur de svarade 

och hur de betedde sig när de svarade.   

 

Alla respondenter tillfrågades om det var okej att intervjuerna spelades in och samtliga godkände 

detta. Vi var också tydliga med att det endast var för studiens ändamål och att samtliga 

inspelningar sedan raderades när studien slutförts.  

 
Vidare valde vi att transkribera intervjumaterialet som betyder att materialet från inspelningarna 

ombildades till skrift genom en ordagrann återgivning. I några intervjuer blev svaren ibland 

utsvävande och det förekom att respondenter gärna ville diskutera andra intressanta områden. 

Dessa svar var givande för oss till viss del, men mycket var inte av relevans för studiens syfte, 

vilket betyder att vi hade möjlighet att gallra bort detta redan under transkriberingen. Bryman & 

Bell (2013 s.493) tipsar även de om att tid och material kan sparas genom att sålla bort delar som 

författaren inte är säker på om det har någon relevans för studien. Däremot bör detta göras med en 

viss försiktighet för att inte viktiga delar ska riskeras att falla bort. Valet av att transkribera 

intervjumaterialet anser vi, även om det varit tidskrävande, har underlättat det fortsatta arbetet 

eftersom vi har kunnat sålla bort onödig fakta och istället framhävt det som varit av vikt för 

studien.   

 

3.5 Population och urval 

	  
Enligt Bryman & Bell (2013 s.190) anses populationen i grunden bestå av samtliga enheter som 

urvalet görs utifrån, i vårt fall personer i fastighetsmäklarbranschen. Urvalet är den population 

som vi har valt ut för studien.  Urvalet är gjort utifrån det som Bryman & Bell (2013 s.204-207) 

förklarar som bekvämlighetsurval och snöbollsurval, som vi har valt att göra en kombination av.  

Vidare valde vi att maila ett antal mäklare i städer som var lättillgängliga för oss, eftersom vi 

ansåg det framförallt vara tidseffektivt men också kostnadseffektivt. Detta förklarar Bryman & 

Bell (2013 s.204) som ett bekvämlighetsurval. Ofta består det av sådana personer som för tillfället 

fanns tillgängliga.  

 

Förhoppningar fanns för att vi genom urvalet skulle kunna skapa oss ett varierat åldersspann hos 

respondenterna vad gällde ålder, antal år som verksam fastighetsmäklare, samt antal år som ledare 
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 Enligt oss var det av intresse att göra studien över personer inom olika generationer, samt att se 

hur vida nya mäklare och ledare ställer sig gentemot frågorna, i liknelse med de personer som 

varit inom branschen en längre tid. Det var ett urval som vi aktivt försökte få en god spridning 

över.  

 

Det skedde även en form av snöbollsurval eftersom några av de mailade mäklarna även 

arrangerade fler intervjuer med kollegor som gärna ville ställa upp. Något som Bryman & Bell 

(2013 s.207) tar upp som en nackdel med snöbollsurval är att det är sannolikt att samspelet kan 

komma att påverka svaren. Däremot anser vi att snöbollsurvalet, i det här fallet bidrog med 

användbar information för att det gav oss olika perspektiv på frågeställningarna.  

 

Det fanns en spridning bland respondenterna, mellan ledare och medarbetare. Dock är majoriteten 

av respondenterna medarbetare, eftersom sex stycken av respondenterna är anställda och fyra 

ledare. Eftersom att vi valt att göra ett bekvämlighetsurval och använt oss av de personer som 

varit tillgängliga, har urvalet blivit fem personer från Fastighetsbyrån, tre personer från 

Länsförsäkringar fastighetsförmedling och två personer från Svensk fastighetsförmedling, varav 

de fyra olika ledarna arbetar inom Fastighetsbyrån, Svenskfastighetsförmedling samt två inom 

Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Vi vill även framföra att samtliga ledare i dessa fall är 

franchisetagare, samt att det i vissa fall är både en ledare och en anställd som har blivit 

intervjuade från samma kontor. Det var inget medvetet val från vår sida att intervjua personer från 

de tre största mäklarbyråerna. Däremot har vi medvetet valt bort mäklare som arbetar ensamma 

på kontoret, eftersom vi anser att det inte varit till någon nytta för studiens syfte, utan valde 

istället att ta kontakt med kontor som det åtminstone arbetat tre personer på.  

 

Majoriteten av respondenter som medverkade i studien var kvinnor, vilket inte var ett medvetet 

val från vår sida. Istället anser vi att detta främst beror på att de kontor som vi kontaktade hade en 

majoritet av kvinnliga anställda. Vi intervjuade sedan tre manliga ledare och en kvinnlig ledare, 

det var ett urval som till en början var tänkt skulle bli två kvinnliga och två manliga ledare, men 

så blev inte utfallet. Dock anser vi att utfallet inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. 

Urvalet visas ytterligare i detalj i tabell 1 nedan, där även ålder och år som mäklare eller ledare 

presenteras.  

 

Urval	  

Antal	  intervjuer	   10	  



	  

	   	   	   	   25	  

	   Anställda	  	  	  	  	  	   Ledare	  

Varav	  kvinnor	  och	  män	   6	  kvinnor	  	  	   3	  män	  och	  1	  
kvinna	  

Ålder	   46,	  43,	  26,	  23,	  23,	  44	  	  	  	  	  	  	  	  46,	  51,	  39,	  40	  

Antal	  år	  som	  fastighetsmäklare	   4,	  	  9,	  	  2,5,	  	  0,9,	  	  1,5,	  	  16	   	  

Antal	  år	  som	  ledare	   	   10,	  1,	  4,	  6	  

	  Antal	  år	  på	  kontoret	  
	  

4,	  	  2,	  	  1,5,	  	  0,9,	  	  1,5,	  	  15	  	  	  	  	  	  	  
	  

10,	  1,	  4,	  6	  

Pseudonym	   A1,	  A2,	  A3,	  A4,	  A5,	  A6	  	  	  	  	  	  	  	  L1,	  L2,	  L3,	  L4	  

 

Tabell 1. Urval (Egen) 

3.6 Intervjuguide 

	  

Det finns olika tekniker för att utforma indikatorer. Vi valde att konstruera tre teman för frågor 

som fick bli en del av ett strukturerat intervjuschema. De tre områdena eller teman blev ledarskap, 

socialt stöd och arbetsrelaterad stress. Efter att valt ut dessa teman valde vi också att göra två 

intervjuguider, en för de anställda mäklarna och en för ledarna. Uppdelning av intervjuguiderna 

gjordes för att vi ansåg att frågorna behövde ha en lite annorlunda utformning beroende på om vi 

intervjuade en anställd eller en ledare. Avgörandet som föll på intervjuguiden var att den innebar 

att vi skulle få den information vi eftersträvade, samt att intervjuerna hade utrymme för 

flexibilitet vilket Bryman & Bell (2013 s. 482) anser vara viktigt.  

 

Intervjufrågorna grundades genom vår referensram, där vi genom att först läst in oss på teorin 

sedan valt ut områden och specifika frågor som vi ansåg vara av intresse för oss, samt av vikt för 

studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjufrågorna har vi alltså valt att utforma på egen hand, 

istället för att använda oss av redan använda intervjufrågor från teorin. Formen av intervjuguide 

och datainsamling genom semistrukturerade intervjuer gav oss också utrymme att själva kunna 

addera, men även att ta bort frågor som vi upptäckte inte gav oss material som var till användning 

för studien.  

 

Uppställningen av intervjuguiden visar först det teoretiska området och sedan dess 

frågeställningar som hör till respektive område. Därefter har vi också hänvisat frågorna till 

tidigare forskning för att visa var ifrån vi fått inspiration till de givna frågorna. Sedan har vi 

skrivit in en kort förklaring för syftet med frågan.  
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Utöver dessa frågor som intervjuguiderna nedan visar, ställde vi också några inledande frågor för 

att kunna bilda oss en kort uppfattning om personen vi intervjuade. Respondenterna fick frågor 

som hur många år de har arbetat som mäklare respektive ledare samt hur länge de har arbetat på 

kontoret de befinner sig på idag. Dessa frågor tyckte vi var av nytta för att kunna förstå 

respondenternas vidare svar under intervjuns gång. De inledande frågorna visas i Tabell 1 på sid 

24.  

 

Intervjufrågor	  	  
Anställd	  

	  
	  

Teoretiska	  

områden	  

	  

Frågeställning	  

	  

Referens	  

	  

Syfte	  

Ledarskap	   Är ledarskapet på 

arbetsplatsen viktigt för 

dig som 

fastighetsmäklare? Varför/ 

varför inte?	  

McMurray et al. (2010) 

	  

Är ledarskapet 

viktigt i 

fastighetsmäklar

branschen? 

	   Vilka egenskaper anser du 

att en bra ledare ska ha 

eller inte ha?	  

Lee & Cummings 

(2008)	  

Hur är en bra 

ledare? 

	   Hur uppfattar du ett bra 

ledarskap?  

Lee & Cummings 

(2008)	  

Hur är ett bra 

ledarskap? 

	   Hur uppfattar du din 

ledare? 

Gardner, Cogliser, 

Davis, & Dickens 

(2011)	  

Hur uppfattar 

den anställde sin 

ledare? 

	   Tycker du att det är 

ledarens ansvar eller 

uppgift att sträva efter att 

få sina anställda att trivas 

på arbetsplatsen, varför/ 

varför inte?	  

Wells & Peachey 

(2011)	  

Är ledarskapet 

viktigt för 

trivsel och 

välmående? 
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	   Anser du att det finns en 

öppenhet inom 

organisationsklimatet, att 

du känner dig uppskattad, 

delaktig och får hjälp till 

att utvecklas på arbetet?	  

Gardner, Cogliser, 

Davis, & Dickens 

(2011)	  

Råder det ett bra 

organisations-

klimat? 

	   Anser du att ledaren 

arbetar och tar hänsyn till 

dina synpunkter och behov 

på arbetsplatsen? På vilket 

sätt/hur?	  

Firth-Cozens, & 

Mowbray (2001)	  

Råder det 

öppenhet mellan 

ledaren och de 

anställda? 

	   Anser du att ledaren är 

engagerad och engagerar 

dig som medarbetare till 

att tillsammans uppnå de 

uppsatta mål som finns 

inom organisationen, på 

kontoret eller individuella 

mål, förklara varför?	  

Wells & Peachey 

(2011) 

	  

Är ledaren 

engagerad i 

både 

gemensamma 

och individuella 

mål? 

Socialt	  stöd	   Anser du att det är 

ledarens roll att fungera 

som ett socialt stöd?	  

Woodhead, Northrop & 

Edelstein (2014)	  

Ingår det i 

ledarens roll att 

ge socialt stöd 

	   Förklara om du anser att 

det sociala stödet från 

ledaren påverkar dig 

Cordes & Dougherty 

(1993)	  

Individens syn 

på hur vida det 

sociala stödet 

påverkar dem 

	   Tycker du att det är viktigt 

att du/ni har någon person 

som du/ni kan prata med?	  

Harrison et al. (2014)	   Viktigt att ha 

någon att prata 

med? 

 Känner du att du kan 

anförtro dig till och få stöd 

av dina kollegor? 

Lewin & Sager (2008) Vikten av 

gemenskap på 

kontoret 
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	   Arbetar ni på kontoret med 

regelbunden uppföljning? 

Enskilda samtal? 

Gruppvisa samtal? 

	  

Sand & Miyazaki 

(2000)	  

Håller ledaren 

koll på och är 

uppdaterad om 

sina anställda?  

	   Har du en annan person än 

ledaren som står dig nära 

som du går till för råd eller 

annat som gäller arbetet?  

Lewin & Sager (2008)	   Någon annan 

person som de 

hellre går till? 

	   Tycker du att det är viktigt 

att det finns en bra och 

ömsesidig relation mellan 

dig och din ledare?  	  

Scandura & Williams 

(2001) 	  

Vikten av en 

ömsesidig 

relation 

Arbetsrelaterad-‐

stress	  	  

Anser du att ett effektivt 

ledarskap kan bidra till 

minskad arbetsrelaterad 

stress och ökat välmående 

hos dig som anställd?  

Scandura & Williams 

(2001), Harrison et al. 

(2014)	  

Kan ledarskapet 

bidra till 

välmående och 

minskad 

arbetsrelaterad 

stress? 

	   Känner du att du kan prata 

med ledaren om stress 

skulle uppstå?  

Scandura & Williams 

(2001)	  

Kan de anförtro 

sig till ledaren? 

	   Anser du att det råder en 

positiv gemenskap på din 

arbetsplats? Tycker du att 

det är viktigt för dig för att 

må bra i arbetet?  	  

Maslach & Goldberg 

(1998)	  

Vikten av en 

positiv 

gemenskap 

	   Anser du att det råder 

rättvisa? Känner du dig 

respekterad och bekräftad?	  

Maslach & Goldberg 

(1998), Firth-Cozens & 

Mowbray (2001)	  

Råder det en 

rättvis miljö 

	   Får arbetsöverbelastning 

dig att känna dig stressad?	  

Maslach & Goldberg 

(1998)	  

Bidrar 

arbetsöverbelast

ning till stress?  
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	   Har du i så fall något knep 

för att få dig att stressa 

ner? Brukar du prata med 

någon för att förklara 

situationen?  

Maslach & Goldberg 

(1998)	  

Följdfråga till 

föregående  

	  
Tabell 2. Intervjuguide anställda (Egen) 
	  
	  

Intervjufrågor	  	  
Ledare	  

	  
	  

Teoretiska	  

områden	  

	  

Frågeställning	  

	  

Referens	  

	  

Syfte	  

Ledarskap	   Är ledarskapet på 

arbetsplatsen viktigt? 

Varför/ varför inte?	  

McMurray et al. (2010) Är ledarskapet 

viktigt i 

fastighetsmäklar

branschen? 

	   Hur uppfattar du dig själv 

som ledare?  

	  

Lee & Cummings 

(2008)	  

Individens 

uppfattning om 

sig själv som 

ledare 

	   Vad anser du ingår i din 

roll som ledare? Är det 

viktigt att ha kontroll över 

de anställda? 

Sand & Miyazaki 

(2000)	  

Ledarens roll? 

 

	   Tror du att dina anställda 

tycker att ditt ledarskap 

har en stor 

betydelse/inverkan för hur 

de upplever arbetsplatsen 

och dig som ledare? 

Gardner, Cogliser, 

Davis, & Dickens 

(2011), Dickson et al. 

(2014)	  

Synen på hur de 

anställda ser på 

ledarskapet 

	   Tror du att ledarskapet har 

betydelse för 

medarbetarnas 

Scandura & Williams 

(2001) 

	  

Ledarskapets 

betydelse för 

arbetstillfreds-



	  

	   	   	   	   30	  

arbetstillfredsställelse?	   ställelsen 

	   Tycker du att det är 

ledarens ansvar eller 

uppgift att sträva efter att 

få sina anställda att trivas 

och känna välmående på 

arbetsplatsen, varför/ 

varför inte?	  

Wells & Peachey 

(2011), Peiró & 

Rodríguez (2008) 

	  

Är ledarskapet 

viktigt för 

trivsel och 

välmående? 

	   Anser du att du sätter press 

på dina ”mäklare” på ett 

positivt sett? eller märker 

du att det ibland blir för 

mycket, eller för lite?  	  

Peiró & Rodríguez 

(2008)	  

Sätter ledaren 

press på de 

anställda? 

Socialt	  stöd	   Anser du att det är 

ledarens roll att fungera 

som ett socialt stöd?	  

Woodhead, Northrop & 

Edelstein (2014)	  

Ingår det i 

ledarens roll att 

ge socialt stöd 

	  

	  

Tänker du dig själv som 

ett socialt stöd och förstår 

du dess betydelse för 

utvecklingen av dina 

anställda på kontoret? 

Lewin & Sager (2008)	   Förstår ledaren 

betydelsen av att 

inge ett socialt 

stöd 

	   Förklara om du anser att 

det sociala stödet från dig 

som ledaren påverkar de 

anställda	  

Cordes & Dougherty 

(1993)	  

Individens syn 

på hur vida det 

sociala stödet 

påverkar de 

anställda 

	   Tycker du att det är viktigt 

att man har någon person 

som man kan prata med?	  

Harrison et al. (2014)	   Viktigt att ha 

någon att prata 

med? 
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	   Anser du att det är någon 

skillnad att vända sig till 

dig som ledare eller en 

annan person/kollega?	  

Lewin & Sager (2008) Vikten av 

gemenskap på 

kontoret	  

	   Arbetar ni på kontoret med 

regelbunden uppföljning? 

Enskilda samtal? 

Gruppvisa samtal? 

	  

Sand & Miyazaki 

(2000)	  

Håller ledaren 

koll på och är 

uppdaterad om 

sina anställda?  

	   Tycker du att det är viktigt 

att det finns en bra och 

ömsesidig relation mellan 

dig som ledare och dina 

anställda?  	  

Scandura & Williams 

(2001), 	  

Vikten av en 

ömsesidig 

relation 

Arbetsrelaterad-‐

stress	  	  

Anser du att ett effektivt 

ledarskap kan bidra till 

minskad arbetsrelaterad 

stress och ökat välmående 

hos de anställda?  

Scandura & Williams 

(2001), Harrison et al. 

(2014)	  

Kan ledarskapet 

bidra till 

välmående och 

minskad 

arbetsrelaterad 

stress? 

	  

	  

Anser du att det råder en 

positiv gemenskap på din 

arbetsplats? Tycker du att 

det är viktigt för dig och 

de anställa för att må bra i 

arbetet?  	  

Maslach & Goldberg 

(1998)	  

Vikten av en 

positiv 

gemenskap 

	   Vad gör du om du ser att 

en anställd är stressad över 

sitt arbete? Finns det något 

sätt att hjälpa varandra?  

Thomas & Lankau 

(2009)	  

Hur hanterar 

ledaren stress 

hos de 

anställda? 

	   Får arbetsöverbelastning 

dig att känna dig stressad?	  

Maslach & Goldberg 

(1998)	  

Bidrar 

arbetsöverbelast

ning till stress?  
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	   Har du i så fall något knep 

för att få dig att stressa 

ner? Brukar du prata med 

någon för att förklara 

situationen?  

Maslach & Goldberg 

(1998)	  

Följdfråga till 

föregående 

	  

Tabell 3. Intervjuguide ledare (Egen) 

3.7 Analysmetod 

	  
Efter att ha utfört tio intervjuer, anser vi att materialet som åstadkommits är tillräckligt för 

skapandet av en intressant studie och som medfört betydande svar på våra forskningsfrågor. 

Bryman & Bell (2013 s.574) anser att det kan vara svårt att utföra en kvalitativanalys, eftersom att 

det snabbt genererar ett stort omfång av datamaterial som kan vara otympligt att analysera. 

Bryman & Bell (2013 s.574) menar vidare att kvalitativ data kan beskrivas som en ”attraktiv 

plåga” på grund av att man snabbt får omfattande och rikligt material som kan vara analytiskt 

svårt att ta sig fram i.  

 

Efter transkriberingen av intervjuerna sållade vi bort onödig fakta, vilket resulterade i mindre 

material att arbeta med. Därefter sammanställde vi intervjuerna för att hitta likheter och skillnader 

i svaren samt för att hitta förklarande och givande citat. Detta var ett sätt som vi ansåg var bra för 

vår typ av studie då det inte riktigt handlade om att hitta specifika aspekter eller lösningar. Vi 

letade likheter men även skillnader för att kunna sammanställa dessa. Dessa svar har vi sedan 

jämfört med den teoretiska referensramen. 

  

När vi gått igenom den teoretiska referensramen, utformades en egen modell som förklarar de 

olika teoriområdenas sammanhang och hur vida vi anser att dessa har en koppling till vararandra. 

Modellen är en sammanfattande modell över viktiga områden som vi funnit i tidigare forskning 

och som till största del handlat om ledarskapets betydelse för påverkan av arbetsrelaterad stress. 

Under analysen av det insamlade empiriska materialet valde vi att titta på det insamlade 

materialet och dess likheter och skillnader gentemot denna modell. Detta för att se om vår 

uppfattning av teorin och dess sammanhang var representerat likartat i praktiken. En 

sammanställning av modellen och de likheter och skillnader som vi upptäckt, kommer att tas upp 

i slutsatsen där även syftet samt forskningsfrågorna kommer att redogöras. 
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Uppbyggnaden av kapitlets resultat och analys är den samma som uppbyggnaden av den 

teoretiska referensramen, då vi har redovisat resultatet och analysen efter varje rubrik och i 

samma ordning som återfinns tidigare i arbetet. För att det enkelt skulle gå att återkoppla för 

läsaren och finnas en logik, valde vi att ha samma rubriker som i teorin. De två första rubrikerna i 

kapitlet ”Tidigare forskning” har vi däremot valt att skriva samman i resultat och analysdelen då 

vi ansåg att det fann sig mer naturligt. Vidare i resultat och analyskapitlet har vi valt att dela upp 

rubrikerna i underrubrikerna anställda och ledare, med först en redogörelse om vad de anställda 

anser och vidare vad ledarna anser. Detta har vi gjort i alla rubriker förutom under ”Komplexitet i 

samhället” och ”Säljyrkets utsatthet” för att vi anser att rubrikerna innefattar säljare generellt och 

inte är beroende av om respondenten är ledare eller anställd. Någon större kontrast har vi inte 

upplevt mellan anställda och ledare men vi ville ändå vidare vara tydliga med om det var en 

ledare eller anställd som yttrade sig.  

 

Analysen inleds med att det först redogörs en kort förklaring av ämnet som sedan följs upp av 

citat direkt tagna från respondenterna. Därefter görs en tolkning av citaten utifrån vad 

respondenterna vidare har resonerat. Sedan följs tolkningen upp med en fortsatt diskussion där vi 

resonerar utifrån vad respondenterna har sagt och återkopplar detta till tidigare forskning. I slutet 

av varje huvudrubrik redogörs en kort sammanfattning. I slutet av kapitlet presenteras återigen 

forskningsfrågorna som en övergång till arbetets slutsats. 

	  

3.8 Kvalitetskriterier 

	  
För att bedöma kvaliteten i vår kvalitativa forskning har vi valt att använda oss av Guba & 

Lincolns (1994) grundläggande kriterier, vilka är trovärdighet och äkthet. Valet grundar sig i att 

det pågått en diskussion mellan kvalitativa forskare om hur pass relevanta begreppen validitet och 

reliabilitet kan anses vara för kvalitativ forskning enligt exempelvis Shenton (2004). Bryman & 

Bell (2013 s.401) samt Corbin & Strauss (1990) förklarar att dessa begrepp har fått forskare att 

tänka sig möjligheten av att innebörden av dessa begrepp behöver ändras för att kunna passa in 

under den kvalitativa forskningen. Detta för att stämma överens med verkligheten och sociala 

fenomen i samhället. Därför har vi valt bort begreppen validitet och reliabilitet och istället 

fokuserat på att förmedla vår syn på studiens äkthet och trovärdighet. Äkthet tas upp i sin helhet 

och trovärdigheten beskrivs i enlighet med vad Bryman & Bell (2013 s.402) samt Shenton (2004) 

tar upp som delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

	  
Tillförlitlighet - Tillförlitligheten är enligt Shenton (2004) den viktigaste faktorn för att en studie 

ska kunna anses trovärdig. Agera i god tro handlar om tillförlitligheten för studien, som enligt 
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Bryman & Bell (2013 s.403) innebär att forskare ska visa trovärdighet i den beskrivning som 

forskaren kommer fram till i hur resultatet är i förhållande till verkligheten. 

 

Tillförlitligheten anses vara god då vi kunnat se tydliga likheter med tidigare forskning som varit 

grunden för studien, med det resultat vi slutligen fått fram med hjälp av våra intervjuer. Därför 

anser vi att även om omfånget av respondenter varit litet, att resultatet av studien ändå blivit 

densamma om den gjorts över ett större antal respondenter. Bryman & Bell (2013 s.403) menar 

att inom den kvalitativa forskningen studerar forskaren den sociala verkligheten vilket innebär att 

det finns många olika beskrivningar. Resultatet som forskaren sedan kommer fram till avgör hur 

pass acceptabel den anses vara av andra betraktares ögon.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013 s.403) handlar kvalitativ forskning om att hitta djup snarare än 

bredd, vilket innebär att forskningen i normalfallet innehåller en liten grupp eller individer med 

vissa gemensamma egenskaper. Detta för att på så sätt hitta det unika eller det som är av 

betydelse för den givna aspekten av en speciell social miljö, alltså av den sociala verkligheten. 

Studien har i bästa mån tagit hänsyn till detta, eftersom vi utfört vår studie på en särskild 

målgrupp som fastighetsmäklarbranschen.  

	  
Överförbarhet - Inom fastighetsmäklarbranschen anser vi att överförbarheten kan vara god i 

studien. Överförbarhet som Bryman & Bell (2013 s.404) väljer att beskriva det innebär att den 

givna kontexten eller situationen och dess redogörelse har en så pass bra beskrivning för att kunna 

förse andra med informationen. Med tanke på att vi studerat den sociala verkligheten, kan 

överförbarheten anses bristfällig med tanke på det fåtal respondenter som medverkat i studien. 

Det kan alltså vara svårt att generalisera dess tolkning och förståelse till andra situationer. 

Shenton (2004) säger nämligen att det kan finnas en oro för att ett resultat ska kunna tillämpas på 

en bredare befolkning. Författaren säger vidare att denna typ av forskning är mer specifika på en 

viss typ av miljö eller människor vilket gör att den givna slutsatsen kan anses svår att tillämpa på 

andra situationer och andra typer av människor.  Vi anser att studien är utförd för att skapa djup 

och inte bredd, vilket gör att det blir svårt för oss att överföra studien till en annan miljö eller 

andra människor. Vi anser vidare baserat på detta att överförbarheten ändå kan anses relativt god 

då vi har studerat en specifik social miljö och analyserat detta genom tidigare forskning inom 

säljbranschen.  

 

Pålitlighet- Vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod, studien är byggd på tolkningar, syn ur 

deltagarnas perspektiv och uttryck över ett väl valt urval av population. Eftersom att syftet inte 

ska gå att replikera, anser vi att tydligheten varit viktigt för att kunna ge läsaren en klar bild över 



	  

	   	   	   	   35	  

hur vi har gått till väga och varför. För att kunna bedöma pålitligheten betonar Bryman & Bell 

(2013, s 405) att det måste finnas en fullständig och tydlig redogörelse av alla delar i 

forskningsprocessen. Bedömning av trovärdighet ska göras med ett granskande synsätt över de 

procedurer som valts och tillämpats. Pålitligheten är en viktig del i studien, vi har därför försökt 

ge en så tydlig och klar bild över de tillvägagångssätt som används under arbetets gång. Enligt 

Bryman & Bell (2013 s.489) visar utskrifter av transkriberade intervjuer på pålitlighet och 

redogörelse. Vi har däremot endast valt att visa citat från respondenterna eftersom transkribering 

innebär en stor mängd data, men främst för att visa respekt gentemot respondenterna och 

anonymitetskravet som utlovats.  

 

Konfirmering- När vi skapade intervjufrågorna var vi noga med att inte vinkla frågorna åt ett eller 

annat håll. Vi har även lagt stor vikt vid att inte påverka respondenternas svar i någon riktning 

under intervjun, eftersom vi ansåg att respondenternas åsikter bör citeras ordagrant för att bevara 

innebörden och trovärdigheten. Vi valde även att utföra alla intervjuer tillsammans för att 

intervjuerna skulle få ett likartat upplägg. Miles & Huberman (1984) påstår att det kan hända att 

forskarna gör omedvetna eller en lättsam medveten redigering av respondentens svar som kan 

komma att påverka resultatet. Detta har vi alltså i högsta grad försökt att undvika. Shenton (2004) 

antyder att konfirmering kan jämföras med objektivitet, som innebär att forskaren inte ska 

påverka studien och respondentens svar med sina egna värderingar. I en kvalitativ studie måste 

forskaren, enligt Bryman & Bell (2013 s.405) utgå från insikten att det inte går att få en 

fullständig objektivitet. Eftersom studien bygger på tolkningar och upplevelser, alltså subjektivitet 

anser vi att objektiviteten inte går att åstadkomma. 

Äkthet- Bryman & Bell (2013 s.405) förklarar, likasom Guba & Lincoln (1994) att äkthet kan 

bedömas med hjälp av underkriterier. En utav dessa underkriterier som kan vidtas är om studien 

ger en rättvis bild utav respondenternas åsikter och uppfattningar. Studien är fokuserad på 

fastighetsmäklarbranschen och även om vi har valt att intervjua både anställda och ledare som 

verkat på olika företag, inom olika kommuner anser vi att studien till stor del visar en rättvis syn 

över branschen.  

Ett annat underkriterium är Pedagogisk autenticitet som enligt Bryman & Bell (2013 s 405) 

innebär att studien ska bidra till att de medverkande respondenterna ska få en bättre bild av hur 

andra uppfattar saker och ting. Vi anser att intervjupersonerna har getts goda förutsättningar 

eftersom vi tydligt har uppmärksammat syftet med studien. Vi har vidare lämnat ut resultatet av 

studien till de medverkande respondenterna vilket förhoppningsvis har bidragit till en 
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tankeställare och upplyst respondenterna över hur andra individer i branschen uppfattar syftet 

med studien.  

 

3.9 Etiska aspekter 

	  
Vid kontaktandet med våra respondenter har vi tydligt informerat om vilka vi är och om vad 

syftet med studien är och vilken roll respondenterna har i arbetet. Likaså har vi inte haft för avsikt 

att ge falsk eller vilseledande information om undersökningen i enlighet med principen som 

Bryman & Bell (2013 s.137) tar upp om att forskare inte ska ge falska förespeglingar. Bryman & 

Bell tar upp en del etiska aspekter som är viktiga principer i forskning.  

 

Bryman & Bell (2013 s.137) skriver även om informationskravet som vi i enlighet har utgått ifrån 

genom att informera respondenterna om studiens syfte och undersökningens moment som berör 

respondenternas deltagande. Respondenterna har även givits möjligheten att frivilligt välja att 

ställa upp eller inte som Bryman & Bell (2013 s. 137) förklarar är i enlighet med 

samtyckeskravet. Andra etiska principer enligt Bryman & Bell (2013 s.137) är konfidentialitets - 

anonymitetskravet och nyttjandekravet. När det kommer till konfidentialitets - och 

anonymitetskravet har vi varit noga med att försöka bevara respondenternas anonymitet på bästa 

sätt. Detta har vi gjort genom att låta alla respondenterna förbli anonyma i studien och genom att 

vi inte har låtit informationen varit tillgänglig för någon annan än oss författare. Som tidigare 

nämnt har vi också fått godkänt från alla att spela in intervjuerna. Vi har också varit tydliga med 

att materialet endast skulle användas för forskningsändamålet och att de sedan raderats i enlighet 

med det nyttjandekrav som finns.  

 

3.10 Reflektion av metodval 

	  
Valet av att göra en studie utifrån den kvalitativa forskningsdesignen var den design vi ansåg var 

det bästa alternativet för det ämnade syftet. Semistrukturerade intervjuer är också ett val som vi 

idag är nöjda med. Denna typ av intervju var den vi ansåg fungerade bäst för oss eftersom vi 

ansåg att denna typ av intervju gav oss möjlighet att hoppa mellan både områden och frågor på ett 

bra sätt som gjorde att intervjuerna flöt på i enlighet med personen som blev intervjuad.  

 

Vidare anser vi även att transkribering var viktigt för att tydligt kunna se vad personerna sagt i 

text samtidigt som vi kunde lyssna om och om igen för att komma in i stämningen och minnas 
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tillbaka hur samtalet gick till under intervjun. Vi valde att transkribera i princip allt som sades 

under intervjuerna det är inget vi ångrar att vi lade ned tid på eftersom vi anser att det blev lättare 

att koppla ihop och jämföra svaren när vi såg dem framför oss i text.  

 

Urvalsmetoden fungerade också relativt bra. Dock såg vi tydliga skillnader mellan geografiska 

områden av dem som svarade och som var villiga att ställa upp för en intervju. Det finns ingen 

förklaring på vad det berodde på, mer än att dessa människor som vi intervjuade tydligt visade på 

engagemang och flexibilitet. Det var alltså hela områden/städer där ingen svarade och tog sig tid 

att bli intervjuad, medan det i andra områden/städer var 100 % svarsfrekvens, samt att dessa 

också var de personer som gav oss fler intervjuer än planerat. Eftersom fler på kontoren valde att 

ställa upp även fast de inte var tillfrågade.  

 

Redan i början av studien bestämde vi oss för att göra alla intervjuer tillsammans eftersom vi 

ansåg att det var till vår fördel. Till en början hade vi tankar om att göra enskilda intervjuer men 

detta är vi nöjda över att vi inte gjorde, eftersom vi anser att det gav mer stadga till studien om vi 

intervjuade tillsammans, genom att vi kompletterade varandra på ett bra sätt. I och med att vi 

intervjuade ihop hade vi också en bra och enhetlig struktur för varje intervju, vilket medförde att 

alla intervjuer såg relativt lika ut. Hade vi däremot utfört intervjuerna på skilda håll, hade 

möjligen intervjuerna inte haft samma utformning och struktur och att det i sin tur hade kunnat 

påverka respondenternas svar samt resultatet.  

 

Utformandet av intervjufrågorna gjordes efter att vi läst den teori som vi valde att utgå ifrån, 

vilket vi värderar högt eftersom fick ut mycket bra svar från respondenterna som gick att 

återknyta till den tidigare teorin och som även återspeglades i vår modell. Vi valde att konstruera 

relativt många frågor till intervjuguiden. Detta gjordes för att få ett flyt i intervjuerna och således 

att det inte skulle uppstå tystnad, utan att det hela tiden fanns någonting att fråga eller diskutera. 

Som tidigare nämnt tyckte vi att det var bra med omfånget av frågor eftersom många av 

respondenterna kom in på många andra frågor som fanns med i intervjuguiden under utvecklingen 

av svaret på en fråga. Detta bidrog till en diskussion där vi kunde flika in med frågor som vi ville 

ha besvarade när det passade. Många frågor besvarades alltså automatiskt av respondenterna utan 

att vi ställt frågorna, samt att det gav bra utrymme för följdfrågor när vi insåg att personen hade 

vidare åsikter och tankar om ämnet.  

 

Analysmetoden som valdes anser vi också var till fördel för den kvalitativa studien som vi skapat. 

Materialet vi fick genom de semistrukturerade intervjuerna var enkelt att sammanställa för att 

kunna hitta likheter och skillnader. Vi valde även att koppla samman det empiriska materialet 
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med tidigare forskning och skrev det i samma ordning som teorikapitlet, eftersom att vi ansåg att 

det blev lättare för läsaren att följa och kunna jämföra delarna med varandra, samt att vi efter den 

teoretiska genomgången konstruerade en modell som vi sedan jämfört med det empiriska 

materialet för att hitta likheter och skillnader gentemot tidigare forskning.  
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4 Resultat och analys 
 
I kapitlet presenteras resultat och analys från de intervjuer som genomförts i undersökningen och 

återkopplar till tidigare forskning. En redogörelse och summering av respondenternas svar 

presenteras, där vi även valt att lyfta fram citat från intervjuerna. Respondenterna har vi genom 

anonymitetskravet valt att benämna i enlighet med tabellen på sid 24 och de deltagande ledarna 

kommer därmed att benämnas som L1 till och med L4 och de deltagande anställda A1 till och 

med A6. Rubrikerna är i enlighet med kapitlet tidigare forskning och där presenteras sedan 

respondenternas svar under respektive rubrik. Citaten som tas upp förklaras sedan vidare och 

kopplas därefter samman med den tidigare forskningen och analyseras, se vidare förklaring 

under rubriken ”Analysmetod”.   

 

4.1 Komplexitet i samhället och säljyrkets utsatthet 
 

Grunden för studien har som tidigare nämnts hämtats ur tidigare forskning. Forskningen förklarar 

att samhället idag blir allt mer komplext och att det idag krävs mer arbete av människor i alla 

yrken inte minst inom säljbranschen. Detta är någonting som tydligt framfördes även från 

respondenterna:  

 

”Generellt idag på alla jobb, det kräver mer och mer av alla liksom, de ska ju effektiviseras, 

optimeras, det är ju så för att konkurrensen är tuff inom alla branscher idag, så det blir ju 

verkligen så att alla måste vara effektiv annars så blir man ju bara omkörd.” (L4) 

 

”Nu har ju kraven på oss ökat under resans gång också, det är mycket mer som ska dokumenteras 

och det är information till kunder som ska ges.” (L2) 

 

Citaten ovan visar på att komplexiteten tydligt har märkts av att det idag krävs allt mer arbete av 

en mäklare för att kunderna och organisationen ska bli nöjda. Mäklarens arbete ökar i och med 

mer dokumentation och information som ska förmedlas, samtidigt som arbetet ska göras effektivt 

och optimalt för att kunden ska bli nöjd. Framförallt är det ledarna som har valt att ta upp de 

ökade kraven som en orsaksfaktor för att arbetsförhållanden blir allt mer stressiga. 

 

L4 nämner att arbetet är tufft inom alla branscher, att alla människor i dagens samhälle får erfara 

komplexiteten. Komplexiteten handlar om att vara effektiv samtidigt som det krävs att individen 

levererar det optimala värdet för kunden. I den teoretiska referensramen, förklarar bland annat 

Jamarillo, Mulki & Boles (2013) att komplexiteten i samhället innebär hårt arbete som sätter 
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press på säljaren. Pressen som komplexiteten innebär har den tidigare forskningen fått bekräftat 

och anser även att den övriga marknaden kan relatera till det eftersom det berör fler branscher. 

Dock anser vi att säljbranschen och mäklaryrket kan påverkas ännu mer eftersom konkurrensen 

och arbetsöverbelastningen redan är påtaglig. Pressen sätts både utifrån när säljaren ska vara till 

lags för kunderna, men även inifrån organisationen som ställer krav och sätter upp mål. Krav från 

kunder och organisationer samtidigt som konkurrensen blir allt hårdare. Konkurrens och krav 

kopplar vi till att Lewin & Sager (2008) hävdar att den hårdnande konkurrensen innebär högre 

krav både för organisationen och de anställda. Författarna i enlighet med respondenterna anser 

alltså att komplexiteten är en orsak till ökad stress i arbetet. 

 

Eftersom komplexiteten anses vara påtaglig och en stressfaktor i och med allt extra arbete som 

tillfaller mäklaren ansåg vi att det var av vikt att fråga ledarna om de anser att de sätter hög press 

på sina anställda. Om de arbetar hårt mot budget och mot uppsatta mål:  

 

”Det är nog så att jag sätter för lite press på ett sätt och det gör vi nog alla mäklarchefer i 

branschen, många är lite rädda att sätta hård press, för att vi är rädda att tappa mäklarna bland 

annat” (L1) 

 

”Jag tror att jag är ganska dålig på att sätta press, jag skulle kanske behöva pressa dem lite 

mera, men dem är så självgående och levererar så jag behöver egentligen inte pressa dem, men 

sen har vi ju naturligtvis en budget, utvecklingssamtal och vi följer upp liksom våra mål och vår 

budget och sådär, så att vi har någonting att sträva emot, och det räcker med press så mer 

behöver man inte eftersom att vi jobbar med provisionslön och vi har jobbat så pass länge 

allihop, så säljer jag ingenting så visar det sig i lönekuvertet” (L3)  

 

Ledarna som intervjuats anser att de förmodligen sätter för låg press på sina anställda. Däremot är 

de eniga om att de tyvärr nöjer sig med att gruppen håller sig inom ramarna och anser därför att 

de inte behöver sätta hårdare press för att öka prestandan. Kontoret och företaget har uppsatta mål 

som önskas uppnå, men om mäklarna håller sig till budgeten är det ingen större idé att pressa dem 

ännu mer. Enligt ledarna är de anställda självgående och levererar, vilket innebär att pressen från 

ledarna utesluts. Även om några av ledarna påstår att de skulle vara bra att lära sig att sätta press 

på sina anställda, i alla fall en aning mer press än vad de sätter i dagsläget. Pressen är något som 

ledarna generellt anser sig vara rädda för att sätta, eftersom mäklarna redan är pressade i arbetet. 

Rädslan infinner sig i att risken finns att de förlorar mäklarna om de pressar dem för hårt, att 

mäklarna byter arbetsgivare eller till och med slutar att arbeta som mäklare istället för att öka i 

prestanda. Samtidigt har ledarna ansvar för att verksamheten ska gå runt, som att de gemensamma 
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målen och budgetarna ska försöka uppnås. Enligt ledarna anses de gemensamma arbetsmålen vara 

ett sätt att sätta gemensam press på gruppen. 

 

Tolkningen av ledare L3s citat är att mäklare som arbetar med provisionslön förstår i och med 

lönen de får ut, om de behöver jobba hårdare eller inte.  Om en mäklare inte säljer ett enda objekt 

och inte får någon lön, borde de förstå att det krävs mer och hårdare arbete av dem.  

 

Pressen som ledarna nämner anser vi beror på, som inledningsvis nämns att yrket har förändrats 

och att det ställs högre krav på den enskilda mäklaren. Även kraven på ledarna ökar och har 

resulterat i att ledarna nöjer sig med att klara budgeten snarare än att pressa mäklarna att nå ännu 

högre resultat. Tidigare forskning belyser att marknaden idag är mer pressad. I allmänhet är 

kraven som ställs inom säljyrket allt högre, inte minst beroende på att kunderna är pålästa och 

försedda med information som enligt Ingram et al. (2013) ställer krav på säljarens kompetens och 

kunnighet. 

 

Eftersom det finns en medvetenhet hos ledarna om att yrket är stressigt och innebär nya 

situationer och arbetsuppgifter för säljarna, är vår uppfattning att ledarna försöker lägga fokus på 

de anställda, att de ska må bra och trivas på arbetet. Fokus på det anställdas välmående anser vi i 

enlighet med Cordes och Doughertys (1993) teori har en stor påverkande roll, framförallt inom 

säljyrket varpå situationen redan är pressad och komplext. Inte minst eftersom att arbetsrelaterad 

stress enligt Maslach & Goldberg (1998) anses vara ett alvarligt problem som kan drabba både 

individ och företag. Det har visat sig att ledarna i enlighet med Peiró & Rodríguez (2008) anser 

att hälsan i företaget är viktigt för att på så sätt öka engagemanget, prestandan samt effektiviteten.  

 

Även om ledarna anser att de sätter för lite press och således önskar att de kunde öka pressen för 

att åstadkomma högre prestanda, är de väl medvetna om att ökad press istället kan innebära 

motsatt effekt. Risken av att drabbas av motsatt effekt försöker ledarna därmed att undvika. 

Effekterna av press jämför vi med Azman, Hasan & Norashikins (2011) teori om att 

prestationsbaserad lön kan innebära att resultaten förbättras samtidigt som det kan innebära det 

motsatta. Ledarna nämner att omsättningen på mäklare varit hög under en tid. Därför diskuteras 

det idag om vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra att fler mäklare väljer att avsluta sin 

karriär under de första åren som verksam mäklare. Enligt ledarna har omsättningen av mäklare 

inte varit till någons fördel, varken för individen eller kontoret. Därför är vår tolkning att allt fler 

företag och ledare insett att de bör lägga mer fokus på välmående och trivsel hos de anställda. 

Eftersom att ledarna blivit medvetna om vad det är som krävs från deras sida för att få mäklarna 

att vilja stanna kvar i yrket samt på det specifika kontoret.  
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4.1.1 Sammanfattning 
	  
Komplexiteten innebär att mängden arbete ökar samtidigt som arbetet måste effektiviseras och 

optimeras för att behovet hos kunden ska tillfredsställas. Kraven blir tuffare samtidigt som 

konkurrensen hårdnar, som leder till att stress uppstår. Eftersom mäklarna redan är pressade och 

stressade i och med komplexiteten anser ledarna att de inte vill sätta för hög press på sina 

anställda. Om mäklarna håller sig till budgeten anser ledarna att det inte finns någon anledning att 

pressa dem ännu mer, eftersom de förmodar att för hög press kan leda till att de istället förlorar 

mäklarna. 

 

4.2 Balansera kunder och organisationen 
	  
Att hitta balans mellan kunder, värderingar och organisationen kan vara en orsak till upplevd 
arbetsrelaterad stress inom säljyrken.  

4.2.1 Anställda 
 
Säljare ska kunna balansera och anpassa sig till kunden, organisationen och gentemot sina egna 

värderingar, vilket kan vara svårt och påfrestande. Vi har därför frågat våra respondenter hur de 

ser på denna balans:  

 

”Jag vill ju att kunderna ska vara nöjda, det är ju främsta målet för mig. Att då ha budgetfokusen 

på det tror jag skulle bli lite överväldigande.” (A3)  

 

A3 anser att det viktigaste är att trivas på jobbet snarare än att tjäna pengar. Trivseln på 

arbetsplatsen bedömde vi vara den främsta aspekten som förekom hos de allra flesta.  A3 sa 

vidare:  

 

”Jag tror inte att man bara kan ha pengarna som fokus, då tror inte jag att det blir bra.”(A3)  

 

Det har framgått att mäklarna arbetar både med individuella och gemensamma budgetar, vilket 

innebär att ledarna måste vara uppmärksamma på hur de anställda jobbar mot dessa. Några 

anställda vill ha pushning och uppföljning av ledaren gentemot budget, medan andra anser att 

uppföljning mot mål skulle innebära ännu ett stressmoment. A3 resonerade mycket om den inre 

stressen och hur denna påverkar både arbetet och privatlivet. Till exempel att hon inte vill sätta 

för höga individuella mål, eftersom att stressen som uppstår om hon inte uppnår målen och 

reflektionerna över varför de inte uppnåddes skulle påverka välmående och kundservice. Mål som 

anses vara över förväntan övergår till stress om de anställda inser att de inte kommer att uppnå 
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dem. Därför anser vi att detta kan vara ytterligare en förklaring till varför ledarna inte sätter högre 

press på sina anställda. 

 

Respondenterna anser att mäklaren arbetar självständigt men tillhör också en gemenskap som 

tillsammans har ett givande företag i ryggen som också har mål och synsätt på saker. Säljyrket 

innebär i likhet med vad Maslach & Goldberg (1998) förklarar, att balansera olika situationer med 

sina egna värderingar, organisationen samt kunderna. Balanseringen kan påverka och innebära att 

säljaren drabbas av arbetsrelaterad stress. Säljaren kan drabbas i enlighet med Maslach & 

Goldbergs (1998) teori, att en missanpassning mellan egna värderingar och organisationens 

värderingar anses missunnsam för individen samt organisationen.  

 

Detta är en balans som flera av respondenterna tar upp som påfrestande, samtidig som de hävdar 

att balansen ger en ram för hur de ska förhålla sig till arbetet. Tidigare forskning belyser att 

gemenskapen är viktig även om säljare arbetar självständigt. Gemenskapen kan anses vara viktigt 

för att det inte ska uppstå orättvisa eller konkurrens mellan kollegorna, liksom Maslach & 

Goldberg (1998) förklarar kan uppfattas som en allvarlig obalans mellan säljaren och dennes 

arbetsplats. Framförallt är det viktigt att visa hänsyn och respekt gentemot kollegor, ledare och 

organisationen. En punkt som tas upp som en stressfaktor i enlighet med Peiró & Rodríguez 

(2008) är sociala relationer och interaktioner. Det råder goda sociala relationer och ett bra socialt 

arbetsklimat det är en aspekt som den tidigare forskningen samt respondenterna intygar. 

Respondenterna hävdar att ett sunt arbetsklimat har en påverkan och minskar uppkomsten av 

arbetsrelaterad stress.  

 

Respondenterna anser liksom vi, att det självklart i någon mening driver och lockar att tjäna 

mycket pengar, men att fokus på att bara tjäna pengar drabbar möjligheten till ett socialt 

fungerande liv. Frågan de anställda ställer sig är hur de mår efter ett år eller två med bara fokus 

pengar. Yrket handlar om att balansera aspekter som hör till arbetet. Dock anser vi att det även 

handlar om att balansera sitt eget liv. Även om en mäklare är driven och fokuserar på att tjäna 

mest på kontoret över en längre tid. Kommer detta att drabba mäklarens fritid, det sociala livet 

som alla är i behov av för att fungera som människa.  

 

I enlighet med tidigare forskning finns det faktorer som kan bidra till stress och således också 

faktorer som mäklaren ska förhålla sig till för att inte uppleva stress. Gränssnittet mellan arbetet 

och privatlivet anses vara en faktor som kan orsaka stress enligt Peiró & Rodríguez (2008). Detta 

är något som både forskning och våra respondenter anser vara ett problem inom yrket, eftersom 

att yrket kräver att mäklaren ska vara tillgänglig och för att det kan påverka privatlivet och 
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familjen. En individ som inte har ett socialt fungerande liv utanför arbetet, kan starkare påverkas 

av den arbetsrelaterade stressen enligt Peiró & Rodríguez (2008). Forskningen menar därför att 

gränssnittet inom säljyrket bör uppmärksammas, vilket även våra respondenter har svarat upp till.   

 

Enligt respondenterna är det mäklarens eget ansvar att själv se efter och hålla koll på hur de ligger 

till i förhållande till budget och uppsatta mål. Däremot anser respondenterna att det är en 

framgångsfaktor om ledaren ansvarar för att de råder en bra stämning på kontoret, att alla jobbar 

mot samma mål, samt att ledaren har en övergripande kontroll och uppsikt över de anställdas 

individuella situationer. Hollet-Haudebert, Mulki & Fournier (2011) talar om jobbautonomi, som 

tillika respondenterna har svarat handlar om att vara sin egen, att arbeta på egen hand, 

självständigt och inte alltid ha tillgång till ledaren. Likväl respondenterna förklarar att det är 

ledarens roll och uppgift att ha kontroll över sina anställda även om de inte alltid är på plats.  

 

Tidigare forskning visar på att kontroll, positiva relationer, förtroende och organisatoriskt stöd har 

en stor påverkan på den upplevda stressen och välbefinnandet på arbetet (Leiter & Maslach, 

2001). I enlighet med författarna anser vi att en organisatorisk struktur ska fungera på ett bra sätt, 

både för gruppen men även för varje enskild individ. Vi hävdar liksom Leiter & Maslach (2001) 

att även en bra organisatorisk struktur kan ha en påverkande roll för att minska stress och uppnå 

välbefinnande på arbetsplatsen.  

4.2.2 Ledare 
 

Balansen i arbetet är av vikt för en mäklare, inte minst för en ledare som dessutom ska ansvara 

över sitt kontor och som därmed har än mer arbetsuppgifter som de måste ta hänsyn till: 

 

”Jag kallar det här för ”det andra” som jag håller på med för jag håller ju på med att mäkla, så 

då har ju jag och min kollega graderat att när vi har lagt min budget så får ungefär 40 % ta tid 

av det här andra som jag håller på med och 60 % ska jag mäkla men det blir ju inte riktigt så kan 

jag säga, det här andra får stå åt sidan istället, så är det. Jag är säljare i grund och botten, drivs 

också av siffror och så, det är verkligen någonting som jag får jobba med och jag får försöka 

ändra min inställning att jag får inte bara stirra på mina individuella siffror utan jag får se till 

hela gruppens siffror och se att vi tar oss gemensamt framåt” (L3)  

 

Förutom att anpassa sig till kunden, organisationen och gentemot sina egna värderingar 

tillkommer ytterligare aspekter en ledare måste balansera. Balansen mellan det affärsmässiga 

gentemot organisationen och balansen mellan ledarskapet och det sociala stödet gentemot de 

anställda är två aspekter som tillkommer. Samtidigt har vi fått höra att fler av ledarna arbetar som 
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mäklare samtidigt som de verkar som ledare, vilket innebär att de också ställs i en balans 

gentemot kunderna i form av köpare och säljare. Detta är en balansgång som de intervjuade 

ledarna anser att de har vissa problem med. Vissa delar i balansen sätts åt sidan för att tiden inte 

räcker till. Tyvärr hävdar att de inte har så mycket tid över för sina anställda som de hade velat, 

men att det är något som samtliga strävar mot. Många ledare är mäklare som blivit tilldelad en 

ledarroll, vanligen sker det i samband med att de tagit över en del av kontoret och därmed 

övergått till att vara franchisetagare och har således samtidigt en roll som mäklare utöver 

ledarrollen. Ledare som tidigare arbetat som mäklare på heltid anser att det är svårt att ta avstånd 

från mäklararbetet och lägga fokus på ledarrollen. Bland annat L3 beskriver att det är svårt att gå 

från att bara fokusera på sina individuella siffror till att behöva hålla koll på hela gruppens siffror.  

 

4.2.3 Sammanfattning  
	  
Balansen mellan organisationen, kunderna och egna värderingar förklaras svårt anser de anställda 

i enlighet med tidigare teori. Trivseln på arbetsplatsen och arbetet för att kunderna ska vara nöjda 

anses vara av större vikt än att fokusera på budget. Bara fokusera på budget skulle innebära 

ytterligare stress som kan gå ut över både individ och organisation. Även för ledarna anses 

balansen vara en svår uppgift, inte minst om de arbetar som mäklare och förmedlar bostäder 

samtidigt som de ska vara ledare över ett företag, de anställda och hålla koll på gemensamma mål 

och budgetar. Ledarna anser även att de behöver arbeta mer med ledarrollen och se över de 

anställda mer än vad de gör i dagsläget.  

 

4.3 Arbetsrelaterad stress 
	  
Här tas arbetsrelaterad stress upp samt vad respondenterna anser vara stressande och vad som 
kan minska den upplevda stressen. 

4.3.1 Anställda 
	  
Individer som arbetar inom säljyrken anses vara väl mottagliga för stress och de individer som 

oftast drabbas av arbetsrelaterad stress. Vi ställde frågan om arbetsöverbelastning får de anställda 

att känna sig stressade. En av mäklarna som har jobbat länge inom yrket svarade: 

 

”Ja då ligger man vaken på nätterna” (A6) 

 

”Sen när man sitter i december så tycker man att det är skitdrygt för då finns det ingenting att 

göra, då sitter man bara här och spelar på datorn. Haha. Jag blir nästa mer stressad när jag inte 



	  

	   	   	   	   46	  

har någonting att göra, för då blir man rastlös att man inte vet riktigt vart man ska ta vägen 

riktigt” (A5)   

 

”Det är den grejen som jag jobbar mest med nu, att liksom få en balans. Det har varit två 

jättestressiga dagar tidigare i veckan bara för att det var påsklov så det har varit mina två 

absolut jobbigaste dagar hittills och det blir jobbigt, det liksom kör ihop sig i hjärnan det gjorde 

det för mig igår i alla fall efter två jättestressiga dagar så det försöker jag verkligen jobba med. 

Det är ju ett stressigt yrke” (A4) 

 

Respondenterna förklarar att arbetsöverbelastning får dem att bli stressade, men är tydliga med att 

påpeka vikten av att hitta sina egna strategier för att få arbetet att fungera. Genomgripande har vi 

upplevt att respondenterna anser att stressen är mer påtaglig i början av karriären som mäklare. 

Hanteringen av stress anser mäklarna vara bättre beroende på ålder samt erfarenhet. 

Respondenterna syftar på erfarenhet av yrket men även erfarenhet av tidigare yrken och att åldern 

i och med livserfarenheten har en påverkande betydelse. Däremot svarade A6 att stresshantering 

är väldigt individuellt och att alla så småningom får uppleva tider då de ligger vakna om nätterna 

och tänker på allt som måste göras. A1 anser att stresshantering bör pushas på under utbildningen, 

eftersom det är viktigt att eleverna redan då får en insikt i vad de kommer att mötas av som 

fastighetsmäklare.  

 

Klientcentrerade yrken, som handlar om att hjälpa andra och där arbetaren ger mycket av sig själv 

genom att vara tillgänglig anser Shepherd, Tashchian & Ridnour (2011) vara yrken där 

arbetstagaren löper störst risk att drabbas av arbetsrelaterad stress. Maslach & Goldberg (1998) 

hävdar att tillgängligheten oftast är den främsta orsaken till upplevd stress i arbetet. 

Arbetsöverbelastningen är därmed en stor orsak till upplevd arbetsrelaterad stress både enligt 

respondenternas svar samt vad den tidigare forskningen anser.   

 

Maslach & Goldberg (1998) påpekar också att individer kan uppleva stress om de uppfattar att det 

finns krav som inte överensstämmer med individens behov, samt om individen inte besitter de 

resurser och färdigheter som erfordras. Detta anser vi vara en aspekt som kan förknippas med 

respondenternas syn av att stressen anses mer påtaglig under första tiden som verksam mäklare, 

men även om de inte har någon tidigare arbetserfarenheter. Behovet av hjälp och stöttning för att 

skaffa sig de resurser och färdigheter som behövs under den första tiden som mäklare kan därför 

vara en avgörande roll. Därför anser vi att respondenternas syn på stresshanteringen genom 

erfarenhet och ålder kan vara en faktor som tyder på att nyutexaminerade och framförallt unga 

mäklare behöver stöd och hjälp med stresshantering i början av sin karriär.  
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Respondenterna menar däremot att det finns olika typer av stress. Viss stress är bra medan annan 

stress anses vara dålig. Olika typer av stress tas också upp i tidigare forskning av Jain, Giga & 

Cooper (2009), som förklarar att individens svar på stressfaktorer kan vara annorlunda från 

person till person. Vissa människor påverkas inte alls medan stressfaktorerna kan bidra till 

positiva resultat för en del människor och till stress i negativ bemärkelse för andra. Vidare 

kommer vi att ta upp arbetsrelaterad stress med betydelsen med en negativ innebörd. Att stress 

anses vara negativt har överhängande tagits upp både i tidigare forskning samt att det var den 

negativa betydelsen vi syftade på när vi genomförde studien.  

 

”I början när jag jobbade så var jag tillgänglig jämt. Det tog tid att få bort att inte vara 

tillgänglig hela tiden men jag känner att jag blir bättre och bättre på det.” (A2) 

 

”Jag känner att jag försöker hålla en viss struktur och ja, att inte alltid vara tillgänglig, det är 

lätt att man blir det i det här jobbet, folk ringer hela tiden.” (A2) 

 

”Det är ju ett stressigt yrke, det är den grejen som jag jobbar mest med nu, att liksom få en 

balans” (A4) 

 

”Jag har rätt att vara ledig jag med, det är inte så att världen går under som vissa köpare och 

säljare kanske tycker” (A6) 

 

”Man vill ju så gärna vara alla till lags för i det här yrket så handlar det ju mycket om vem jag 

är. Jag menar jag kan jobba på världens bästa företag och vara skit kass som mäklare, det 

hjälper ju inte mig någonting. Så det är det man måste lära sig och det är det jag fortfarande 

jobbar med att man måste stå på sig och våga tycka själv att jag har rätt att vara privat och 

ledig.” (A5)  

 

”Viktigt att lära sig planera för annars så kör det ihop sig och göra det på sitt eget sätt. Plocka 

med sig det som är bra från andra men gör det till sitt eget.” (A1) 

 

Mycket av den stress som respondenterna tar upp i ovan givna citat handlar om att alltid vara 

tillgänglig, att alltid vara till lags. Detta är något som de lite äldre och mer erfarna mäklarna i 

yrket anser sig ha blivit bättre på, medan de yngre respondenterna anser att stresshanteringen är 

något som de ständigt försöker att bli bättre på. Fler respondenter hävdar också att 

nyutexaminerade mäklare, oavsett ålder ständigt vill vara tillgängliga eftersom de vill visa upp 
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sig, samt att de är rädda för att gå miste om något. Yrket handlar om att inge tillit gentemot 

kunderna, att bygga upp sitt rykte och det egna varumärket.  

 

Respondenterna svarade att det är den enskilde individen eller mäklaren som måste strukturera 

upp arbetet och lära sig att inte vara tillgänglig hela tiden. Arbetet är självständigt och det innebär 

att var och en måste hitta sina egna strategier. Även om respondenterna förklarar att yrket också 

handlar om att våga. Våga fråga, prata, ta lärdomar av andra och framförallt att hitta sin egen väg 

och sin egen balans i tillvaron. I enlighet med Peiró & Rodríguez (2008) tidigare forskning är det, 

utöver de egna strategierna även viktigt att ha en fungerande personalpolitik, strukturella 

förändringar, karriärplanering för både gruppen och de enskilda individerna, samt att 

organisationen visar på flexibilitet. Var och en hittar sina egna strategier anser vi, i enlighet med 

vad respondenterna anser vara viktigt, samtidigt som vi menar att det är viktigt med ett 

fungerande samspel i enlighet med Peiró & Rodríguez (2008). Gemenskapen på kontoret hävdar 

vi är viktigt för att trivas och känna trygghet på arbetet, medan egna strategier bidrar till ett lugn 

hos individen eftersom det finns en vetskap hur situationer och arbetsuppgifter ska hanteras.  

 

A6 hävdar att hon också har rätt till att vara ledig som alla andra. Världen går inte under bara för 

att hon inte kan vara tillgänglig och svara i telefon under en dag, enligt citatet ovan. Det 

respondenten förklarar är att en mäklare inte behöver vara tillgänglig hela tiden eftersom alla har 

rätt till att vara ledig ibland, vilket för oss är en självklarhet, men som vi har full förståelse för och 

som vi tror att det kan ta tid att vänja sig med. En nyutexaminerad mäklare arbetar mycket och 

vill vara alla till lags för att de tror att det är det som krävs för att de ska kunna komma in på 

marknaden och etablera sig, medan det kanske inte är hela sanningen. Detta kan enligt Peiró & 

Rodríguez (2008) bero på att den upplevda stressen relaterar till förlusten av status, en status av 

att visa upp sig och inge förtroende. Tillgängligheten och pressen som Shepherd et al. (2011) 

förmodar även vi kan ha betydelse och vara förenat med respondenternas förklaring av att 

nyutexaminerade mäklare vill vara tillgängliga för att visa att de arbetar hårt och kunna etablera 

sig på marknaden. 

 

För respondenterna handlar stresshanteringen om att hitta strategier för sig själv. Som fler av 

respondenterna också nämner kommer det en tid som de blir stressade för att de har för lite att 

göra. Denna typ av stress anser vi grundar sig i provisionslönen som de flesta mäklarna arbetar 

under. Provisionslön anser vi vara en stressfaktor för mäklare, eftersom det bidrar till en ovisshet 

av att inte veta om eller hur mycket pengar de kommer tjäna under en månad. Därför är system 

och strategier som innefattar lönen viktigt. Eftersom de allra flesta mäklarna arbetar under 

prestationsbaserad lön är beloppet i lönekuvertet inte densamma varje månad. Respondenterna 
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hävdar att lönesystemet har accepterats, men som kräver egna system och strategier för att kunna 

hanteras.  

 

Enligt Maslach & Goldberg (1998) och Leiter & Maslach (2001) är det extra viktigt att inte 

konflikter mellan ledare och kollegor uppstår i säljbranschen. Det är viktigt att inte skapa 

tvetydigheter inom gruppen. Eftersom att varje individ har olika egenskaper, färdigheter och 

behov är det viktigt att hitta egna strategier. Varje individ har varierande behov av att ha kontroll, 

möjligheter och användning av olika färdigheter. Detta liknar vi med Maslach & Goldbergs 

(1998) teori, som förklarar att olikheterna hos individerna är en faktor som kan bidra till att 

arbetsrelaterad stress uppstår. I enlighet med respondenternas svar och teorin är det därför viktigt 

att hitta egna strategier som fastighetsmäklare. Respondenterna förklarar att yrket är självständigt, 

att fokus ligger på det egna ansvaret, men upplever ändå ett starkt behov av ett fungerande 

ledarskap och det sociala stödet.  

 

Samtliga respondenter anser att arbetsrelaterad stress ingår i arbetet som fastighetsmäklare, men 

att det är viktigt att intala sig själv att det jämt och ständigt inte går att vara alla till lags. Därför 

har vi avslutningsvis valt att ta upp ett citat som vi anser att alla mäklare bör ha i åtanke:   

 

”Att vara stolt över sitt yrke, det är jag som har uppdraget och ni har anlitat mig av en 

anledning, annars blir man uppäten.” (A1) 

4.3.2 Ledare 
	  
Den arbetsrelaterade stressen som ledarna har valt att beskriva, handlar främst om balansen 

mellan att vara ledare gentemot organisationen och de anställa samt mot kunderna. 

 

”Hantering av människor, och vi möter olika människor, det kan bli ett stressmoment i sig, det är 

lite det där att lära sig och förstå hur människor fungerar och hur man själv reagerar på olika 

situationer.” (L2) 

 

Tre av fyra ledare upplyser oss om att de är relativt nya i sin roll som ledare, varav samtliga 

hävdar att de ständigt försöker att utvecklas i rollen och bli bättre på att balansera. Detta förklarar 

varför ledarna väljer att prata mer om stressen som uppstår i yrket som mäklare än stress för 

ledare. Gemensamt för ledarna är att de alla talar om att yrket handlar om att vara oberoende, att 

man måste kunna arbeta självständig som mäklare. Självständigheten som förklaras kopplar vi till 

Hollet-Haudebert, Mulki & Fourniers (2011) teori som hävdar att säljare ständigt utsätts för nya 
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situationer och olika typer av människor, som främst innebär att säljaren inte kan rådfråga 

kollegor eller ledare, utan måste kunna hantera och lösa uppgifter på egen hand. 

 

Arbetsuppgifter som tillfaller mäklaren anser ledarna blir lättare att hantera och ta sig an när det 

finns erfarenhet och rutin.  L2 hävdade till exempel att arbetsuppgifter som tog två timmar att 

färdigställa i början av karriären, idag bara tar tio minuter. Det är en stress i sig att känna att saker 

tar sin tid i början. Därför är det viktigt att ledarna tar sig tid för de nyutexaminerade mäklarna, 

för att de ska komma in i arbetet och känna en trygghet. Alla ledare som vi intervjuat anser att 

tiden som måste läggas ned på en nyutexaminerad mäklare är en orsak till att de inte anställer fler. 

  

”Det har också varit en medveten strategi från vår sida kan jag säga, att om vi skulle ha en ny 

utexaminerad mäklare i Östhammar så skulle ju jag inte kunna vara i Tierp så mycket som jag är 

nu” (L3) 

 

Att ta ansvar över att en individ får det stöd som denne är i behov av, samt att fortfarande kunna 

vara ett stöd för de redan befintliga mäklarna på kontoret väger tyngre än det affärsmässiga att 

växa och skaffa sig mer marknadsandelar enligt ledarna. Därför är ledarna angelägna om att det 

ska finnas en trygghet, ett bra organisationsklimat och gemenskap bland medarbetarna. Ledarna 

tror att det sociala stödet från kollegor, men framförallt från dem själva i högsta grad kan påverka 

att den arbetsrelaterade stressen minskar. Detta i enlighet med Lewin & Sager (2008) som även de 

betonar att det sociala stödet som ledarskapet innefattar, påverkar välbefinnandet och stressen i 

arbetet hos de anställda. Även Peiró & Rodríguez (2008) påpekar att ledarskapet bör ta hänsyn till 

individernas enskilda egenskaper, eftersom det har bevisats bidra till ökat välbefinnandet inom 

organisationen samt hos den enskilda individen. En ledare som tillbringa mer tid med de anställda 

har visat sig påverka de anställdas potential att utvecklas, samt att det hjälper dem att utveckla 

den egna kompetensen. I citatet ovan nämner L3 att det som ledare är av största vikt att finnas 

tillhands för sina anställda, framförallt för nyanställda för att de både lättare och fortare kommer 

in i arbetet och arbetslaget.   

 

4.3.3 Sammanfattning 
	  
Respondenterna är ense om att stressen över att de inte har någonting att göra är större och mer 

påfrestande än att de har mycket arbete att göra. Stressen över att det är mycket arbete som ska 

göras kan lindras genom att struktureras upp och som kan ta tid i form av erfarenhet. Individuella 

strategier och planering nämns som svaret på att hantera arbetsrelaterad stress men också 

gemenskapen på kontoret, att ha förstående kollegor som de kan prata med är viktigt. 



	  

	   	   	   	   51	  

 

Ledare och anställda är även överens om att det sociala stödet påverkar den arbetsrelaterade 

stressen positivt, men påpekar att det kan vara än mer viktigt att en nyutexaminerad mäklare ges 

tid och får det stöd som behövs. Eftersom det tar tid att komma in i rollen som mäklare och skaffa 

sig erfarenhet, vilket kräver mer tid och stöd från ledaren.  

 

4.4 Ledarskap 
	  
Här innefattas ledaskapets vikt och roll samt egenskaper för en bra ledare.  

4.4.1 Anställda 
 

Ledarskapet på ett mäklarkontor är viktigt. Yrket förklaras som ett självständigt arbete, men 

samtliga respondenter förklarar att just ledarskapet är av största vikt för dem för att lyckas i 

karriären, men också för att må bra och trivas på arbetet. 

 

En stark enighet hos respondenterna finner vi i att ledarskapet har en viktig roll när det behöver 

drivas på emellanåt, ge stöd och bidra med erfarenhet och kunskap. Det ska också finnas visioner 

och mål som ska driva individerna och organisationen framåt. Därför ställde vi frågan till de 

anställda om vad de anser ingår i deras chefs roll som ledare. 

 

”Klart det är viktigt med gemenskap och någon som driver, man jobbar ju väldigt självständigt, 

så det är ju mest att man har stöd från någon, eftersom man kan inte allt själv, man behöver 

någon som har erfarenhet, någon som har jobbat längre som man kan vända sig till. Det är 

jätteviktigt.” (A3) 

 

”En kunnig och stödjande ledare som står bakom en när det är tufft är väldigt viktigt.” (A2) 

 

A2 säger vidare ord som, ”tydlig” och att ha ”förmågan att motivera, framförallt under tyngre 

perioder.”  

 

Respondenterna anser gemensamt att ledarens roll är att skapa trivsel och en bra sammanhållning 

på kontoret, eftersom att det är viktigt att trivas på arbetet. De anställda är också överens om att 

det absolut inte bara är ledarens uppgift att skapa trivsel på arbetet, utan att det är ett gemensamt 

mål som de alla måste ta sitt ansvar för. Hela gruppen måste samarbeta för att öka trivseln och 

välmående, men det är av vikt att ledaren agerar, fångar upp och löser eventuella problem som 

uppstår på kontoret. Respondenterna talar om gemenskap och hävdar också att de har bra 
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gemenskap på sina arbetsplatser. Lyhördhet hos en ledare anses också vara av stor vikt, individen 

känner sig sedd, ledaren lyssnar och tar sig tid att prata med sina anställda. 

 

Ett svar som stack ut på frågan om vad de anställda anser vara bra egenskaper hos en ledare var 

A1 som sade:  

  

”Affärsmässig, att det finns en trygghet i det ekonomiska. Lönsamheten är a och o för tryggheten, 

om de inte hinner trösta någon så är det sekundärt.” (A1) 

 

A1 belyser tydligt med citatet ovan att även det affärsmässiga har en påverkande roll för 

arbetsrelaterad stress. De anställda ska inte behöva oroa sig för företaget utöver sin egen inkomst, 

som kan vara en allvarlig stressfaktor. Om ledarna däremot tydligt visar att de har kontroll över 

organisationen, kan det innebära att de anställda känner sig trygga och behöver inte vara oroliga 

över företaget. 

 

Vår tolkning är att de anställda är mer intresserade av att det råder ett bra arbetsklimat snarare än 

att företaget ska gå med så mycket vinst som det bara går. Därför var vi inte beredda på svaret vi 

fick från A1. Med tanke på det affärsmässiga och ekonomiska som A1 nämner, anser vi att det 

också finns en koppling till ledarstilen som bland annat Judge & Piccolo (2004) nämner som 

transaktionellt ledarskap. Denna form av ledarskap innefattar en ledarstil som anses passiv enligt 

Gregory & Aarons (2006) & Judge & Piccolo (2004). Det är därmed inte ett ledarskap som är 

aktivt i bemärkelsen att ge stöd och ge uppmuntran till de anställda som däremot den 

transformella ledarstilen anses vara. Den transaktionella ledarstilen tar fäste på det affärsmässiga 

som Lee & Cummings (2008) förklarar med att ledare och anställda aktivt arbetar för att uppnå 

mål, att de anställda jobbar för att uppfylla något i utbyte mot belöningar. En transaktionell ledare 

tar sikte på att agera affärsmässigt och vidta lämpliga åtgärder för att hålla företaget på fötter. 

Enligt en del av respondenterna anses däremot transaktionellt ledarskap påverka arbetsrelaterad 

stress i positiv bemärkelse, i och med att de inte behöver känna stress för verksamheten.  

 

Fler av ledarna arbetar precis som de andra anställda som mäklare på kontoret eller på ett av de 

andra kontoren som de också är ledare och franchisetagare över. För ledaren är det en balansgång 

mellan att leda ett kontor samtidigt som de ska prestera som verksam mäklare. Därför frågade vi 

de anställda som inte hade sin ledare tillgänglig på kontoret hur ledarskapet fungerar utan en 

ledare på plats:  
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”Ledaren sitter ju inte här, har aldrig gjort satt säga men jag kan väl säga att det är jag som har 

bestämt här under alla år mer eller mindre, men här är det ju ingen som bestämmer så utan vi 

försöker ju sköta det gemensamt om man säger så, sen är det ju så att vår chef kommer hit och 

det är en del ändringar som vi behöver göra hit och dit men sedan sköter vi oss själva, vi är ju 

självgående allihop”. (A6)  

 

”Det hade ju varit lättare för honom om han hade kunnat vara på alla kontor om han inte hade 

varit mäklare också men jag har ju jättesvårt att se att han skulle kunna vara bara chef utan han 

måste nog jobba som mäklare också. Han jobbar nog mest av oss alla tror jag”. (A5)  

 

Som mäklare styr individen sitt eget arbete och sätter upp egna mål som de ska eftersträva och se 

till att de förhåller sig till. Dock talar respondenterna om att de finns olika riktlinjer och koncept 

inom de olika företagen, vilket betyder att det är viktigt att det finns ett ledarskap och en aktiv 

ledare som ser till att de anställda håller sig inom ramarna. Detta är något som tas upp som en del 

av ledarskapet men samtliga är också överens om att mycket hänger på dem själva som individ.   

 

De anställda förklarar att ledaren ska ha kontroll över dem för att se att de håller sig inom ramarna 

för att kunna uppmärksamma om en mäklare inte förhåller sig till ramarna. Ledarna ska även 

hjälpa de anställda att uppnå de gemensamma målen. Målen skapas oftast gemensamt, men de 

anställda hävdar att det i ledarskapet även ingår att ledaren ska pusha och stötta dem fram till 

målet. Även detta fann vi ett samband med bland annat Judge & Piccolo (2004) som anser att 

uppföljning mot mål, tillhör den transaktionella ledarstilen, eftersom att ledaren klargör 

förväntningar på de anställda för att de sedan ska arbeta för att möta förväntningarna. Det är alltså 

förhoppningarna att mäklaren ska hålla sig inom speciella ramar, samt att det är en del av 

ledarrollen att se till att mäklaren förhåller sig till dem.  

 

Under intervjuerna har vi fått erfara att ledaren inte alltid finns på plats på kontoret. 

Respondenterna förklarar att detta är vanligt förekommande i branschen, vilket vi anser bör 

uppmärksammas. Den transaktionella ledarstilen anser vi därför vara vanligt förekommande på 

kontor där franchisetagaren är ledare för mer än ett kontor och där av inte har möjligheten att 

alltid vara tillgänglig för sina anställda. Därmed kan det bli som respondenterna i ovan givna citat 

menar, att om de anställda håller sig inom de givna ramarna, vidtas inte ytterligare åtgärder för att 

förbättra eller ändra på någonting.  

4.4.2 Ledare  
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Ledarna säger att de anser att ledaskapet är oerhört viktigt och något som de själva vill bli bättre 

på:  

 

”Min övertygelse är att ledarskapet är oerhört viktigt” (L2)  

 

L2 anser vidare att företaget har väldigt mycket fokus på ledarskapet just nu, eftersom det varit en 

period med hög omsättning av mäklare och det anses att just ledarskapet kan vara en orsak till det. 

Från de intervjuade ledarna har vi fått höra att de är måna om sina anställda och är därför också 

måna om att anställa rätt person in i teamet redan vid rekrytering. Samtliga respondenter liksom 

vi anser att rekryteringen är av vikt för att individen ska fungera och passa in i gruppen, men även 

för att få nyutexaminerade mäklare att stanna i branschen. 

 

Ett starkt ledarskap ska också leda till att medarbetarna hela tiden drivs framåt och är enligt Lee 

& Cummings (2008) en viktig del av företagets framgång. L1 var tydlig och säker i sitt svar på 

frågan om vad han ansåg ingå i sin roll som ledare: 

 

”Grunduppgiften utöver miljoner andra uppgifter var att få människor att bli bättre, få dem att 

växa och att hela tiden utvecklas”(L1) 

 

L1 anser att individer som knuffas utanför deras komfortson får dem att utvecklas, att individerna 

ska öva på och utsätta sig för situationer eller uppgifter som de anses vara mindre bra på. Detta 

kan liknas med vad tidigare forskning nämner, bland annat Kao et al. (2015) som påvisar att en 

bra ledare är en person som får sina anställda att se på problem från ett nytt perspektiv. Det bör 

poängteras att denna ledare syftar på utvecklingen av individens karriär, framför individens 

välmående och trivsel på arbetsplatsen. Detta är ledarskapsrollen som används för att individen 

ska lyckas och ta sig fram i sin karriär. En ledare som har fokus på karriärutvecklingen kopplar vi 

till Kao et al. (2015) som talar om att ledarskapet är viktigt för att utveckla de anställda 

karriärmässigt. En ledare ska vara inflytelserik, inspirerande och motiverande för att öka 

prestandan, få människor att utvecklas och bli bättre. Anställda utvecklas karriärmässigt förklarar 

Scandura &	  Schriesheim (1994) är inte bara en fördel för den enskilda säljaren, utan även för 

organisationen.  

 

Ledarskapet är viktigt för att driva verksamheten framåt, men det ska också inge en trygghet för 

de anställda.   
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”Att se till att verksamheten flyter, naturligtvis, att hela tiden ligga steget före, att driva det 

framåt, att också släcka bränder och finnas där och ta hand om mina medarbetare och stötta dem 

när det behövs” (L3) 

 

L3 valde att sammanfatta sin roll som ledare att det är hennes uppgift att se till att verksamheten 

flyter på och hela tiden driva den framåt. För ledaren innebär ledarskapet också att ligga steget 

före och försöka ha kontroll över rådande och eventuellt framtida situationer. Ha en god 

framförhållning samtidigt som ledarskapet handlar om att släcka bränder, förklarar L3. 

Ledarskapet handlar inte bara om det affärsmässiga utan även om gemenskapen och att få 

medarbetarna att känna trygghet på arbetsplatsen. Svårigheten som fler respondenter nämner är 

balansgången. Det affärsmässiga går som regel i första hand, medan att finnas till hands och stötta 

sina anställda kommer i andra hand. Enligt ledarna är största anledningen till att de måste 

prioritera på grund av tidsbrist.  

 

Även tidigare forskning tar upp att rollen som ledare innefattar att vara ett stöd åt de anställda. 

Bland annat hävdar Skakon et al. (2010) nämligen att en dålig relation mellan ledare och anställd 

är den vanligaste orsaken till att arbetsrelaterad stress uppstår. Relationen mellan parterna är 

viktigt för gemenskapen samt för den individuella hälsan. Ledarna anser, som ovan nämnt att det 

är svårt att upprätthålla en bra balans mellan det och att inge stöd åt de anställda. Därmed är det 

bra om ledaren har egenskaper som att vara lyhörd och att de tar åt sig av andras synpunkter och 

behov. Tidigare forskning av Firth-Cozens & Mowbray (2001) visar på att en ledare som är 

lyhörd bidrar till att de anställda känner välbefinnande på arbetet.  

 

”problemet har ju varit att jag varit för upptagen och varit för mycket i annat, då man är mäklare 

och samtidigt ska driva företag och ditt och datt, då är det en fara där att man då missar att 

fånga upp och hinna stötta i den omfattningen som är därför att, det kanske är lite skillnad då, 

jag var ju mycket äldre när jag började arbeta som mäklare och var van att jobba självständigt 

och att chefen var borta har inte varit någon skillnad för mig. Är man ung då kanske man har 

andra behov det är olika också.”(L2) 

 

”Det är ganska utmanande som ledare att inte bara mosa på, det är ju viktigt att var och en får 

det utrymme som den behöver.” (L1).  

 

För ledaren handlar ledarskapet också om att känna av och balansera individerna. Olika 

människor behöver olika typer av stöd och mål att sträva efter. Ledarna förklarar därför vikten av 

vilka egenskaper och färdigheter som varje individ besitter eftersom de inte kan ha samma 
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strategi för alla. Ledaren måste känna av varje individ, samt ha en öppen dialog med dem för att 

kunna komma fram till gemensamma lösningar och strategier. 

 

På ett kontor som vi besökte var respondenten relativt ny i sin roll som ledare samtidigt som de 

två andra anställda på kontoret även de var nyutexaminerade mäklare. Ledaren som tidigare 

nämnts som L2 förklarar att det är och har varit en omställning att övergå från att bara vara 

mäklare till att även vara ledare. Under intervjuerna har vi fått erfara att de flesta ledarna tidigare 

endast varit anställd mäklare på kontoret innan de tagit över som ledare, vilket betyder att ledarna 

sällan har någon specifik utbildning inom ledarskap. L2 är medveten om att han inte kommit in i 

rollen som ledare än och säger att han är medveten om sina brister och svagheter och att han 

ständigt försöker utveckla och förbättra. Ett annat medgivande från L2 var att han förklarade att 

han varit upptagen med att verka som mäklare själv, samtidigt som han ska driva företaget. Ibland 

leder det till att han missar att fånga upp information och inte hinner stötta sina anställda i den 

omfattning som han hade velat. En annan ledare som också var ny i rollen som ledare, förklarade 

att hon inte har skaffat sig jättehögt självförtroende än. Fortfarande finns mycket att arbeta med 

och bli bättre på för att hon ska känna sig trygg i rollen som ledare. 

 

”Det finns jätte mycket som jag kan jobba på och lära mig liksom, men jag gör så gott jag kan 

och jag gör det med ett gott hjärta och det tror jag räcker ganska långt” (L3) 

 

Samtliga ledare tydliggör att de arbetar med och försöker att balansera verksamheten, de anställda 

och arbetet som mäklare. Balansen är en svår uppgift, även om ledarna både tror och hoppas att 

deras medarbetare ändå uppskattar deras arbete. Citatet ovan är en övergripande förklaring för hur 

ledarna vi intervjuat förklarar sin roll som ledare, att det är en tuff uppgift att vara ledare över ett 

kontor, men att de hoppas på att medarbetarna har förståelse för att ledarskapet inte alltid fungerar 

perfekt.  

 

Enligt ledarna finns det däremot möjligheter, som huvudkontoret erbjuder, att kunna gå olika 

utbildningar för att lära sig mer om ledarskap. Svårigheten med utbildningarna är att det kräver tid 

enligt L2, även om han absolut skulle vilja bli bättre i sin roll som ledare.  

 

Ledare L3 är själv verksam mäklare på ett av sina två kontor, samtidigt som hon har en anställd 

mäklare som arbetar ensam på det andra kontoret. L3 förklarar att hon är medveten om att hennes 

anställda gärna vill ha henne på plats, men att det inte fungerar. Det är en balansgång som vi 

upptäckt att många ledare arbetar med, när det kommer till att balansera ledarskapet med sitt eget 

jobb som mäklare. Framförallt på kontor där kontorschefen inte alltid är närvarande.  
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Ett övergripande problem som de allra flesta ledarna pratar om är en balansgång mellan att vara 

ledare för företaget rent affärsmässigt och att vara ledare för de anställda. Tre av fyra ledare som 

intervjuats arbetar som sagt själva som mäklare utöver ledarskapet. En av ledarna berättar att hon 

ofta önskar att hon kunde dela på sig för att kunna vara mer tillgänglig för de anställda. Detta är 

något som ledarna är väl medvetna om och som vi anser anknyter till tidigare forskning, 

exempelvis Scandura & Williams (2001) som har konstaterat att det är av vikt att vara ett bra stöd 

för sina anställda. Detta eftersom författarna hävdar att studier visar att socialt stöd från ledaren 

påverkar och anses bidra till att färre drabbas av arbetsrelaterad stress, samt att välbefinnandet 

visats öka på arbetsplatser som har närvarande ledare.  

 

På frågan om ledarna anser att ledarskapet har en betydelse för arbetstillfredsställelsen, anser de 

allihop att ledarskapet har en påverkande roll. Två citat tagna från en ledare löd: 

 

”Ja absolut känner de sig trygga med deras ledare så är jag helt övertygad om att de presterar 

bättre.” (L3)  

 

”Att de får den feedbacken både i positiv och negativ bemärkelse alltså, att man också får kritik 

om det är skäligt och att man får beröm när det behövs, och att man känner att man kan luta sig 

mot någon när det blåser.” (L3) 

 

Allt fler ledare arbetar idag för att engagera hela gruppen för att alla ska känna sig delaktiga och 

vara nöjda och tillfreds över de beslut som tas. Dock är det minst lika viktigt att driva arbetet 

framåt som att lyssna på och att diskutera med de anställda för att ta del av deras åsikter och 

tankar. Om de däremot inte kommer överens, är respondenterna tydliga med att det är ledarens 

uppgift att ta ett beslut, föra driften framåt och att hålla ihop trådarna. 

4.4.3 Sammanfattning 
	  
Ledarskapet är av stor vikt både för ledare och anställda. Ledarens roll är enligt de anställda att 

vara ett stöd, men också en person med erfarenhet som de kan vända sig till när de vill, samtidigt 

som de tycker att ledaren ska ha en förmåga att motivera och vara tydlig. 

 

Att vara affärsmässig och ha uppsikt över det ekonomiska anses vara en stor trygghet enligt en av 

de anställda. Detta kopplar vi till den transaktionella ledarstilen, vilket bidrar till en avvikelse i 

vår studie, sett från tidigare forskning, eftersom vi anser att vi inte har sett någon koppling mellan 

den transaktionella ledarstilen med upplevelsen av att det inger en trygghet i tidigare forskning.  
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Ledarna tar även fäste på att de ska arbeta för att få sina anställda att utvecklas och bli bättre inom 

det karriärmässiga. De förklarar också att det är viktigt att se till att verksamheten flyter på och att 

driva den framåt, samtidigt som det är viktigt att finnas där som stöd för de anställda när det 

behövs. Däremot hamnar det sociala stödet oftast i andra hand för ledarna eftersom det tar mycket 

tid och kräver mycket arbete.  

 

Ledarnas uppfattning är att de anställda presterar bättre om de känner sig trygga med ledaren. De 

ska uppmärksamma de anställda genom att kritisera eller ge beröm när det är skäligt, samt att 

lyssna, låta alla få yttra sig och dela med sig av sina åsikter. En ledare som inte alltid finns 

tillgänglig på kontoret anses inte vara ett problem eftersom de anställda mäklarna anser att de är 

självgående och sköter sig själva. Dock anses det vara ledarens ansvar att se till att de anställda 

håller sig inom ramarna för budget och uppsatta mål, som vi kopplar till den transaktionella 

ledarstilen.  

 

4.5 Ledarskap och det sociala stödet 
 
Här innefattas de anställda samt ledarnas syn på vikten av det sociala stödet som kan liknas med 
den transformella ledarskapsstilen.  
 

4.5.1 Anställda 
	  
Alla respondenter har fått frågan om de anser att det är viktigt att alltid ha någon de kan prata med 

och om det är viktigt att känna förtroende till någon som de kan prata om arbetsrelaterade frågor 

med.  

 

”Det är en trygghet att kunna prata med någon, jag skulle känna mig ensam annars om man inte 

hade någon att prata med som vet vad det innebär.” (A1) 

 

Att ha någon att prata med anses generellt vara av stor vikt. Framförallt påpekar flertalet anställda 

att det är viktigt att ha en nära relation till och förtroende för sina kollegor för att kunna prata och 

diskutera arbetsrelaterade frågor eller situationer med.  Kollegorna vet vad arbetet innebär och är 

förstående, medan det kan vara svårt att prata med andra utomstående om arbetet. Om de inte har 

någon som arbetar inom yrket att vända sig till, förklarar de anställda att det finns an risk att det 

istället går ut över privatlivet och familjen. En anställd hävdade att yrket kan vara väldigt 

krävande för privatlivet inte minst beroende på oregelbundna arbetstiderna och tillgängligheten 

som arbetet innebär.  
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Respondenterna var också överens om att gemenskapen på kontoret har en stor påverkande roll 

för den upplevda stressen. De anser att det beror på det sociala samspelet och stöd som infinner 

sig påverkar arbetstillfredsställelsen, men påverkar också den arbetsrelaterade stressen positivt. 

Alla respondenterna är överens om att det sociala stödet innebär en stor trygghet. Många av dem 

hävdar också att det ingår i ledarens ansvar att se till att det råder trivsel och en bra gemenskap på 

kontoret.  

 

Synen på ledarskapet har växt, inte minst betydelsen av ledarskapet som innefattar socialt stöd.  

Cordes och Dougherty (1993) säger i tidigare forskning att sammanhållning, personligt och 

socialt stöd är faktorer som påverkar stress och välbefinnandet. Även Sand & Miyazaki (2000) 

anser att dessa faktorer är mest användbara för säljare. Enligt de anställda anses dock trivseln på 

arbetsplatsen inte bara vara ledarens ansvar, utan är upp till var och en att arbeta för en bra 

samanhållning och arbetsklimat.  

 

Detta förklaras också tillika med vad Maslach & Goldberg (1998) tidigare uppvisat, nämligen att 

arbetsmiljön och dess utformning har en stor påverkande roll i om en individ drabbas av 

arbetsrelaterad stress. Maslach & Goldbergs (1998) teori visar även att gemenskapen är av största 

vikt på en arbetsplats för att kunna minska upplevd stress som redan existerar eller för att 

motverka uppkomsten av stress. Kollegorna ska fungera och arbeta tillsammans som en grupp 

anser alla respondenterna vara väldigt viktig. Även tidigare forskning, bland annat Lewin & Sager 

(2008) konstaterar att det är bra att kunna vända sig till och prata med kollegor om 

arbetsrelaterade frågor, eftersom stöd från personer som är bekant med situationen begriper och 

kan sätta sig in i den specifika situationen.  

 

Mäklare utsätts dagligen för nya prövningar och situationer inom arbetet. Även erfarna mäklare 

stöter på nya utmaningar och situationer som de inte alltid har full koll på. Därmed har vi insett 

att ledarskapet är av stor vikt för att få mäklare att känna trygghet, både i rollen som enskild 

mäklare och som en del av företaget. Involverade och delaktiga ledare som tillbringar tid med 

sina anställda uppvisar enligt Firth-Cozens & Mowbray (2001) och Scandura &	   Schriesheim 

(1994) mindre arbetsrelaterad stress, ökad trygghetskänsla, samt ökat organisatoriskt 

engagemang. Författarna anser att ledarskapet har en stor påverkan på individernas 

självförtroende och trygghet i arbetet. Även om yrket är självständigt och beroende av den 

enskilda individen är det viktigt att vara medveten om att det inte går att lyckas på egen hand.  
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Ingen av respondenterna förväntar sig att ledaren alltid ska vara tillgänglig, men de tar ändå upp 

vikten av att ha en närvarande ledare som bidrar med socialt stöd och har uppsikt över 

arbetsklimatet.  

 

”Jag förväntar mig inte att jag ska ha någon som hänger över mig, och det är det oftast ingen 

som gör heller.” (A4) 

 

”Han är närvarande men inte så mycket här på plats liksom. Han gör det absolut bästa av 

situationen tycker jag. Vi kan ringa till honom när vi vill och fråga och han ringer och stämmer 

av ibland.” (A5) 

 

”Jag kan sakna att de inte är här så ofta, jag skulle nog önska att de var här jämt.” (A2)  

 

Citaten ovan illustrerar att även om ledaren inte alltid är tillgänglig på kontoret finns det en 

vetskap om att det alltid går att kontakta honom eller henne. De anställda vänder sig till ledaren 

när det handlar om arbetsfrågor, det beror oftast på att ledaren är erfaren och kunnig inom yrket. 

En av respondenterna förklarade att ledaren aldrig är närvarande på kontoret, vilket har resulterat 

i att respondenten vänder sig till en annan anställd som också har lång erfarenhet inom yrket. Alla 

anställda som intervjuats hävdar att situationen utan närvarande ledare inte är ett problem 

eftersom de ändå har en bra gemenskap och bra relation till varandra. Samtliga respondenter tar 

också upp vikten av att ha bra kontakt med ledaren trots att ledaren sällan är på plats. Kontakten 

till ledaren anses vara övervägande bra, även om A2 framhäver att det hade varit skönt om 

ledaren alltid var närvarande på kontoret.  

 

I enlighet med tidigare forskning, bland annat Skakon et al. (2010) som menar att det är viktigt 

med en fungerande relation mellan ledare och anställd. Samtidigt som författarna i enighet med 

respondenterna anser att en fungerande relation inom hela gruppen också är en viktig aspekt för 

den individuella hälsan. En fungerande relation tolkar vi att respondenterna tycker är viktigt, 

framförallt när ledaren inte är närvarande, även om de samtidigt hävdar att det är en trygghet att 

ha ledaren nära till hands. Lewin & Sager (2008) menar exempelvis att ge stöd, uppmuntran och 

visa empati är en del av ledarens arbetsuppgifter.  Dock anser vi det vara lättare för ledaren att 

förmedla stöd och uppmuntran om de finns tillgängliga på kontoret och om det finns ömsesidig 

relation mellan ledare och anställd.  
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Även om relationen mellan ledare och anställd anses vara av vikt, nämner några respondenter att 

det inte alltid är bra att vända sig till just ledaren, i vissa fall anses vara bättre att vända sig till 

någon annan:  

 

”Glömma att man ska ha för höga förväntningar hos chefen. Det ska finnas någon att bolla idéer 

med, men inte så mycket mer än så. Kanske inte heller är så bra att prata med chefen om sådana 

saker, man kanske inte vill blotta sig så mycket för chefen, utan att det är bättre att man har 

någon annan som man anförtror sig åt”. (A1) 

 

”Det ska inte bli för privat för blir det för privat då vågar man inte ta de där konflikterna. Det är 

väl det viktigaste att de ska kunna gå in och medla om det behövs.” (A5)   

 

Både A1 och A5 säger att det inte är bra att vara för bra kompis med chefen. Respondenterna 

förklarar att det kan vara bra att prata med ledaren som innefattar arbetet, men inte om privatlivet. 

Eftersom ledaren har en maktposition över de anställda, vill de inte att chefen ska veta allt om 

dem. A5 menar med citatet ovan att ledaren och de anställda ska kunna ställas inför konflikter och 

ta diskussioner i arbetet utan att det påverkar den känslomässiga relationen.  

 

Därmed var respondenterna tydliga med betydelsen av en bra gemenskap i gruppen, att de kunde 

vända sig till sina kollegor när de behövde rådgivning, hjälp eller för att få bekräftelser i arbetet:  

 

”Ja alltså, jo men det tycker jag, vi är ju alla att vi kan ju prata med varandra och vi skulle lika 

gärna kunna umgås privat som vi umgås här på jobbet. Vi pratar ju både privat och sådär under 

arbetstid så det tycker jag absolut.” (A5)  

 

”Jag tycker att vi kan prata med varandra om det skulle vara någonting, vågar lyfta frågor.” 
(A4) 
 

”Bra organisationsklimat, gemenskap på kontoret. Alla är olika och gör det till en bra grupp. 

Alla har olika bakgrund som gör det intressant för alla.” (A1)  

 

”När man är på ett sådant litet kontor så jag menar, vi är ju bara tre stycken och då är det 

väldigt viktigt att det funkar, skulle vi sitta tre stycken här på det här lilla utrymmet då skulle vi 

slå ihjäl varandra om vi inte tyckte om varandra.” (A5) 
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Gemenskap, organisatoriskt engagemang, trivsel, ett bra klimat och en bra sammanhållning är ord 

som de anställda tar upp som viktiga aspekter i yrket. En mäklare arbetar självständigt och är sitt 

eget varumärke, samtidigt som arbetet är hetsigt och krävande. Även om det är viktigt att vara 

självständig, är det viktigt att våga rådfråga och diskutera med andra för att kunna utvecklas och 

tackla nya situationer.  

 

Det talas mycket om att socialt stöd bidrar till minskad stressupplevelse, samt att det också gör att 

allt fler känner sig mer självsäkra i sin roll som mäklare. Veta att de alltid har någon att prata med 

och rådfråga, inger stöd och trygghet som även leder till ökat självförtroende. Diskutera 

arbetsrelaterade frågor med andra anser A3 vara väldigt viktigt, vare sig det handlar om att 

diskutera med chefen eller kollegorna, de har alltid bra nytta av varandra. De anställda förklarar 

att det kan vara svårt att få tag på ledaren och att det därför är av största vikt att ha en bra relation 

till sina kollegor.  

 

Som ovan nämns, anses det vara en framgångsfaktor för karriären, men även för 

arbetstillfredsställelsen och arbetsrelaterad stress att våga fråga och ta hjälp av andra: 

 

”Det är bara att fråga på, det finns inga dåliga frågor, inte vara rädd för att fråga, mycket 

handlar om att söka information själv men man ska inte vara rädd för att fråga även på intag 

hemma hos kund” (A1)  

 

A1 säger vidare att hon hör av sig till ledaren och kollegorna lika mycket idag som hon gjorde när 

hon var nyutexaminerad mäklare. Idag hör hon av sig för att dubbelkolla att hon tänkt rätt, även 

fast hon vet vad som gäller. Detta nämner många av mäklarna som vi pratat med att de gör, 

framförallt för att få en bekräftelse. Ibland utsättas mäklare för situationer som de inte är vana vid, 

då är det viktigt att de kan höra av sig till sina kollegor och lära av varandra. Stöd från kollegor 

har konstaterats är av stor vikt. Även om stödet från ledaren anses viktigt om det skulle börja 

blåsa lite om öronen som A2 väljer att förklara det.  

 

En annan mäklare berättade för oss att hon arbetade ensam på kontoret under en tid, samtidigt 

som kontoret bytte ledare och franchisetagare. Detta var hon inte förberedd på, inte minst att den 

nya ledaren även var ledare över att flertal andra kontor, som innebar att hon fick fortsätta arbeta 

ensam. Mäklaren arbetade ensam i tre år. Under dessa tre år hade hon haft otroligt mycket att göra 

och fick inget socialt stöd från ledaren. Idag säger hon att hon aldrig skulle utsätta sig själv för 

situationen igen, även om hon snabbt fick stöd och hjälp när hon lämnade in sin avskedsansökan. 
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Stödet hjälpte henne att komma tillbaka till arbetet. Mäklaren förklarar att hon lärt sig mycket om 

vikten av att ha någon att vända sig till och som kan ge stöd.  

 

Insikten som denna mäklare gav oss tycker vi än tydligare visar på att gemenskap och socialt stöd 

är av stor vikt inom yrket. Som tidigare nämnts arbetar mäklare självständigt, men berättelsen 

anser vi tyder på att detta inte fungerar fullt ut. Människan är en social individ och behöver stöd, 

hjälp, empati, erkännande och uppmuntran i enlighet med vad Lewin & Sager (2008) samt 

Woodhead, Northrop & Edelstein (2014) visar med tidigare forskning. Även Thomas & Lankau 

(2009) säger att socialt stöd är som allra viktigast under utmanande tider, vilket vi anser betyder 

att den ovan givna respondenten borde fått stöd betydligt tidigare. Detta tycker vi tydligt visar att 

det är viktigt med närvarande ledare på kontoret som kan uppmärksamma när en anställd själv 

inte vågar be om hjälp. Det respondenterna förklarar upplever vi som en genomgripande faktor, 

som bland annat Lewin & Sager (2008), Woodhead, Northrop & Edelstein (2014), Skakon et al. 

(2010), Firth-Cozens & Mowbray (2001) och Maslach & Goldberg (1998) anser är till för att 

minska arbetsrelaterad stress och öka arbetstillfredsställelsen.  

 

Det sociala stödet anses framförallt vara viktigt under den första tiden som verksam mäklare. 

Generellt anser mäklarna det kan vara svårt att våga fråga om hjälp eller stöd. Om en mäklare 

istället får mycket hjälp och stöd i början av karriären, att de har en bra ledare som stöttar och 

finns till hjälp samtidigt som det finns kollegor att vända sig till, förklarar respondenterna kan 

innebära att en nyutexaminerad fortare vågar ta egna beslut och bli mer självständig. 

Självförtroendet och vetskapen om att de faktiskt kan är viktigt. A3 inledde sin karriär på ett 

annat kontor än det hon befinner sig på idag. Hon upplever att det kändes bra att vara 

nyutexaminerad och arbeta där eftersom ledaren befann sig på plats på kontoret hela tiden.  

Förklaringen till varför ledaren alltid var närvarande på kontoret berodde på att han inte arbetade 

som mäklare själv, vilket A3 upplevde som en trygghet eftersom att ledaren med mycket 

erfarenhet alltid fanns där att fråga. 

 

Allmänt i branschen har vi från respondenterna fått höra att det finns stadiga varumärken att luta 

sig tillbaka på, att mäklaren inte är ensam, att de alltid har kollegor eller specialister inom olika 

områden som finns till för att rådfråga och be om hjälp. För respondenterna är det även viktigt att 

ha vetskapen om att de kan vända sig till andra kontor eller till huvudkontoret för att få hjälp och 

rådgivning. De anställda upplyser oss också om att de tydligt känner en delaktighet, att alla får 

medverka genom att ledarna har respekt och visar lyhördhet gentemot sina anställda, deras 

synpunkter och värderingar, samt att de kan ringa till huvudkontoret vare sig det handlar om 
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problem eller idéer som vill framföras. Vi ser tydligt att det finns givna roller inom företagen och 

på kontoren, men att det inte alls är en byråkratisk eller hierarkisk maktposition som råder.  

4.5.2 Ledare 
	  
”Ja absolut, det är superviktigt att man har någon att bolla med, oavsett hur länge man har 

jobbat i det här yrket så dyker man på nya saker.” (L3)   

 

”Det kan ju också vara att bolla de här frågorna man är osäker på, eller få ventilera sig eller 

någonting kan ju någonstans göra att det pyser ur en litegrann” (L2) 

 

Alla ledare är också överens om att det sociala stödet är väldigt viktigt, även fast yrket som 

många gånger tidigare nämnts är självständigt, behöver alla känna gemenskap och tillhörighet. 

Ledarna anser att det är en del av deras ansvar att skapa trivsel på arbetsplatsen. De vill själva 

också förmedla att de står bakom sina anställda och hoppas också att detta är något som de känner 

av. De anser också att en del av deras roll som ledare är att verka som ett socialt stöd och att det 

är av största vikt att de anställda känner att de får stöd om de är i behov av det. Även ledarna 

hävdar att de anställda ofta väljer att vända sig till dem i första hand, men att det även kan vara 

bra att vända sig till andra kollegor. Bara för att de är ledare innebär det inte att de kan mest och 

är bäst på allt. Därför är det viktigt att alla känner trivsel och gemenskap på arbetet, att de ska 

uppleva att det finns stöd att hämta från alla. 

 

”Det är ju fördelen med att jobba i en stor kedja så att vi har ett enormt nätverk och inom 

länsförsäkringar speciellt, eftersom att det också är uppdelat på varje länsbolag, så dels har vi 

servicebolaget länsförsäkringar fastighetsförmedling, förmedlingsjurister och hela den 

kompetensen, även support för oss som ledare, så vi har en HR ansvarig så att vi kan bolla 

sådana personalfrågor, för ofta är det ju en vanlig mäklare som har klivit upp i rollen och blivit, 

då är det ju mycket nya områden och så.” (L3)  

 

De intervjuade ledarna har verkat inom de tre största mäklarföretagen i Sverige och anser att det 

är en fördel att arbeta inom en stor kedja. De förklarar att det finns ett enormt nätverk att vända 

sig till, vare sig det handlar om att få hjälp eller att föra fram idéer, både för anställda och ledarna. 

 

En ledare, citerad nedan, menade att det kan vara bra att vända sig till någon annan än ledaren 

eftersom han anser att det är viktigt att medarbetarna även ska känna stöd från kollegor:  
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”Det kanske till och med kan vara bra att fråga någon annan än chefen, dels så kan man få andra 

input än vad man annars får, eller så harvar man på i samma hjulspår.” (L2) 

 

De ledare som själva inte är verksamma på alla kontor som de är franchisetagare över, anser att 

det är av största vikt att medarbetarna på dessa kontor har andra att vända sig eftersom de själva 

inte alltid finns till hands. Det sociala stödet anser alla respondenter vara en stor påverkan på 

välbefinnandet och en motfaktor för arbetsrelaterad stress inom yrket. Mäklarna känner att de kan 

vända sig till både ledaren och sina kollegor det anser vi vara högt prioriterat för de flesta ledarna. 

 

”Jag är inte så hungrig på att växa så att det får bli på bekostnad av övriga medarbetares trivsel, 

eller för att de ska behöva tappa för mycket lön” (L3) 

 

”Jag vill hellre att vi ska vara för stressade för att vi har för mycket att göra och att mäklarna 

kan tjäna riktigt bra med pengar” (L3) 

 

Vikten av att medarbetarna trivs på arbetet är anses viktigt enligt ledarna. När mäklarna på 

kontoret spenderar så pass mycket tid ihop är det viktigt att alla trivs tillsammans. Medvetenhet 

om vikten av trivsel på arbetsplatsen har inneburit att allt fler ledare är noga och eftertänksamma 

redan vid rekryteringen. Anställa nya mäklare för att det finns utrymme och sedan anse att de 

klarar sig själva, anses inte vara ett bra sätt att bedriva verksamheten på. Ledarna förklarar även 

att det är viktigt att alla som rekryteras ska passa in i teamet. Bland annat för att det inte ska 

uppstå konflikter, men också för att det inte ska uppstå en inre konkurrens på kontoret. För 

ledaren handlar det om att individerna ska fungera ihop som grupp, snarare än att företaget ska 

växa. Ledarna är väl medvetna om den höga personalomsättningen inom branschen och hävdar att 

det idag är ett större fokus på att försöka ha kvar mäklarna som finns i branschen, snarare än att 

växa ekonomiskt.   

 

Ett avslutande citat får runda av denna del av arbetet:  

 

”När jag tycker att jag lyckas det är när jag lyckas ställa frågor som får personen att reflektera 

över sina svar, och gör något åt dem” (L1).  

 

Respondenten bakom det ovan nämnda citatet anser att det är hans ansvar som ledare att få 

personer att själva reflektera över sin arbetssituation. Tjata för mycket är ett dåligt 

tillvägagångssätt av en ledare. Detta citat får avsluta ledarnas förklararing av vad som ingår i 

rollen som ledare, samt vad som ingår i ledarrollen rent affärsmässigt.  
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4.5.3 Sammanfattning  
	  
Ledaren ska se till att det råder trivsel på arbetsplatsen. Det ska råda en gemenskap som bland 

annat innebär att kollegorna känner sig trygga med varandra. De ska kunna prata eller diskutera 

arbetsrelaterade frågor med varandra för att inte behöva belasta familj och vänner. Engagemang, 

socialt stöd och att vara uppmärksam anses också vara av stor vikt hos ledaren, som också anses 

bidrar till mindre arbetsrelaterad stress och framkallar en känsla av trygghet hos de anställda.  

 

Även om det sociala stödet från ledaren är viktigt, anser de anställda att det ibland kan vara bättre 

att ha någon annan att anförtro sig åt för att de inte riskera att bli för privat med sina ledare. Det är 

viktigt att de anställda känner sig trygga med ledaren, men att det också är viktigt att de känner 

trivsel och trygghet med fler på kontoret.  Att de kan hämta stöd och ställa frågor till andra för att 

få varierande synpunkter. Därför är det även viktigt med gemenskap, sammanhållning, bra 

arbetsklimat, ett organisatoriskt engagemang och ett socialt stöd för att de anställda ska känna sig 

trygga och uppleva mindre arbetsrelaterad stress.  

 

Analysmaterialet belyser vikten och betydelsen av ledarskapet i förhållande till upplevd 

arbetsrelaterad stress, enligt de ledare och anställda mäklare som vi intervjuat. Angående 

ledarskapets betydelse är alla respondenter eniga om att det har en avsevärt stor betydelse. Även 

fast yrket är unikt i sitt slag ansåg alla att det vara av största vikt att det finns ett fungerande 

ledarskap. Ledarskapet kan motverka arbetsrelaterad stress och öka arbetstillfredsställelsen enligt 

samtliga respondenter. Det kom också upp att just ledarskapet börjat uppmärksammas mer och 

mer inom branschen, inte minst beroende på att personalomsättningen är så pass hög. Det har 

därför börjat bli allt vanligare att det erbjuds ledarskapsutbildningar för att ledarna idag ska kunna 

ge det stöd som behövs.  

 

Vi har nu efter sammanställningen av resultat och analys fått bekräftat att ledarskapet och det 

sociala stödet har en påverkande roll för upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Detta kommer 

därför nu att vidare tas upp under slutsatsen då vi också svara på forskningsfrågorna.  
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5 Avslutning 
	  

Här presenteras en slutsats där vi svarar upp till syftet samt svarar på våra forskningsfrågor med 

en återkoppling till den teoretiska modellen. Sedan presenteras uppsatsens bidrag där vi 

återkopplar till den inledande problemdiskussionen i arbetet. Kapitlet avslutar vi med en 

redogörelse över möjligen framtida forskning inom området.	  

 

5.1 Slutsats 
 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse om ledarskapet och det sociala stödets betydelse 

för att motverka arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare. Åsikterna mellan de anställda och 

ledarna har inte skiljt sig avsevärt mycket åt dem emellan, därför har vi här valt att göra en 

gemensam slutsats. Vi svarar här med på syftet samt våra forskningsfrågor. 

 

Det har visat sig att det är lätt att det uppstår arbetsrelaterad stress i fastighetsmäklaryrket. Detta 

beror mycket på dess självständighet och pressen för att visa upp det egna varumärket. Stressen 

uppstår ofta i situationer där det handlar om att balansera kunder, organisationen och de egna 

värderingarna som Maslach & Goldberg (1998) tar upp i tidigare forskning. Situationerna uppstår 

dagligen och respondenterna är därför eniga om att det inte går i någon större utsträckning att vara 

helt ensam. Det krävs att de har socialt stöd från ledare och kollegor för att arbetet och 

organisationen samt att individen själv ska klara sig som även tidigare forskningen anser enligt 

bland annat Jain, Giga & Cooper (2009) och Hollet-Haudebert, Mulki & Fournier (2011). Därför 

anses ledarskapet vara av avsevärd stor betydelse i branschen för att främja välmående och för 

minskad arbetsrelaterad stress. Detta också för att det inger en trygghet att som anställd känna att 

de har någon som håller dem om ryggen. 

 

Vi har under studiens gång också studerat de två olika ledarskapsstilarna som tidigare i arbetet tas 

upp som transaktionellt ledarskap och transformellt ledarskap. Detta har vi gjort genom att 

studera respondenternas svar och därmed kommit fram till att den form av ledarskap som idag 

anses vara den typ av ledarskap som de vill uppnå kan liknas med transformellt ledarskap. Enligt 

Wells & Peachey (2011) handlar transformellt ledarskap om att engagera och motivera samt att 

det finns en nära relation mellan ledare och anställd som anses inge trygghet. Som tidigare nämnts 

betyder det inte att en ledare verkar inom den ena eller den andra ledarstilen fullt ut, utan att det 

kan vara bra att kombinera dem båda. 
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Ledarskapet har också betydelse för att minska den arbetsrelaterade stressen på så vis att 

ledarskapet fungerar bra för att de anställda känner att de har någon som håller dem om ryggen. 

En ledares uppgift är att ha kontroll över de affärsmässiga och även det anses vara en trygghet. 

Ledaren eller ledarna i dessa sammanhang är de som sköter företaget, även kallad franchisetagare. 

Även att ha en ledare som visar att denne har kontroll över det affärsmässiga kan inge förtroende 

och trygghet för de anställda. Vi har alltså hittat antydningar om att det transaktionella 

ledarskapet även det kan inge en trygghet och på så sätt att även det anses minska den upplevda 

arbetsrelaterade stressen. Det transaktionella ledarskapet syftar inte till att vara som ett socialt 

stöd för de anställda utan syftar snarare till det mer affärsmässiga i organisationen enligt Gregory 

& Aarons (2006). En del av våra respondenter nämner att även den del av ledarskapet som 

handlar om att föra företaget framåt rent affärsmässigt kan påverka. Därmed kan även en ledare 

som fokuserar på dessa delar inge en form av stöd för de anställda som gör att de känner sig 

trygga i arbetet och som således också kan leda till att upplevd arbetsrelaterad stress minskar. 

 

Tidigare i arbetet så presenterade vi en egen utformad sammanfattande modellen över den 

tidigare forskningen. Denna modell väljer vi nu att återigen visa. Detta beror på att vi anser att det 

ovan nämnda innebär att denna modell nu har en annan utformning då vi har hittat en ny 

koppling. Vi har upptäckt en förändring från den tidigare modellen nämligen att även den 

transaktionella ledarstilen kan ha en påverkande roll för den arbetsrelaterade stressen. Nedan 

visas nu den nya modellen. 
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Vi har alltså även valt att sätta in att det finns en koppling mellan den transaktionella ledarstilen 

och arbetsrelaterad stress. Kopplingen är inte alls lika dominerande som den att det sociala stödet 

anses vara starkt relaterat till att minska upplevd arbetsrelaterad stress. Därför har vi genom 

modellen visat detta med en streckad linje för att påvisa att även detta kan vara värt att studera 

närmare på när det handlar om att motverka arbetsrelaterad stress hos säljare och då framförallt 

inom fastighetsmäklarbranschen.  

 

Vi har genom studien fått bekräftat att det finns en koppling mellan socialt stöd och den 

transformella ledarstilen när det handlar om arbetsrelaterad stress hos säljare. De aspekter som tas 

upp i modellen har varit i enlighet med vad även respondenterna har angivit, nämligen att 

ledarskapet och framförallt det transformella ledarskapet har en påverkande roll för upplevd 

arbetsrelaterad stress, samt att det sociala stödet som kan anses vara kopplat till den transformella 

ledarstilen anses vara av allra största vikt.  

 

Det sociala stödets betydelse av ledarskapet visar sig ha en betydande inverkan på arbetsrelaterad 

stress i likhet med vad Lewin & Sager (2008) förklarar i tidigare forskning. Däremot pratade 

respondenterna om att det inte alltid behöver vara ledarens uppgift att vara en stödjande person, 

utan att det till stor del handlar om att alla på kontoret känner en gemenskap och en säkerhet i att 

ta upp saker med kollegorna. Åter igen hamnar det däremot i ett resonemang om att det är ledaren 

som har i uppgift att organisationen fungerar i alla dess aspekter, således också det sociala vilket 

även Day & Allen (2004) nämner i sin forskning. 

 

Under intervjuerna har vi även märkt och fått höra att det ofta inte finns en ledare på plats då 

dessa oftast inte bara är franchisetagare och ledare över ett kontor, utan är ledare på flera kontor. 

De anser att det då är än viktigare att gruppen fungerar, att det finns en god gemenskap och att 

alla kan prata med varandra. Därmed har det blivit allt vanligare vid nyrekrytering att de i största 

hand går på om personen är kompatibel med de andra på arbetsplatsen. Idag har ledarna allt mer 

börjat uppmärksammat att just det sociala stödet och tryggheten har en stor påverkan på den 

upplevda arbetsstressen, samt hur vida personerna på arbetsplatsen mår och hur de i relation till 

det presterar. Detta är något som även tas upp i tidigare forskning av bland annat Firth-Cozens & 

Mowbray (2001) samt Scandura & Williams (2001). Branschen och fastighetsmäklaryrket har 

blivit allt mer utsatt och de har kommit till insikt att något måste förändras för att omsättningen av 

mäklare ska minska.  

 

Alla faller dock tillbaka på det att mäklaryrket är ett självständigt yrke och det krävs att den 

enskilda mäklaren sätter upp strategier för sig själv. Det är av största vikt att som ensam individ 
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också ha koll på hur de exempelvis ligger till och förhåller sig gentemot mål och budgetar. Det 

handlar också om att själv ta initiativ till att våga fråga och ta plats enligt respondenterna. De 

anställda ska inte ha förväntningar om att en ledare hela tiden kommer att fråga hur det går, säga 

vad som ska göras eller hur målen ska uppnås, utan det handlar om att våga fråga, våga ta upp 

saker och känna att de kan anförtro sig åt någon. Det är av största vikt att det råder en bra 

gemenskap på arbetsplatsen och att känna att det alltid finns någon att vända sig till.  

	  
Sammanfattningsvis förklarar respondenterna att det är viktigt att känna en bra gemenskap och 

stöd, att våga fråga men även att våga ventilera sig. Stress är ett resultat av att bland annat bära på 

massor av tankar och känslor av saker som måste göras eller som måste diskuteras. Det är därför 

viktigt för mäklarna att känna att de kan ventilera sig och diskutera med ledaren eller kollegorna 

för att en del av stressen på så sätt ska kunna ventileras ut. Ibland handlar det bara om att ledaren 

eller en kollega ska lyssna, medan andra gången kanske ledaren ställer en motfråga som får 

personen att inse att det som var grunden till stressen egentligen inte var så farligt. Diskutera 

orosmoment med någon som vet hur det är, som har erfarenhet av yrket, kan göra att personen 

slappnar av mer och gör ett bättre jobb. Alla respondenter säger i någon bemärkelse att just det 

sociala stödet, samspelet och trivseln på arbetsplatsen är stora aspekter för att minska den 

arbetsrelaterade stressen. Detta anser vi vara en bekräftelse på att ledarskapet och det sociala 

stödet har den koppling till arbetsrelaterad stress som visas i modellen i enlighet med tidigare 

forskning.  

	  
Samtliga är överens om att ledarskapet och dess inverkan på individer handlar om att inte dra alla 

över en kam. En ledare ska känna av, ta hänsyn till den enskilda individen och balansera. Olika 

människor behöver olika typer av stöd och olika typer av mål. Det är av vikt att hitta en dynamik i 

gruppen samt att det är fungerande relationer mellan ledaren och dess anställda. Detta yrke är 

stressigt vilket respondenterna anser att det inte går att komma ifrån helt, men att det absolut 

påverkas positivt av ett fungerande ledarskap och att det sociala stödet är något som bör upplysas. 

 

5.2 Uppsatsens bidrag 
	  
Genom resultatet av studien anser vi att denna studie har bidragit till den företagsekonomiska 

forskningen genom de insikter som vi hittade inom ämnet ledarskap och organisation. I den 

inledande problemdiskussionen nämns att det i nuläget finns relativt lite forskning inom 

försäljningsyrken som har en koppling till arbetsrelaterad stress. Där av anser vi att denna studie 

har gett ett bidrag och gett möjligheter för att kunna utveckla forskningen inom området. Denna 

forskning anser vi vidare vara användbar för det specifika säljyrket nämligen mäklarbranschen, 
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eftersom studiens resultat kan ge en insikt för vad som är värt att eftersträva och arbeta vidare 

med inom ledarskap, för att motverka arbetsrelaterad stress och den i dagsläget rådande 

omsättningen av mäklare.  

 

Idag är konkurrensen knivskarp och det ställs allt högre krav på mäklare, vilket anses vara en 

orsak till att arbetsrelaterad stress uppstår. Detta tas upp genomgående över hela studien. I och 

med denna studie har vi kunnat öka kunskapen om att ledarskapet och framförallt att det sociala 

stödet anses vara viktigt. Mängden stöd i framförallt början av karriären anses vara en stor del i 

ledarskapets betydelse och är något som bör uppmärksammas. Yrket innebär att arbeta 

självständigt och att vara sitt eget varumärke och betyder i många fall att mäklarna inte arbetar i 

närheten av sin ledare, som i vissa fall anses vara ett problem som vi med studien har 

uppmärksammat. Vi anser att vi genom studien har kunnat ge ett bidrag till forskningen inom 

området men kanske framförallt gett ett bidrag till fastighetsmäklarbranschen i praktiken. Vidare 

anser vi att det sociala stödet generellt anses vara av vikt och en del av ledarskapet som vi därmed 

anser kan överföras generellt till ledarskapet i olika branscher och inte enbart 

fastighetsmäklarbranschen.  

 

Vidare har vi fått kunskap om att det i största grad handlar om att som ledare bedriva 

verksamheten och ledarskapet efter den transformella ledarstilen, som mycket handlar om det 

sociala stödets påverkan på arbetsrelaterad stress. Samtidigt har sett tendenser till att även den 

transaktionella ledarstilen kan ha en påverkan på den arbetsrelaterade stressen i en positiv 

bemärkelse. Detta är den del av studien som vi har hittat nya kopplingar till eftersom vi genom 

tidigare forskning inte sett att den transaktionella ledarstilen anses påverka den arbetsrelaterade 

stressen positivt.   

 

5.3 Framtida forskning  
	  
Vi har nu gjort en studie inom säljyrket där vi intervjuat mäklare för att få fram ett svar på frågan 

hur ledarskap och det sociala stödet kan motverka arbetsrelaterad stress och öka 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda. 

 

Vår studie är riktad mot mäklarbranschen och vi valde att intervjua både anställda mäklare och 

ledare för att kunna göra en jämförelse och se samband mellan svaren från de olika nämnda 

perspektiven. Någonting som vi har funderat över nu i efterhand är att det vore intressant att bara 

fokusera endast på antingen ledare eller anställda för att då få en mer enhetlig bild ur ett av 

perspektiven, samt att denna studie genomfördes med ett litet antal respondenter. Trovärdigheten 
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för denna studie skulle öka om samma studie även gjordes där det innefattas betydande mer 

respondenter även i en större spridning.  

 

Vi ser också genom studien att vidare skulle vara av intresse att göra en studie som riktar sig mer 

mot den transaktionella ledarstilen och vad ledarstilen faktiskt har för påverkan för den 

arbetsrelaterade stressen. Detta för att ta vid där vår studie slutar. Det skulle därför vara intressant 

att som tidigare nämnts göra denna studie över ett betydande större urval, för att se om det arbete 

som vi har påbörjat är något nytt som uppmärksammas i allt större grad i branschen eller inom 

andra säljyrken.   
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