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SAMMANFATTNING 

Titel: Lönemodellens påverkan på fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp.  

Författare: Desiree Apell och Liza Malmqvist 

Handledare: Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander och Pär Vilhelmson 

Datum: 2014 – maj  

Syfte: Denna studie avsåg att förklara hur fastighetsmäklare upplevde att deras lönemodell 

påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv och i vilken utsträckning de ansåg att 

lönemodellen var stressande eller motiverande.  

Vidare avsåg den här studien att till viss del validera en framväxande teori, genom att besvara 

huruvida tre faktorer, kön, karriärambitioner och föräldraskap påverkade fastighetsmäklares 

upplevda balans mellan familje- och arbetsliv.  

Metod: Tillvägagångssättet för arbetet var kvantitativa studier i form av mailenkäter. 

Resultat & slutsats: Om respondenten kände sig motiverad av sin lönemodell upplevde de inte 

att lönemodellen påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv, dock ansåg de att de hade 

balans i livet. Flexibla arbetstider kan vara en faktor som bidrog till att respondenterna upplevde 

balans i livet. Individer som upplevde stress ansåg dock att lönemodellen påverkade deras 

upplevda balans i livet och ansåg även att de inte hade balans mellan familje- och arbetsliv. 

Förslag till fortsatt forskning: Studiens syfte samt forskningsfrågor behöver vidare forskning 

för att fastlås eller avslås. Även faktorn flexibla arbetstider bör studeras vidare för att fastställa 

om den bidrar till balans mellan familje- och arbetsliv hos fastighetsmäklare.  

Uppsatsens bidrag: Studien kan inspirera franchisetagare eller chefer inom branschen att 

utforma stabilare och bättre villkor för sina anställda utifrån vår studies resultat. 

Nyckelord: fastighetsmäklare, provisionslön, lönemodell, balans, work-life balance 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

Title: The impact of salary model's on real estate agents balance between family and work. 

Level: Bachelor Thesis in Business Administration C, 15.0 hp.  

Author: Desiree Apell och Liza Malmqvist  

Supervisor: Maria Fregidou - Malama, Ernst Hollander and Pär Vilhelmson 

Date: 2014 – may 

Aim: The aim of this study was to explain how real estate agents experienced their pay model 

affecting their balance between family and work and in what extent they felt their pay model 

being stressful or motivating. 

Furthermore, the aim of this study was partially to validate an emerging theory by answering 

whether gender, career aspirations and parenthood-affected real estate agents balance between 

family and work. 

Method: We did a quantitative research by using mail surveys. 

Result & Conclusions: If the respondents felt motivated by their pay model, then they did not 

experience the salary model was affecting their balance between family and work, however, they 

experienced balance in life. Flexible working hours could contribute work-life balance to the 

respondents. Individuals, who experienced stress, also experienced that their pay model was 

affecting their balance between life and work. They also experienced that they did not have 

balance between family and work.  

Suggestions for future research: To be able to determine if this study is credible and 

generalizable, this study's purpose and research questions need further research. Flexible work 

should be studied further to determine whether it contributes real estate’s balance between family 

and work. 

Contribution of the thesis: Based on this study, this study can inspire the franchisees or 

executives in the real estate industry to design more stable and better conditions for their 

employees. 

Key words: real estate agent, commission salary, salary model, balance, work-life balance 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras en bred bakgrund till vårt val av tillämpningsområde för att ge dig 

som läsare en god inblick i att det kan finnas fler faktorer som spelar in i det valda problemområdet. 

Vidare presenteras studiens problematisering där vi belyser komplexiteten med 

tillämpningsområdet och slutligen redogör vi för studiens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Staffansson Pauli (2013) har fastighetsmäklaryrket i regel varit ett mansdominerat yrke där 

arbetstagaren helt eller delvis saknat utbildning inom yrkesområdet. Under de senaste årtiondena 

har kraven för att bli yrkesverksam inom branschen ökat och allt fler söker till utbildningen enligt 

Mäklarsamfundet (2013).  

 

Staffansson Pauli (2013) menar att dagens fastighetsmäklarprogram fokuserar på att ge studenterna 

högre utbildning inom samhällsvetenskap och service då man vill öppna upp branschen för en ny 

målgrupp. Forskaren menar att den nya strategin har kommit till för att bidra till utvecklingen av 

branschen som historiskt sett dominerats av män utan högskoleutbildning och med ett tekniskt 

tänkande som strategi. Dagens utbildade fastighetsmäklare har mer fokus på sälj och service samt 

djupare kunskaper kring yrkets uppgift.  

 

Vidare menar Staffansson Pauli (2013) att fastighetsmäklarbranschen står inför följande två 

utmaningar: ett generationsskifte och ett utbildningsskifte. Det innebär att de som arbetar i 

branschen idag, mestadels äldre män utan högre utbildning, kommer att möta yngre och mer 

välutbildade män och kvinnor, vilket kommer att förändra kraven på branschen. Syftet var aldrig att 

locka fler kvinnor till fastighetsmäklaryrket, men det är vad utbildningskraven har resulterat i menar 

Staffansson Pauli (2013). 

 

Enligt Mäklarsamfundets (2013) senaste årsrapport arbetade 67 procent av Sveriges registrerade 

fastighetsmäklare efter enbart provisionslön och endast 12 procent uppgav att de hade en fast lön i 

kombination med provisionslön. Att arbeta efter provisionslön innebär att individen har en lön som 

är direkt kopplad till dennas försäljningsprestation. Vidare visade årsrapporten att mer än 50 procent 

av de nyexaminerade fastighetsmäklarna slutar inom två år i branschen. Hugo (2014-02-05) har 

intervjuat Ingrid Eiken, VD i Mäklarsamfundet, som tror att fastighetsmäklarbranschen står inför en 

rad utmaningar samt förändrade villkor. Följande uttalande gör Eiken i Svenska Dagbladet (2014-

02-05): 
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Jag tror att vi kommer att få se fler mäklare med en kombination av rörlig och fast lön och 

färre med ren provisionslön. Våra undersökningar visar att två tredjedelar av våra medlemmar 

idag endast har provision och fler uppger att det är en tuff vardag. Många hoppar av de första 

tre åren. 

 

Lars Kilander (2014-03-11), f.d. VD i Mäklarsamfundet Bransch, skriver i Dagens Industri att 

blivande fastighetsmäklare ofta har felaktiga förväntningar på yrket. Studenternas uppfattning är att 

yrket är glamoröst och ett tillfälle att tjäna stora summor pengar. Vidare anser Kilander (2014-03-

11) att studenterna har en begränsad insikt i vad yrket innebär då yrket i många fall är en livsstil och 

inte bara ett arbete. Det kräver både tid och personliga uppoffringar i form av tillgänglighet på 

obekväma tider. Felipe Martinez (2014-03-10) menar att en fastighetsmäklare givetvis kan tjäna 

väldigt bra med pengar, dock bör man vara medveten om att vägen dit kan vara lång. Martinez är 

fastighetsmäklare i Stockholmsområdet och har drivit en blogg där han lyft fram sin egen 

verklighetsbild av yrket genom bland annat frågan om fastighetsmäklarens påfrestande lönemodell, 

provisionslönen. 

 

Annika Härenstam (Suntarbetsliv, 2014-04-13) tar upp det så kallade goda arbetet (Decent Work) 

som innefattar inflytande, stimulans, tillhörighet, uppskattning, respekt, fysisk, social och 

ekonomisk trygghet, balans mellan arbetskrav och egen förmåga, balans mellan förvärvsarbete och 

övrigt liv samt av flexibilitet. Av dessa punkter anses inte fastighetsmäklarbranschen innefatta 

ekonomisk trygghet, med hänvisning till Eiken (SvD, 2014-02-05) och Kilanders (2014-03-11) 

uttalande. 

 

I en artikel i Campus Karriär menar Eriksson och Thun (2013) att det viktigaste karriärmålet för 52 

procent av 20,000 tillfrågade studenter var att ha balans mellan privat- och arbetsliv. Det gör det 

tydligt att balans i livet är en av de viktigare punkterna för företagen att bejaka för att både erhålla 

och behålla sin personal. Således blir fastighetsmäklarbranschen intressant att undersöka, dels då 

den omges av påfrestande villkor, felaktiga förväntningar samt att allt fler söker till utbildningen. 

 

1.2 Problematisering 

Kilander (2014-03-11) skrev ”Det handlar trots allt om försäljning, att sälja in sin 

fastighetsmäklartjänst till sina uppdragsgivare är centralt. Har du inga försäljningsuppdrag, har du 

inget att förmedla” i Dagens Industri. Med detta vill vi påpeka komplexiteten med 

fastighetsmäklaryrket då en fastighetsmäklare med provisionslön som inte säljer några bostäder 
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heller inte erhåller någon lön. Detta är något som inte skapar ekonomisk trygghet enligt Joseph och 

Kalwani (1998), som vidare menar att det kan leda till ohälsa och stress hos individen. 

 

Burnthore Lopez, Hopkins och Raymond (1996) menar att provisionslön finns för att företagen vill 

motivera sina säljare, både till individuella och organisatoriska målsättningar. Luthans och 

Stajkovic (2001) anser att provisionslön ger arbetstagaren möjlighet att påverka sin lön genom sin 

förmåga och prestation, vilket Basu, Rajiv, Srinivasan och Staelin (1985) menar motiverar 

arbetstagaren till att prestera ännu bättre.  

 

Som vi nämnde i problembakgrunden, är provisionslönen direkt sammanlänkad till säljarens 

arbetsprestation, vilket innebär att inkomsten kan variera från månad till månad. Inom 

fastighetsmäklarbranschen styrs marknaden till stor del av yttre faktorer som världsekonomin, vilket 

gör att månadslönen kan variera kraftigt från period till period för den anställda. Det är allmänt känt 

att marknaden kan vända både uppåt och nedåt utan att branschen kan påverka det. Detta resulterar i 

en varierande inkomstkälla som enligt Joseph och Kalwani (1998) påverkar individer negativt då 

dessa kan uppleva stress av att inte kunna planera sin privatekonomi, vilket påverkar individers 

prestation och välbefinnande negativt. 

 

Nevander Friström (1999) menar att stress är en faktor som inte gynnar balansen i livet. Enligt 

författaren måste en individ finna balans mellan tre kategorier, privat- familje- och arbetsliv, för att 

må bra och känna välbefinnande. Detta kan vara svårt som fastighetsmäklare med åtanke till Eikens 

(2014-02-05) uttalande i Svenska Dagbladet som tidigare nämnts. Att ha balans mellan familje- och 

arbetsliv har en positiv inverkan på flera faktorer enligt Beauregard och Henry (2009), då det bidrar 

till välbefinnande och bättre prestation hos arbetstagare, något som i sin tur gynnar arbetsgivaren. 

 

Greenhaus, Collins och Shaw (2003) konstaterar att intresset för forskningsfrågor kring individers 

balans mellan familje- och arbetsliv har ökat under de senaste åren och har blivit mer 

uppmärksammat än tidigare. Vi anser att fastighetsmäklarbranschen bör uppmärksamma det också, 

då det är en bransch med påfrestande villkor, prestationsrelaterad lön och med hög andel 

avregistreringar av nya fastighetsmäklare varje år. Enligt Martinez ((2014-03-10) utvecklas 

samhället i snabb takt medan fastighetsmäklarbranschen envist tänker “såhär har det alltid 

fungerat”. Branschen behöver följa med i utvecklingen och se över sina villkor menar Martinez. 
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Med stöd av Kilanders (2014-03-11) uttalande, ansåg vi att de som söker till 

fastighetsmäklarutbildningen bör bli medvetna om de krav och villkor som väntar efter studierna. 

Detta då det kan minska andelen individer som i dagsläget avregistreringar sig i ett tidigt skede.  

Ur företagsekonomisk synvinkel ansåg vi att det var viktigt att belysa tillämpningsområdet 

arbetsvetenskap, i den utsträckning att ge ledare inom branschen en inblick i, kunskap och förståelse 

för hur anställda fastighetsmäklares balans i livet påverkas av deras lönemodell. Vi ville även visa 

huruvida de blev motiverade eller stressade av den. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara hur fastighetsmäklare upplever att deras lönemodell påverkar 

deras balans mellan familje- och arbetsliv, och i vilken utsträckning de anser att lönemodellen är 

stressande eller motiverande. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi belyser inte det genusvetenskapliga generationsskifte som Staffansson Pauli (2013) anser är ett 

faktum i fastighetsmäklarbranschen. Det kommer att leda till att äldre män, med viss eller ingen 

utbildning, kommer att ersättas av yngre utbildade kvinnor och män.  
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2. Tidigare forskning 

Kapitlet inleds en förklaring av State of the art och en beskrivning över hur vi samlade in studiens 

artiklar. Vidare följer de vanligaste lönemodellerna i fastighetsmäklarbranschen och tidigare 

forskning kring balans mellan familje- och arbetsliv. Sedan gör vi en kortare genomgång av 

föräldraskapet i kombination med arbete. Kapitlet avslutas med studiens forskningsfrågor. 

 

2.1 State of the art 

Under respektive teoridel finns en tabell i syfte att presentera teoridelens State of the art. Syftet med 

att presentera arbetets State of the art är för att visa er som läser vilken grad av validitet respektive 

använd artikel har, vilket Philipson (2013) stödjer. Vi har även bedömt artikelns styrka, vilket 

innebär att vi utifrån antal citeringar i kombination med hur pass validerad artikeln är bedömt om 

styrkan i teorin är dominerande, framväxande eller förslag till ny teori. 

 

För att ta reda på vilken nivå av validering våra artiklar hade sökte vi på ursprungsartikeln via 

Google Scholar och därefter tog vi fram de 20 mest citerade artiklarna som i sin tur citerat till 

ursprungsartikeln. Enligt Philipson (2013) bedöms valideringen utifrån hur många citeringar en 

artikel har i kombination med hur många av de 20 artiklarna som bekräftar ursprungsartikeln.  Vi 

gjorde bedömningen utifrån Philipsons (2013) rekommendation vilket betyder att en artikel som har 

fler citeringar än 500 och är väl validerad är dominerande. En artikel som har fler än 100 citeringar, 

men mindre än 500 och är viss validerad är en framväxande teori och slutligen är en artikel med 

mindre än 100 citeringar och som är lite validerad ett förslag till ny teori. 

 

Vi valde att placera vår State of the art under respektive teoridel för att ge er som läser en direkt och 

tydlig bild över tillförlitligheten av texten. 

 

2.2 Teoretisk insamling 

Vi har samlat in studiens artiklar via Google Scholar, Emerald Insight, Jstore och Discovery, då vi 

hade blivit rekommenderade att använda dessa av Högskolans bibliotek och våra handledare. Vi 

ansåg även att de var lämpliga att använda då vi på Discovery kunde välja att endast söka bland 

artiklar som var peer reviewed, vilket innebar att artikeln redan var kvalitetsgranskad. På Emerald 

Insight och Google Scholar var samtliga artiklar redan kvalitetsgranskade av respektive sökmotorer 

vilket underlättade sökprocessen. Google scholar visar dessutom antal citeringar som en artikel har, 

vilket var till stor hjälp under utformandet av State of the art.  
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Artiklarna vi valde ut hittade vi genom att använda följande sökord: commission* work-life* fixed 

salary* real estate* realtor* job satisfaction* realtor* remuneration* privatelife-worklife* balance* 

life satisfaction* privatelife-worklife* sales management*. Dessa ord böjdes och sammansattes 

sedan i olika kombinationer för att vi skulle få fram artiklar som kunde ge oss mest information om 

vårt valda ämne.  

 

Vår ambition var att artiklarna skulle vara kvalitetsgranskade (peer reviewed) och vi ville även att 

de skulle bidra till arbetets syfte samt ge en god grund för arbetets teorikapitel. Artiklarna valdes ut 

genom att vi läste dess titel, sammanfattning samt ögnade igenom dess metodval och resultat. 

 

2.3 Lönemodeller och dess påverkan 

Enligt Mäklarsamfundets (2013) statistik är provisionslönemodellen dominerande inom branschen, 

följt av fast lön i kombination med provisionslön och slutligen endast fast lön som ersättningsform. 

Respektive lönemodell beskrivs ur olika perspektiv för att ni som tar del av texten ska få en inblick 

över ämnets komplexitet och själv kunna skapa er en uppfattning om modellens påverkan. Albers 

(1996) menar att valet av ersättningsplaner i säljande organisationer är ett återkommande och 

komplext problemområde. 

 

2.3.1 Provisionslön 

Brown och Armstrong (2000) menar att provisionslön är en utväg på företags problem gällande 

ökade personalkostnader. Företag avsåg att hitta nya sätt att skapa produktivitet hos sina anställda, 

men behålla låga personalkostnader. Deras lösning resulterade i provisionslönemodellen, vilket 

bidrar till låga personalkostnader då anställda som inte presterar, inte erhåller någon lön och därmed 

inte belastar företags personalkostnader. Motsatsen blir att anställda som säljer bra erhåller lön 

samtidigt som de bidrar till ökad lönsamhet till sitt företag.   

 

Basu et al. (1985) anser att provisionslön gynnar företag då anställda lägger ner mer energi på att 

sälja in produkter eller tjänster till företags kunder. Basu et al. (1985) klassar provisionslönen som 

den mest effektiva motivationsfaktorn i säljande situationer och Anderson och Oliver (1987) menar 

att det beror på att den anställda motiveras till ökad prestation i takt med att belöningar utlovas. 

Dock visar Sujan, Sujan, och Weitz (1988) att yttre belöningar som provisionslön påverkar 

anställdas arbete negativt då säljare kan ta till olämpliga knep för att sälja mer, detta för att erhålla 

högre lön. Exempelvis menar Anagol, Cole och Sarkar (2011) att säljare som har provisionsbaserad 

lön, främst presenterar produkter som ger hög ekonomisk ersättning än sådana med längre 

ekonomisk ersättning. 
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Sharma och Sarel (1995) berör vidare problematiken med provisionslönens påverkan och menar att 

säljares agerande förändras ut mot kunden beroende på om det finns ett belöningssystem inblandat i 

säljares ersättningsplan eller inte. Hos företag som använder belöningssystem tenderar säljares 

intresse för kundens behov att minska. Sharma och Sarel (1995) förklarar att säljare är mer 

medvetna om aktiviteter som leder till finansiella ersättningar än aktiviteter som kan leda till ökad 

kundtillfredsställelse.  

 

Provisionslönens påverkan på säljares beteende ut mot kunden är ett problem som forskare redogör 

för. Både studierna av Joseph och Kalwani (1998) och Kurland (1991) visar att provisionslön 

skapar konflikter på arbetsplatser mellan kollegor. Joseph och Kalwani (1998) belyser vikten av att 

företag måste ha kännedom om till vilken grad de anställda är tillfreds med sin löneform eller inte. 

Risken för osämja på arbetsplatser ökar om arbetstagare är missnöjda med sin lönemodell, vilket 

kan skapa dålig stämning då anställda känner sig orättvist behandlade, vilket leder till sämre 

prestation.  

 

Att använda provisionslön i ett tidigt skede i säljares karriär kan enligt Flaherty och Pappas (2002) 

vara ett dåligt val av företaget. Sujan et al. (1988) menar att individer som är i ett tidigt skede av sin 

karriär, kan uppfatta lönemodellen som kontrollerande, vilket hämmar deras utveckling. Vidare 

konstaterar Sujan et al. (1988) att äldre arbetstagare oftast föredrar att arbeta efter provisionslön då 

de anser att de är mer kompetenta än den yngre generationen och därmed vill bli belönade efter sin 

prestation.  

 

Enligt Wolvén (2000) finns det dock andra sätt än provisionslön för att uppnå produktivitet eller 

lönsamhet i organisationer. Wolvén (2000) menar att företag som låter sina anställda ta egna beslut 

och styra sitt eget arbete har högre produktivitet än organisationer som arbetar efter provisionslön.  

 

Sujan et al. (1988) menar liksom Wolvén (2000) att det finns andra sätt att motivera företagets 

medarbetare. Enligt Sujan et al. (1988) ska arbetstagare fokusera på innehållet i sina arbetsuppgifter 

och tänka kreativt samt exploatera nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter på. För att kunna göra det 

krävs att arbetstagare har inre motivation som enligt Deci och Ryan (2000) innefattas av egen vilja 

och glädje av att få utföra uppgiften. Mallin och Pullins (2009) menar att provisionslön kan påverka 

anställdas inre motivation negativt eftersom det resulterar i minskad njutning av att utföra själva 

arbetsuppgifterna.  
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Vidare tar Ariely, Gneezy, Loewenstein och Mazar (2009) upp liknande forskning där de belyser 

hur små yttre belöningar i form av pengar påverkar arbetstagares prestation positivt, om arbetet 

kräver kreativitet, skicklighet och kunskap. Om en anställd däremot blir belönad med stora yttre 

belöningar i form av pengar, minskar det individens förmåga att fokusera på sin arbetsuppgift då 

denna endast fokuserar på belöningen. 

 

Deci och Ryan (2000) menar att individer motiveras av inre eller yttre motivation vilket även 

Mallin och Pullins (2009) förespråkar. Stewardship teorin fokuserar enligt Davis, Schoorman och 

Donaldson (1997) inte på de anställdas motivation i samma utsträckning som vi anser att Deci och 

Ryans (2000) teori gör. Davis et al. (1997) menar att arbetstagare i Stewardship teorin strävar mot 

att uppnå organisationens mål för försäljningstillväxt och lönsamhet. Arbetstagaren anses även som 

trogen till sitt företag samt att anställdas motivation ligger i linje med chefens.    

 

Vidare menar Tosdal (1952) att prestationsorienterade människor mår bättre när de erhåller lön i 

rörlig form då de vill bli belönade i takt med att deras prestation ökar. Joseph och Kalwani (1998) 

belyser dock problematiken med provisionslön. De menar att arbetstagare kan ha svårt att planera 

sin månadsbudget, då lönen i regel inte är densamma varje månad. Det kan leda till ekonomisk oro 

hos individen, vilket framkallar stress. Joseph och Kalwani (1998) menar således att anställda inte 

uppskattar när deras lön förändras från månad till månad, utan att de föredrar en stabilare 

inkomstkälla. 

 

 State of the art (Provisionslön)   

Referens Citat Validering Teorins styrka 

Basu et al. (1985) 504 Väl validerad Dominerande 

Anderson & Oliver (1987) 562 Viss validerad Framväxande 

Sujan et al. (1988) 123 Viss validerad Framväxande 

Anagol et al. (2002) 8 Inte validerad Föreslagen 

Sharma & Sarel 1995) 54 Lite validerad Föreslagen 

Joseph & Kalwani (1998) 74 Lite validerad Föreslagen 

Kurland (1991) 34 Lite validerad Föreslagen 

Flaherty & Pappas (2002) 28 Lite validerad Föreslagen 

Deci & Ryan (2000) 3851 Väl validerad Dominerande 

Mallin & Pullins (2009) 21 Lite validerad Föreslagen 

Davis et al. (1997) 2110 Väl validerad Dominerande 
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Tabell 1, State of the art, provisionslön, egen. 

 

2.3.2 Fast lön 

Fast lön innebär att arbetstagare får en fast summa pengar utbetald varje månad, oavsett 

försäljningsprestation. Det är en löneform som inte är särskilt vanlig för de verksamma 

fastighetsmäklarna i Sverige. Fast lön betalas i regel ut till anställda med en annan befattning på 

kontoret, som exempelvis fastighetsmäklarassistent. 

 

Tosdal (1952) menar att fast lön har sina begränsningar som lönemodell då den inte tycks motivera 

arbetstagare att prestera i samma utsträckning som provisionslön motiverar individer. Den fasta 

lönen kan dock vara bra i andra avseenden enligt Basu et al. (1985). Författarna menar att fast lön är 

den bästa formen av ersättning i de fall då företaget avser att motivera säljare att nå andra mål än 

företagets kortsiktiga försäljningsmål.  

 

Flaherty och Pappas (2002) menar att säljare blir motiverade av förmågan att själva kunna styra 

över sin inkomst, då de kan känna sig delaktiga i företags planering. Detta är något som hämmas 

om företag endast erbjuder fast lön. 

 

När arbetstagare erhåller fast lön upplever de trygghet enligt Johlke, Stamper och Shoemaker 

(2002), medan provisionslönen ger arbetstagare störst potential till höga intäkter men bidrar till 

osäkerhet hos arbetstagaren. Vidare menar författarna att det optimala lönesystemet för de anställda 

är en kombination av fast- och rörlig lön. För att en lönemodell ska anses vara optimal, menar 

Albers (1996) att den ska tillfredsställa säljare i den mån att de är nöjda med sin ersättning, men 

fortsatt presterar på en nivå som gör att företaget är tillfreds. Genom ett sådant lönesystem erbjuds 

arbetstagare, enligt Johlke et al. (2002), trygghet och stöd från sitt företag, samtidigt som de har 

möjligheten att påverka sina intäkter genom den rörliga lönedelen. 

 

 State of the art (Fast lön)   

Referens Citat Validering Teorins styrka 

Basu et al. (1985) 504 Väl validerad Dominerande 

Flaherty & Pappas (2002) 28 Lite validerad Föreslagen 

Johlke et al. (2002) 57 Lite validerad Föreslagen 

Albers (1996) 46 Lite validerad Föreslagen 

Tabell 2, State of the art, fast lön, egen. 

Ariely et al. (2009) 261 Viss validerad Framväxande 
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2.3.3 Fast lön i kombination med provisionslön  

Johlke et al. (2002) menar vidare att anställda som har fast lön i kombination med provisionslön 

upplever att deras företag stöttar och värderar dem högre, än anställda med enbart provisionslön. 

Detta då arbetstagare är garanterade ersättning för sina arbetsuppgifter, vilket skänker trygghet, men 

dessutom blir de belönade med en viss provisionsandel för god prestation, vilket uppfattas som 

stöttande av företaget. Zhang och Mahajan (1995) anser också att en optimal ersättningsplan är en 

blandning av fast och rörlig lön. Zhang och Mahajan (1995) föreslår i sin studie att arbetstagare ska 

erhålla en grundlön oavsett om de når sin budget eller inte, men att de utöver sin grundlön erhåller 

provisionslön om de säljer mer än den planerade budgeten. 

 

Sager och Futrell (1998) menar dock att företag ofta förväntar sig högre prestationer av arbetstagare 

om de erhåller kombinationslön, jämfört med om de har en annan lönemodell, vilket kan leda till 

högre påfrestning hos arbetstagare med kombinationslön. Vidare menar författarna att anställda som 

endast har en provisionsbaserad ersättning känner lägre grad av stöd från sitt företag och upplever 

att de är mer utnyttjade än anställda med fasta ersättningsformer.  

 

 State of the art  

(Fast lön i kombination med provisionslön) 

  

Referens Citat Validering Teorins styrka 

Johlke et al. (2002) 57 Lite validerad Föreslagen 

Zhang & Mahajan (1995) 18 Inte validerad Föreslagen 

Sager et al. (1998) 34 Lite validerad Föreslagen 

Flaherty & Pappas (2002) 28 Lite validerad Föreslagen 

Tabell 3, State of the art, fast lön i kombination med provisionslön, egen. 

 

2.4 Balans mellan privat- familje- och arbetsliv 

Nevander Friström (1999) skiljer på begreppen privat- och familjeliv, genom att förklara att 

privatliv är den tid en individ har för sig själv, så kallad egentid, och familjeliv är den tid individen 

spenderar med sin familj. Vår tolkning av författarens definition av familj är de man bor ihop med. 

För individer som bor själva ersätts deras familjeliv av en annan typ av socialt umgänge, som 

exempelvis vänner. Under denna studie har vi valt att ta del av Nevander Friström (1999) 

uppdelning av privat- och familjeliv och vi vill att ni som läsare ska vara medveten om denna 

särskiljning av de två begreppen medan du läser vår text. Vi vill göra er uppmärksamma på att en 

del av den tidigare forskningen endast har undersökt ett av följande begrepp, privat- eller familjeliv, 

i kombination med arbetsliv. 
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Nevander Friström (1999) menar att balans mellan privat- familje- och arbetsliv gör att individer 

mår bra. Hon förklarar vidare att barnfamiljer ägnar stort engagemang till familjekategorin under 

den tid när barnen är små och låter engagemanget i arbetskategorin ta större plats desto äldre barnen 

blir. Nevander Friström (1999) menar att en individ dagligen inte kan ägna lika mycket 

engagemang åt alla tre faktorerna, men att individen måste reflektera över hur den väljer att fördela 

sin tid på kategorierna. En kategori får inte ständigt ta upp tid från de andra två, då författaren 

menar att det inte är bra för välbefinnandet. Grundidén blir således att en människa under en 

livscykel ska ha en jämn balans mellan privat- familje- och arbetsliv och att individen för stunden 

kan ägna mer engagemang åt den ena eller den andra faktorn beroende på vart denna befinner sig i 

sin livscykel. 

 

Greenhaus et al. (2003) menar att det inte finns något allmänt accepterad definition av begreppet 

balans mellan familje- och arbetsliv. Marks och MacDermids (1996) väljer att förklara att balansen 

genom att en individ har olika roller i livet. I detta fall menar de att rollerna innefattas av en 

familjeroll och en arbetsroll och för att uppleva balans i dessa två liv anser Marks och MacDermids 

(1996) att en individ måste engagera sig lika mycket i båda sina roller. De menar att en individ 

måste ha “härvaro” och bemöta de båda rollerna med uppmärksamhet och omtanke, då finner 

individen också balans i livet. För att detta i sin tur ska bli möjligt att uppfylla menar Kirchmeyer 

(2000) att det krävs att individen lägger ner energi, tid och engagemang i de båda rollerna.  

 

Edwards och Rothbards (2000) teori talar för motsatsen till Adams, King och King (1996) teori och 

även Galea, Houkes och De Rijks (2014) studie. Edwards och Rothbards (2000) anser inte att 

balans mellan familje- och arbetsliv är sammanlänkade med varandra. Detta då forskningen inte har 

kunnat bevisa att upplevelser och händelser som sker i den ena livet har ett orsakssamband med det 

som händer i det andra livet. Dock anser de tillfrågade i Galea et al. (2014) undersökning att det är 

svårt att skilja på privat-/familjeliv och arbetsliv. De anser att det alltid finns en koppling mellan de 

olika liven som gör det svårt att utgöra om de påverkar varandra eller inte. Adams et al. (1996) 

menar liksom Galea et al. (2014) att privat- familje- och arbetsliv fungerar som en näringskedja då 

de påverkar varandras balans om en individ får för mycket av det ena eller det andra livet. Är en 

individ mer engagerad i sitt arbetsliv än i sitt familjeliv blir dennas familjeliv negativt påverkat och 

balansen mellan liven minskar. Dock innebär mer engagemang i arbetslivet en högre 

arbetstillfredsställelse, medan ett större engagemang i familjelivet har en positiv effekt på individers 

familjebalans, men en minskad positiv effekt på en dennas arbetsliv. 
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White, Hill, McGovern, Mills och Smeaton (2003) menar att begreppet balans mellan familje- och 

arbetsliv omfattar en familjevänlig arbetsgivarpolitik som flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta 

hemifrån och att staten erbjuder barnomsorgsplatser på dagis och förskolor. Förutsättningen är att 

en individ ska kunna uppnå balans mellan familje- och arbetsliv utan att personens privatekonomi 

blir negativt påverkad.  

 

White et al. (2003) menar att ökat antal arbetstimmar resulterar i negativ effekt på individers 

familjeliv. Det är allmänt känt att flertal fastighetsmäklare ofta arbetar mer än 40 timmar i veckan 

för att få livspusslet att gå ihop. White et al. (2003) konstaterar att långa arbetsdagar är en ständig 

källa till negativ effekt på personers familjeliv samt att högpresterande arbetstagare ofta upplever ett 

starkare samband till negativa effekter på grund av arbetslivet.  

 

 State of the art  

(Balans mellan familje- och arbetsliv) 

  

Referens Citat Validering Teorins styrka 

Greenhaus et al. (2003) 429 Viss validerad Framväxande 

Marks & McDermids (1996) 412 Viss validerad Framväxande 

Kirchmeyer (2000) 78 Lite validerad Föreslagen 

Edwards & Rothbards (2000) 935 Inte validerad Föreslagen 

Adams et al. (1996) 825 Väl validerad Dominerande 

Galea et al. (2014) 1 Inte validerad Föreslagen 

White et al. (2003) 266 Viss validerad Framväxande 

Tabell 4, State of the art, balans mellan familje- och arbetsliv, egen. 

 

2.4.1 Flexibla arbetstider 

Det är allmänt känt att fastighetsmäklarbranschen är en bransch som innefattas av flexibla 

arbetstider för de anställda. Enligt Dunne och Teg (2007) påverkas individer positivt av att bli 

erbjudna möjligheten till flexibla arbetstider, men poängterar att flexibla arbetstider och 

komprimerade arbetsveckor inte är ett alternativ för alla företag. Flexibiliteten låter individer 

anpassa yrket efter sin personliga livsstil och dess behov. Dunne och Teg (2007) menar att flexibla 

arbetstider låter arbetstagare ha kontroll över arbetsdagen och ger denna möjlighet att själv välja 

start och sluttid på arbetsdagen, vilket resulterar i att anställda blir mer effektiva. Fleetwood (2007) 

menar att flexibla arbetstider kan möjliggöra en viss nivå av balans i livet. Han menar att balans i 

livet innefattar att individer erbjuds ett mått av kontroll över när, var och hur man arbetar. 
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Dunne och Teg (2007) studie visar att flexibla arbetstider minskar stressen och ökar motivationen 

hos anställda samtidigt som passionen till själva arbetet ökar. De menar vidare att flexibla 

arbetstider ökar arbetstagares möjlighet till självbestämmande och handlingsfrihet på arbetet, vilket 

Flaherty och Pappas (2002) menar är viktigt för motivationen hos individer.  

 

Galea et al. (2014) undersökte huruvida anställda upplever att flexibla arbetstider influerar balansen 

i livet och kom fram till att individer med familjeansvar uppfattar flexibla arbetstider som en 

nödvändighet snarare än en extra förmån från företagen. Respondenterna i Galea et al. (2014) 

undersökning svarade att de tror att flexibla arbetstider gör deras liv lättare att strukturera, då det 

tillåter de att kombinera arbetslivet med familjen. 

 

Baltes, Briggs, Huff, Wright och Neuman (1999) menar att flexibla arbetstider kan ha positiva 

effekter på anställdas produktivitet, arbetstillfredsställelse och tillfredsställelse. Baltes et al. (1999) 

poängterar dock att det finns vetenskapsmän som menar att ökad flexibilitet kan vara till större 

nackdel än till fördel för anställda. De anställda kan uppleva negativa konsekvenser av flexibelt 

arbete då de inte kan kommunicera och samarbeta med sina kollegor eftersom att de inte är på 

arbetet under samma tid.  

 

Flexibla arbetstider kan enligt Svensk Fastighetsförmedlings rekryteringschef Elisabeth Fogelström 

(2014-01-08), innebära att fastighetsmäklare väljer att gå ifrån kontoret tidigare under en arbetsdag 

för att exempelvis hämta barnen på dagis. Det resulterar oftast i att arbetstagare får ta igen den 

förlorade arbetstiden efter till exempel att barnen har somnat, vilket gör att fastighetsmäklare får 

arbeta hemifrån under kvällen. Fogelström (2014-01-08) menar att det bidrar till att anställda kan 

kombinera familj och fritidsintressen med ett spännande yrke. Russell, O’Connell och McGinnity 

(2009) forskning menar dock motsatsen. De anser att det inte är fördelaktigt för individen att arbeta 

hemifrån då individer som arbetar hemifrån tenderar att uppleva hög arbetsbörda vilket skapar 

konflikter mellan privat-/familjeliv och arbetsliv. Författarna menar att det beror på att gränsen 

mellan hem och arbete blir för diffus, vilket gör det svårt för individer att släppa det ena eller det 

andra livet för att enbart fokusera på ett av dem i taget. 

  



14 

 

 State of the art  

(Flexibla arbetstider) 

  

Referens Citat Validering Teorins styrka 

Flaherty & Pappas (2002) 28 Lite validerad Föreslagen 

Galea et al. (2014) 1 Inte validerad Föreslagen 

Russell et al. (2009) 67 Lite validerad Föreslagen 

Baltes et al. (1999) 462 Viss validering Framväxande 

Tabell 5, State of the art, flexibla arbetstider, egen. 

 

2.4.2 Hur företag påverkas av att anställda har balans i livet 

Fleetwood (2007) menar att bra balans mellan privat-/familjeliv och arbetsliv även är viktigt för 

företag. Det kan mätas ur en ekonomisk synvinkel då god balans i en individs liv resulterar i ökad 

produktivitet bland anställda och förbättrad rekrytering av ny personal till företagen. Beauregard 

och Henry (2009) förklarar att arbetsplatser som värdesätter balans mellan privat-/familjeliv och 

arbetsliv är en eftertraktad arbetsplats. Det medför att fler anställda stannar längre inom ett företag, 

vilket innebär lägre sjukfrånvaro, minskade omkostnader för personalomsättning, en förbättrad 

kundupplevelse samt anställda som är mer motiverade och nöjdare än anställda utan balans i livet.   

 

Enligt Dunne och Teg (2007) är det en utmaning att rekrytera samt behålla sin personal inom ett 

företag. Forskarna refererar till en studie utförd av UK’s Equal Opportunities Commission (EOC). 

Studien visar att högkvalificerade arbetstagare antingen tar ett steg ner i karriärstegen eller 

överväger att byta arbetsplats för att hantera privat- och familjeliv utanför arbetet. Arbetstagaren 

vänder sig i regel till företag som har råd att ge dem möjlighet att hantera privat-/familjeliv och 

arbetsliv i kombination med varandra. Positionsbyten eller arbetsplatsbyten resulterar enligt EOC i 

enorma förluster i produktivitet för organisationer.  

 

Dunne och Teg (2007) anser att arbetstagares val av arbetsplats baseras på hur väl deras nuvarande 

eller potentiella arbetsplats stödjer balans mellan privat-/familjeliv och arbete. Enligt författarna 

behöver företag bli mer flexibla och lyhörda än tidigare, för att behålla sin personal och därmed 

minska personalomsättningen. Organisationer som underlåter sig detta har noterat en stigande andel 

av kompetent personal som slutar på företaget, vilket resulterat i att de förlorar skickliga yrkesmän 

till mer flexibla organisationer. 
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 State of the art  

(Hur företag påverkas av att anställda har 

balans i livet) 

  

Referens Citat Validering Teorins styrka 

Beauregard & Henry (2009) 126 Viss validerad Framväxande 

Tabell 6, State of the art, hur företag påverkas av att anställda har balans i livet, egen. 

 

2.4.3 Föräldraskap och balans i livet 

Enligt Cuddy, Fiske och Glick (2004) är chefer mindre intresserade av att anställa, främja och 

utbilda arbetande mammor jämfört med kvinnor utan barn. Företag tycks se mammor som mindre 

kompetenta än kvinnor utan barn, något som anställda pappor inte blir drabbade av, då chefer inte 

anser att män som får barn “förlorar” sin kompetens i samma utsträckning som kvinnor gör. Vidare 

menar författarna att arbetande mammor, i jämförelse med arbetande pappor, antas vara mer 

distraherade av sina familjeåtaganden och mer benägna att ta tjänstledighet eller sluta på 

arbetsplatsen för att ägna mer tid åt sina barn. 

 

Härenstam och Bejerot (2001) menar dock att det är fullt möjligt för högutbildade arbetstagare att 

kombinera familje- och arbetsliv. Härenstam och Bejerot (2001) menar liksom White et al. (2003) 

att föräldrapenning, barnens rätt till skolgång och tillgång till barnomsorg främjar möjligheten att 

bilda familj för individer och dessutom uppmuntrar till jämställdhet, både i och utanför hushållet. 

Härenstam och Bejerot (2001) menar vidare att partners som delar lika ansvar gällande 

huvudförsörjning och omvårdnad av barn, upplever högre nivå av balans i livet. Dock kan en 

ansvarsfördelning mellan man och kvinna påverkas av vem som i huvudsak försörjer familjen. En 

huvudförsörjande man ger automatiskt ansvaret av barn och hushåll till kvinnan. 

 

 State of the art  

(Föräldraskap och balans i livet) 

  

Referens Citat Validering Teorins styrka 

Cuddy et al. (2014) 323 Viss validerad Framväxande 

Härenstam & Bejerot (2001)  44 Lite validerad Föreslagen 

White et al. (2003) 266 Viss validerad Framväxande 

Tabell 7, State of the art, föräldraskap och balans i livet, egen. 
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Ur arbetets teorikapitel har vi lyckats urskilja ett forskningsgap som vi i kommande delkapitel 

redovisar i form av studiens forskningsfrågor. I kombination med forskningsfrågorna och den 

presenterade teorin i det här kapitlet kunde vi ta fram figur 2 och tabell 11 som visar arbetets 

operationalisering. Där visas hur arbetets teoridel bidrog till studiens frågeformulär. 

 

2.5 Reflektion över State of the art 

Vi är medvetna om att vi har använt artiklar som enligt Philipsons (2013) modell är lågt validerade, 

men vi hade inte reflekterat över State of the art förrän mot slutet av arbetets teorikapitel, vilket 

gjorde att vi i det skedet redan färdigställt stora delar av “tidigare forskning”. I slutskedet av vår 

teoriinsamling gick det dock upp för oss vad betydelsen av State of the art var och vi insåg att 

modellen med fördel hade kunnat användas redan från början och under hela arbetets teoriprocess. 

Teoridelen hade med fördel fått högre validitet om vi beaktat betydelsen av State of the art i ett 

tidigare skede, men vi ansåg att vi gjorde det bästa av situationen och kunde presentera ett 

medelmåttigt teorikapitel som gick att knyta an till både arbetets syfte, empiridel och slutsats. 

 

I tabellerna 1-7  finns det dock ett antal artiklar som inte är validerade vilket vi är medvetna om 

men vi valde ändå att behålla dessa i vårt teorikapitel då vi ansåg att de bidrog till vår studie. State 

of the arts placering hjälpte er som läsare att själva se hur väl validerad de använda teorierna var, 

vilket gjorde att ni själva kunde välja hur ni ville ta till er informationen. Vi anser att arbetets 

teoridel har en röd tråd och respektive del bidrar med det vi avsett, tyvärr fyller inte alla artiklarna 

kraven för att vara väl validerade och det kan vara en brist i arbetet.  

 

Under det kommande kapitlet “forskningsfrågor” framgår det att vi valt att bygga vidare på en 

framväxande teori (Greenhaus et al., 2003). Greenhaus et al. (2003) avsåg att analysera huruvida 

faktorerna kön, föräldraskap, och karriärambitioner påverkade balansen mellan familje- och 

arbetsliv. Dock misslyckades de på grund av felaktigt insamlad data enligt dem själva. Detta avsåg 

vi att finna svar på vilket, gör att vår studie var ett försök till att validera en framväxande teori. 
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2.6 Modell 

Nedan följer en modell av vår insamlade teori. 

 

Figur 1, modell över påverkade faktorer till balans mellan familje- och arbetsliv, egen. 

 

Utifrån den insamlade teorin ansåg vi att lönemodell, ansvar som förälder och flexibla arbetstider 

tillsammans tycks påverka en individs upplevda balans mellan familje- och arbetsliv. Obalans i livet bidrar 

enligt Dunne och Teg (2007) till att anställda ser sig om efter andra anställningsmöjligheter och söker efter 

företag som kan erbjuda de att kombinera familje- och arbetsliv i en bättre utsträckning än den befintliga 

arbetsgivaren. Tillsammans är det fyra faktorer som på något sätt påverkar om individen har balans mellan 

familje- och arbetsliv eller inte. 

 

2.7 Forskningsfrågor   

Under Greenhaus et al. (2003) studie avsåg de att analysera huruvida faktorerna: kön, föräldraskap, 

och karriärambitioner påverkade balansen mellan familje- och arbetsliv. Dock valde de att inte 

analysera dessa faktorer vidare i deras studie då de ansåg att deras empiriska data inte var 

användbar för vidare analyser. Vi kunde inte hitta någon annan forskning kring ämnet “balans i 

livet” som belyste någon av de tre faktorerna. I och med det ansåg vi att det fanns ett forskningsgap 

inom tillämpningsområdet vilket vi med vår studie avsåg att fylla.  

 

Joseph och Kalwani (1998) menar att förmåner på arbetsplatsen, familj, vänner och 

karriärutveckling har blivit allt mer viktiga aspekter för anställda. Detta anser vi styrker Greenhaus 

et al. (2003) påstående då de menar att intresset för forskningsfrågan kring individers balans mellan 

familje- och arbetsliv har ökat under de senaste åren. Greenhaus et al. (2003) menar även att vidare 

empirisk forskning är ett måste om forskning kring ämnet “balans i livet” ska kunna 

vidareutvecklas. 
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Utifrån Eiken (2013-09-17) uttalande i SvD, angående att fastighetsmäklare ofta uppger att de har 

en tuff vardag på grund av provisionslönen, och Mäklarsamfundets (2013) statistik över antal 

avregistreringar de senaste åren utformade vi forskningsfråga ett (1). Vi avsåg att undersöka om 

provisionslönen var mer utmärkande än övriga löneformer i branschen gällande individers balans 

mellan familje- och arbetsliv. 

 

Således blev våra forskningsfrågor:  

1. Påverkas fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv i större utsträckning av 

provisionslön än övriga löneformer?  

2. I vilken utsträckning påverkas fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv av 

faktorerna kön, karriärambitioner och föräldraskap? 
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3. Metod 

I det här kapitlet presenteras vårt tillvägagångssätt över hur vi har arbetat fram studiens resultat från 

teori till empirisk undersökning. Vi förklarar vårt val av undersökningsdesign och redogör för 

studiens analysmetod. Slutligen redovisas metodvalets styrkor och svagheter för att visa att vi är 

kritiska till vårt tillvägagångssätt.  

 

3.1 Angreppssätt 

Studiens forskningsfrågor var baserade på dagstidningsartiklar som lyft fram komplexiteten och 

problematiken med vårt valda tillämpningsområde och de tre faktorerna kön, karriärambitioner och 

föräldraskap var hämtade från i tidigare forskning av Greenhaus et al. (2003). Denna studie har 

således ett deduktivt angreppssätt som enligt Bryman och Bell (2003) betyder att forskaren tar fram 

forskningsfrågor eller hypoteser från tidigare forskning som denna sedan avser att finna svar på 

genom observationer i verkligheten. 

 

3.2 Undersökningsdesign  

För att undersöka samband mellan variabler enligt delar av teorin (Greenhaus et al., 2003) på 

fastighetsmäklarbranschen använde vi oss av en enkätundersökning med fasta svarsalternativ. Detta 

ledde till kvantitativ data. Enligt Bryman och Bell (2003) utgår kvantitativ forskning i regel från att 

forskaren tar fram hypoteser eller forskningsfrågor från tidigare forskning, för att sedan undersöka 

om dessa får någon respons i verkligheten vilket ger en deduktiv metod.  

 

3.3 Population, urval och kontrollvariabler  

För att få en helhetsbild över vårt studieområde avsåg vi att studien skulle involvera så stor andel av 

verksamma fastighetsmäklare som möjligt. Detta gjorde att vi inte ansåg att en geografisk 

avgränsning var lämplig då en undersökning i till exempel enbart storstäder hade kunnat ge ett 

förvrängt och icke representativt resultat. Vi förmodade att fastighetsmäklare i storstäder tenderade 

att uppleva hårdare konkurrens som i sin tur hade påverkat deras balans i livet i en större 

utsträckning än i övriga landet. Vi ansåg inte att en sådan undersökning hade blivit ett representativ 

då en generalisering av den urvalsgruppen inte hade varit möjlig. Generalisering innebär enligt 

Bryman och Bell (2011) att man kan tillämpa resultaten på andra grupper av människor än de som 

fanns vid det aktuella undersökningstillfället.  

 

Studiens population var registrerade fastighetsmäklare i Sverige, vilket var 5934 stycken den 27 

mars 2014 (Hittamäklare, 2014). Vi förstod att vi inte kunde skicka ut våra enkäter till denna 
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population och avgränsade oss därför till 1000 stycken. Antalet enkäter baserades på Greenhaus et 

al. (2003) studie som var grunden till våra forskningsfrågor och stora delar av vårt frågeformulär.  

 

För att ytterligare avgränsa vår studie gallrade vi bort svar från franchisetagare och chefer på 

respektive kontor. Detta då vi av egen erfarenhet ansåg att franchisetagare och chefer i regel hade 

inflytande på anställda fastighetsmäklares lönesystem och således inte kunde vara opartiska 

studieobjekt i vår undersökning. Även de respondenterna med annan befattning än 

fastighetsmäklare togs bort från stickprovet. 

 

Vi eftersträvande att erhålla ett slumpmässigt urval av respondenter i vår undersökning och valde 

därför att göra ett stratifierat slumpmässigt urval. Enligt Bryman och Bell (2011) innebär det att 

populationen som forskaren avser att studera slumpmässigt väljs ut och delas upp i strata (delar) 

eller kategorier. Vi tog därmed hänsyn till att Sverige är uppdelat i 21 län. Nedan följer en 

punktlista över vårt tillvägagångssätt.  

1. Länet med flest registrerade fastighetsmäklare vid utskickets tidpunkt erhöll störst andel 

enkäter. Se fördelningen i tabell 9. 

2. Västmanlands län erhöll exempelvis 20 enkäter.  

3. De 20 enkäterna i Västmanlands län fördelades på de fem fastighetsmäklarföretag som vid 

utskickstillfället hade störst marknadsandel. 

4. Företaget med störst marknadsandel av de fem utvalda fastighetsmäklarföretagen erhöll 

således också störst andel enkäter. Se fördelningen i tabell 10. 

5. Vidare fördelades de 20 enkäterna i Västmanlands län på Fastighetsbyrån: 7 st, Svensk 

Fastighetsförmedling: 5 st, Aroseken: 3 st, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling: 3 st och 

SkandiaMäklarna: 2 st.  

6. På respektive kontor, exempelvis Fastighetsbyrån vilka hade fem kontor inom Västmanlands 

län, erhöll kontoren varsin enkät, dessutom erhöll de två översta kontoren i listan ytterligare 

en enkät vilket totalt blev antalet sju. 

7. Personen som stod först på listan, över anställda på respektive kontors hemsida, erhöll 

således den första enkäten som tilldelades kontoret, vi sände alltså inte ut enkäten till 

kontorets allmänna mailadress. Hade den förstnämnda personen någon annan befattning än 

endast fastighetsmäklare så erhöll den först på tur endast verksamma fastighetsmäklaren 

enkäten.  

8. Vi tog således inte hänsyn till kontorets eller stadens storlek, då vi strävade efter att erhålla 

ett slumpmässigt urval. Uträkningarna för de olika stegen genomfördes med hjälp av Excel 

och finns i tabell 9 och 10. 



21 

 

Län Antal verksamma 

fastighetsmäklare 

Antal enkäter Formel 

Stockholms län 1929 325 (antal fastighetsmäklare län/ 

Uppsala län 298 50 Antal fastighetsmäklare i 

Södermanlands län 139 23 Sverige * totalt antal  

Östergötlands län 208 35 enkäter) 

Jönköpings län 147 25  

Kronobergs län 84 14 Ex. Stockholms län: 

Kalmars län 129 22 1929/5934 * 1000 ~ 325 

Gotlands län 45 8  

Blekinge län 61 10  

Skåne län 839 141  

Hallands län 181 31  

Västra Götalands län 927 156  

Värmlands län 131 22  

Örebro län 121 20  

Västmanlands län 120 20  

Dalarnas län 122 21  

Gävleborgs län 116 20  

Västernorrlands län 103 17  

Jämtlands län 58 10  

Västerbottens län 106 18  

Norrbottens län 70 12  

Summa: 5934 

fastighetsmäklare 

1000  

enkäter 

 

Tabell 9. Antal enkäter per län, egen.  
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Västmanlands län/ 

marknadsandel (%) 

Antal enkäter Formel 

Fastighetsbyrån: 24,3 % 7 (marknadsandel/ 

Svensk Fast: 17,4 % 5 total marknadsandel *  

Aroseken: 12,6 % 3 antal enkäter) 

LF:11,9 % 3  

SkandiaMäklarna: 6,6 % 2 Ex. Fastighetsbyrån 

Summa: 72,8% 20 enkäter 6,6/72,8*20 

Tabell 10. Antal enkäter per kontor i Västmanlands län., egen. 

 

I vår undersökning valde vi att använda oss av en öppen fråga i slutet av enkäten, vilket avsåg att 

fungera som en kontrollfaktor. Frågan var utformad så att respondenten fritt kunde skriva sina 

åsikter och tankar kring deras balans i livet. Eliasson (2006) menar att det ofta är fördelaktigt att 

använda flera metoder för att rama in den specifika frågan. Det kallas triangulering och ökar 

arbetets validitet. Kontrollfaktorn använde vi för att säkerhetsställa respondenternas uppfattning av 

enkätfrågorna, vilket kan vara ett problem vid enkätutskick enligt Cicourel (1982). Han menar att 

individer kan uppfatta enkätfrågor olika och att det kan påverka deras svar i en annan riktning än 

vad skaparen av enkäten hade planerat. Genom kontrollfaktorn erhöll vi en mängd intressanta 

kommentarer från respondenterna. Dessa valde vi att redovisa som stöd i några av våra analyser i 

kapitel 4 samt i bilaga 4. 

 

3.3.1 Bortfall och samplingsfel 

För att minska studiens samplingsfel valde vi att skicka ut enkäten på länk via mail direkt till den vi 

avsåg skulle besvara enkäten vilket bör ha minskat risken att fel person besvarat frågorna. Detta är 

något som Bryman och Bell (2003) tar upp som ett problem när forskare använder sig av enkäter 

jämfört med strukturerade intervjuer. De menar att det är omöjligt för forskaren att med säkerhet 

veta vem det är som avger svaren vid enkätanvändning. Fördelen med strukturerade intervjuer är att 

intervjuaren fysiskt träffar respondenten och kan säkerhetsställa att svaren kommer från rätt individ. 

 

Genom Google Forms funktioner valde vi att ha 11 frågor i enkäten som obligatoriska Det betydde 

att dessa frågor inte gick att lämna obesvarade då enkäten i sådant fall inte gick att slutföra och 

skicka in för registrering. De icke obligatoriska frågorna handlade bland annat om att specificera sitt 

svar från föregående fråga och vissa var endast riktade till individer med barn, vilket gjorde de 

olämpliga för samtliga respondenter att besvara. De obligatoriska frågorna minskade risken för 

internt bortfall då respondenterna inte kunde skicka in formuläret förrän alla frågor var besvarade. 
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Dock kan det ha bidragit till ett större bortfall då respondenterna avstod från att besvara frågorna 

och således inte skickade in enkäten. Bryman och Bell (2011) tar upp risken med att respondenter 

kan undvika att svara på frågor i enkäten för att de inte vill eller upplever att de har tid att besvara 

en fråga, det resulterar således i bortfall. 

 

52 stycken av de 1000 fastighetsmäklarna som erhöll enkäten returnerade antingen ett mail med 

ordet nej eller besvarade mailet och talade om att de inte var fastighetsmäklare eller återsände ett 

automatiskt mail om att de var bortresta, föräldralediga eller dylikt. Ordet nej innebar som tidigare 

nämnt att personen inte ville delta i undersökningen. Det totala bortfallet i undersökningen blev 

73,5 procent. 

 

Enkäterna skickades ut manuellt genom att vi successivt besökte respektive fastighetsmäklarkontors 

hemsida för att erhålla en slumpmässig mängd av mailadresser. En del företag angav tydligt vilka 

personer som enbart var verksamma fastighetsmäklare. Detta gjorde det enkelt för oss att undvika 

samplingsfel genom att inte skicka enkäten till de som uppgett att de hade en annan befattning än 

fastighetsmäklare. Dock fanns det kontor som inte hade skrivit ut den informationen vilket gav oss 

ett samplingsfel på 9,8 procent av de 265 personer som besvarade enkäten. Detta hade med fördel 

kunnat undvikas genom att vi avstått från att skicka ut enkäter till de företag där det var osäkert 

vilken befattning respektive person hade. Dock tog vi att inte hänsyn till det, då vi utgick efter ett 

slumpmässigt insamlingsmönster av mailadresserna, vilket hade påverkat vårt stratifierade urval. 

 

3.3.2 Etik  

Vi valde att ha konfidentiella enkäter, vilket betyder att de svarande förblev anonyma. Detta är 

någonting som Bryman och Bell (2011) menar hindrar att inte obehöriga kommer över 

personuppgifter om respondenter. Vi resonerade konfidentiella enkäter kunde öka svarsfrekvensen 

eftersom respondenternas svar inte skulle gå att koppla till dem personligen. Detta ansåg vi skapade 

förtroende för oss och vår undersökning vilket kunde resultera i att fastighetsmäklarna kände sig 

trygga i att besvara enkäten på ett trovärdigt sätt och inte avge ett missvisande svar.  

 

3.4 Operationalisering 

Enkäterna var skapade i programmet Google Forms och bestod av 17 frågor, inklusive 3 delfrågor 

(se bilaga 2). Mängden frågor grundades i att vi ville förmedla en enkät som inte tröttade ut 

respondenten så att denna skulle välja att inte fullfölja undersökningen, något som Bryman och Bell 

(2003) tar upp som riskabelt med enkätundersökningar. Författarna menar att många frågor i en 

enkät ofta skapar stort bortfall. 
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Frågorna i enkäten var utformade med fasta svarsalternativ i form av ordinal- och nominalvariabler, 

vilket enligt Bryman och Bell (2011) är två typer av variabler som finns inom kvantitativa studier. 

Vidare beskriver författarna att en nominalskala delar in svarsalternativ i grupper och 

svarsalternativen kan inte rankas efter varandra. Fråga 4 i vår enkät “Vilken lönemodell har du?” 

hade en nominalskala då det inte går att ranka lönemodellerna mot varandra, man kan i regel inte 

säga att provisionslön är “mer värt” än någon av de andra löneformerna. En ordinalskala kan 

däremot rankas utifrån att det ena svaret är “mer värt” än det andra. I vår enkät var fråga 12 “Anser 

du att du har balans mellan familje- och arbetsliv?” ett exempel på ordinalskala, ja kan rankas högre 

än nej. Valet av ordinal- och nominalskalor grundade sig i att vi bedömde att de kunde bidra till en 

bra och intressant undersökning som besvarade vårt syfte samt forskningsfrågor. Vi ville även göra 

en lättförståelig enkät med enkelt språk för att öka sannolikheten att respondenterna uppfattade 

frågorna på ett korrekt sätt något som Hultén et al. (2007) menar att man ska beakta vid 

utformningen av enkäter. I analysskedet av vårt datamaterial upptäckte vi dock ordinal- och 

nominalvariabler försvårade våra analyser, mer om detta finns att läsa under “metodens kvalitet”. 

 

Valet av enkäter grundades i tillgängligheten som Bryman och Bell (2003) belyser som en fördel 

med enkätutskick. Respondenten kan själv avgöra när de vill eller kan besvara enkäten, något vi 

ansåg var en fördel då fastighetsmäklare, av egen erfarenhet, ofta har mycket att göra under en dag 

och därmed kan besvara enkäten när det passar de.  

 

Vi sände ut en mailintroduktion i form av bilaga 1 till våra respondenter för att upplysa de om vad 

vi studerade, i vilket avseende vi skickade ut enkäten samt varför ämnet var av stor vikt att belysa. 

Dessa punkter anser även Bryman och Bell (2003) är bra att belysa då det kan öka svarsfrekvensen i 

studien. Vidare bad vi de som inte hade tid att besvara enkäten att återsända oss ordet nej för att vi 

skulle kunna uppskatta hur stor andel som inte ville delta i undersökningen och för att i ett senare 

skede respektera dessa vid ett påminnelseutskick.  

 

Vi använde oss av en pilotundersökning för att upptäcka eventuella feltolkningar eller brister i 

frågeformuläret. Enligt Eliasson (2007) är pilotundersökningar ett bra sätt att se om frågeformuläret 

kan tolkas lika av flera individer än bara av skaparen själv. Om respondenterna i en 

pilotundersökning inte förstår frågorna har skaparen av enkäten möjlighet att formulera om dem. 

Det gör att undersökningen får ett så korrekt utfall som möjligt när de verkliga respondenterna 

besvarar frågeformuläret. Vi lät en grupp på fem personer medverka i vår pilotundersökning. Dessa 

bestod av vänner och familj, något som kan blivit missvisande då vi med fördel borde ha använt oss 

av fastighetsmäklare som pilotobjekt. Detta val grundades på tidsbrist och vi ansåg att det viktigaste 
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innan enkäterna sändes ut var att kontrollera om individer förstod det vi ville förmedla. Vi ville 

även ta reda på hur lång tid det tog att besvara frågorna för att kunna informera om det i vårt 

introduktionsmail. Valet av fem pilotobjekt var ett bekvämlighetsurval som innebar att vi använde 

oss av personer som fanns tillgängliga vid tillfället.  

 

En vecka efter att fastighetsmäklarna erhållit frågeformuläret, skickade vi ut en påminnelse till hela 

urvalsgruppen. Vi tog dock hänsyn till de som tidigare avlagt ett nej, då de valt att avstå från att 

delta i undersökningen vi första tillfället. Enligt Bryman och Bell (2003) är en påminnelse av stor 

vikt att sända ut, då det kan öka svarsfrekvensen i undersökningen. Vi tackade de som redan hade 

besvarat enkäten för deras medverkan och påminnelsen resulterade i ytterligare några erhållna svar 

som vi kunde analysera. 

 

Figur 2 och tabell 11 visade hur vi samlat in underlaget till vår enkät utifrån de forskningsfrågor 

som tidigare redovisats i arbetet. I tabellen presenteras även syftet med respektive fråga för att 

tydliggöra dennas funktion i enkäten. 

 

Figur 2, operationaliseringsöversikt, egen. 

  

Hur påverkas din balans i livet av din lönemodell? 

Kontroll-
variabler 

Fråga 
1 

Fråga 
2 

Fråga 
3 

Lönemodell 

Fråga 
4a 

Fråga 
4b 

Fråga 
5 

Fråga 
6 

Fråga 7 

Kärriär 

Fråga 
8 

Fråga 
9a 

Fråga 
9b 

Barnansvar 

Fråga 
10 

Fråga 
11 

Balans i 
livet 

Fråga 
12 

Uppföljnings-
frågor 

Fråga 
13a 

Fråga 
13b 

Fråga 
14 



26 

 

Fråga Variabel Fråga Syfte Teori 

1 Kontrollvariabel Kön Se om betydelsen av faktorn 

kön har någon påverkan på den 

upplevda balansen 

Greenhaus et al. 

(2003) 

2 Kontrollvariabel Vad har du för 

befattning på din 

arbetsplats? 

För att minska risken att fel 

respondent besvarar frågorna. 

Vi ville nå ut till de anställda 

fastighetsmäklarna. 

Egen 

3 Kontrollvariabel Hur länge har du 

varit verksam som 

fastighetsmäklare? 

Se om betydelsen av antal år i 

branschen påverkar 

respondenternas balans i livet. 

Enligt Mäklarsamfundet lämnar 

störst andel fastighetsmäklare 

yrket inom 2 år.  

Mäklarsamfundet 

(2013) 

4a Lönemodell Vilken typ av 

lönemodell har du? 

Se om lönemodellen påverkar 

individernas balans i livet. 

Egen; 

Mäklarsamfundet 

(2013);  

Eiken (2012) 

4b Lönemodell Specificering För att ge respondenten 

möjlighet att utveckla sitt svar 

om inget av lönealternativen 

stämde in. 

Egen 

5 Lönemodell Anser du att din 

lönemodell 

motiverar dig i ditt 

arbete? 

Se om respondenterna upplever 

faktorer som tidigare forskning 

menar att olika lönemodeller 

bidrar till. 

Joseph & Kalwani 

(1998); 

Basu et al. (1985) 

 

6 Lönemodell Anser du att din 

lönemodell gör dig 

stressad? 

Stress är en negativ faktor om 

man ska må bra. Därav ville vi 

se om lönemodellen var en 

negativ faktor för 

respondenternas upplevda 

balans i livet. 

Nevander Friström 

(1999);  

Greenhaus et al. 

(2003) 

7 Lönemodell Anser du att din 

lönemodell 

påverkar din balans 

mellan familje- och 

arbetsliv? 

Se om respondenterna kände att 

lönemodellen påverkade deras 

balans i livet. 

Egen;  

Greenhaus et al. 

(2003) 
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8 Karriär Ange antal 

arbetstimmar du 

arbetar per vecka? 

Att erhålla svar om hur mycket 

respondenterna arbetar per 

vecka.  

Greenhaus et al. 

(2003);  

White et al. (2003) 

9a Karriär Har du svarat att du 

arbetar mer än 40 

timmar per vecka 

på föregående 

fråga, vad anser du 

i så fall att det 

beror på? 

Att se vad antalet arbetade 

timmar beror på, för att se hur 

många respondenter som 

arbetar mer än 40h/veckan 

p.g.a. karriärambitioner. 

Egen; 

Greenhaus et al. 

(2003);  

White et al. (2003) 

9b Karriär Specificering Ge respondenterna möjligheten 

att vidareutveckla sitt svar. 

Egen 

10 Barnansvar Har du egna barn 

eller bonusbarn? 

För att se om familjesituationen 

påverkar hur man upplever 

balans i livet. 

Greenhaus et al. 

(2003);  

Härenstam & 

Bejerot (2001) 

11 Barnansvar Om du har barn, 

vem har störst 

ansvar över 

det/dem? 

Se om ansvaret för barn är en 

bidragande orsak till obalans i 

livet. 

Greenhaus et al. 

(2003);  

Härenstam & 

Bejerot (2001) 

12 Balans i livet Anser du att du har 

balans mellan 

familje- och 

arbetsliv? 

Se om respondenterna anser att 

de har balans i livet. 

Egen 

13a Kontrollfråga Respondentens 

åsikter 

För att stämma av med 

respondenterna att vi uppfattat 

deras svar korret lät vi dem 

komma med ett fritt svar. 

Egen 

13b Kontaktfråga Kontaktuppgifter Erhålla respondenternas 

kontaktuppgifter. 

Egen 

14 Kontrollfråga Respondentens 

åsikter 

För att stämma av med 

respondenterna att vi uppfattat 

deras svar korret lät vi dem 

komma med ett fritt svar. 

Egen 

Tabell 11, operationaliseringsöversikt, egen. 

 



28 

 

Fråga 4, 5, 6, 7 och 12 ställde vi med ändamål att besvara studiens syfte, för att kunna analysera 

huruvida Sveriges fastighetsmäklare har balans i livet eller inte och om det beror på deras 

lönemodell.  

 

För att ta reda på om de tre faktorerna, kön, karriärambitioner och föräldraskap spelade in på 

individers balans i livet använde vi fråga 1, fråga 8 i kombination med fråga 9a, 11 och fråga 12. 

 

3.5 Analysmetod 

Vi använde oss av enkätutskick för att de var kostnadsfria att administrera och för att direkt 

dataregistrering av respondenternas svar var möjlig. Detta är även två punkter som Hultén et al. 

(2007) tar upp som fördelaktiga vid användning av webbenkäter. Direkt dataregistrering minskade 

vår administrering i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), vilket underlättade 

processen att komma igång med själva analyserna i statistikprogrammet.  

 

Genom våra enkätutskick erhöll vi 265 svar från respondenterna, vilket gav en svarsfrekvens på 

26,5 procent. Av dessa svar kunde vi analysera 238 stycken, resterande del var samplingsfel. De 

valida svaren analyserades i statistikprogrammet SPSS och samlingsfelen valde vi att inte redovisa 

ytterligare i SPSS då vi redan i förarbetet valt att ta bort dessa. Vi valde SPSS som analysverktyg då 

det enligt Bryman och Bell (2011) kanske är det mest använda statistikprogrammet vid analys av 

kvantitativ data. Dessutom erbjöd Högskolan i Gävle extra studietillfällen för att vi skulle få 

chansen att lära oss programmet och det fanns mycket litteratur som kunde vägleda oss genom 

arbetet med SPSS. 

 

3.5.1 Korrelationsanalys 

För att analysera huruvida det fanns något samband eller inte mellan våra ordinalvariabler valde vi 

att analysera dem i en korrelationsanalys med hjälp av måttet Spearman’s Rho. Aronsson (1999) 

menar att måttet fungerar bra att använda vid ordinalskalor, då det mäter sambandet mellan två 

rangordnings variabler vilket vi tidigare nämnde att ordinalvariablerna är. Sundell (2014-05-04) 

skriver i sin blogg att korrelationen avser att “besvara frågeställningar som: Finns det något 

samband mellan en persons lönenivå och fritid?”. I vårt fall avsåg korrelationsanalysen bland annat 

att besvara om det fanns något samband mellan fastighetsmäklares lönemodell och om denna 

påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv. Vi avsåg således att finna svar på vårt syfte 

och forskningsfrågor genom att hitta samband i korrelationsanalysen. 
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Korrelationsanalysen påvisade totalt nio samband varav två av dessa endast hade en asterisk (*) 

vilket innebar ett signifikant värde på nivå 0,05, vilket visade att sannolikheten att utfallet berodde 

på slumpen eller tillfälligheten var 5 på 100. De övriga sju sambanden var markerade med två 

asterisker (**) vilket innebar ett signifikant värde på nivå 0,01, som betyder att sannolikheten att 

utfallet berodde på slumpen eller tillfälligheten var 1 på 100. Detta ger således betydelsen att 

signifikanta värden på 0,01 nivån är att föredra då det är mindre risk att utfallet beror på slumpen 

eller tillfälligheten av undersökningstillfället. 

 

Vidare var våra korrelationsvärden relativt svaga men signifikanta, vilket betydde att det fanns ett 

samband, men som av olika anledningar var svagt. Aronsson (1999) tar upp att korrelationsvärden 

kan variera mellan 1 och -1 där 0 betyder “inget samband alls”, vilket betyder att desto närmare 

siffran är noll, desto svagare är sambandet. Korrelationsvärdet 1 betyder att sambandet i det 

närmaste är perfekt och överensstämmer helt. Ett korrelationsvärde som är -1 påvisar ett motsatt 

samband mellan variablerna. I kapitel 4 framgår dessa värdens påverkan på vår analys. 

 

3.6 Metodens kvalitet 

Nedan belyser vi arbetets styrkor och svagheter och redogör för studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.6.1 Styrkor 

Vi anser att arbetets främsta styrka var att det berörde aktuella frågor inom en bransch som är i 

behov av förändring. Studiens innehåll kan bidra till att branschen ser behovet av att utveckla bättre 

och stabilare villkor för fastighetsmäklare i Sverige, så att fler ska lyckas kombinera familje- och 

arbetslivet med varandra. Genom frågeformulärets kontrollfaktor fick vi bekräftat att branschen 

behöver förändring, vilket ökade studiens relevans. 

 

Vi eftersträvade att vara objektiva och ha ett kritiskt förhållningssätt i utformandet av arbetets 

teoridel då vi avsåg att ge läsaren en helhetsbild av ämnesområdet samt att inte låta denna färgas av 

våra egna åsikter. I teoridelen har vi således fokuserat på att lyfta fram de olika teorierna ur olika 

forskares perspektiv. 

 

Vi ansåg även att studiens styrka var det valda stickprovet, 1000 fastighetsmäklare i hela Sverige, 

och inte ett fåtal anställda i enstaka orter. Detta gjorde att studien i bästa mån representerade hela 

Sveriges fastighetsmäklare.  
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Ytterligare en styrka med studien var att vi lyckades besvara vårt syfte och delar av våra 

forskningsfrågor. 

 

3.6.2 Metodkritik 

Vårt val av antal enkäter i vårt utskick hade med fördel kunnat baseras på mer exakta 

uträkningsmodeller från tidigare forskning. Dock var det inget vi hade vetskap om vid det aktiva 

valet av antalet enkäter, vilket vi i efterhand ser som en brist i arbetet.  

 

Vårt frågeformulär bestod av slutna frågor, det vill säga att respondenten var tvungen att välja ett av 

de förutbestämda alternativen när de svarade på en fråga. Hultén et al. (2007) menar att risken är 

stor att respondenten inte är beredd att hålla med något av svarsalternativen som anges, vilket 

resulterar i att individen svarar med ett alternativ som inte stämmer överens med dennas sanna åsikt. 

För att minska den risken var vår tanke att utföra tio kontrollintervjuer med utvalda respondenter 

som deltagit i undersökningen, via telefon (se fråga 13a och b). I intervjun var tanken att vi skulle 

erhålla utförligare svar kring respondenternas åsikter samt säkerställa att de uppfattat våra frågor så 

som de var menade att bli uppfattade. Detta blev inte möjligt att utföra då vi på grund av tidsbrist, 

som var ett resultat av dålig planering, inte kunde avsätta den tid som krävdes för att erhålla 

kvalitativ intervjutid. Som kontrollfaktor användes istället de skriftliga svaren som vi erhöll via 

fråga 14. Svagheten med denna punkt var således att vi inte utförde intervjuer med några 

respondenter.  

 

En vidare svaghet i arbetet var vår analysmetod då vi helt eller delvis saknade förkunskaper i 

statistik. Detta resulterade att mer avancerade och eventuellt nödvändiga analyser inte genomfördes 

av vår empiriska datainsamling då vi valde att ha ordinal- och nominalvariabler i vår enkät. Hade vi 

från början varit medvetna om att svarsalternativ i form av likertskalor hade varit ett bättre 

alternativ för oss, hade vi med fördel kunnat få ett mer noggrant utfall av studien. Detta gör att 

vidare forskning kommer att bli nödvändig i tillämpningsområdet arbetsvetenskap kring 

fastighetsmäklarbranschens lönesystem, då vår enkät med fördel hade kunnat ha en bättre 

utformning. 

 

I de fall vi använde oss av nominalskalor i enkäten, ansåg vi att studien var bristfällig. Detta då 

nominalskalor bör analyseras via funktioner i SPSS som vi inte hade kunskap inom. Detta 

resulterade i mindre utförliga och enklare analyser som högst troligt hade kunnat ge ett tydligare 

och mer exakt resultat med hjälp av mer avancerade verktyg i SPSS. Detta resulterade i att vi inte 

kunde påvisa något samband genom en korrelationsanalys mellan faktorn föräldraskap och 
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fastighetsmäklarnas balans mellan familje- och arbetsliv, då faktorn föräldraskap var utformad efter 

en nominalskala, vilket den andra variabeln inte var.  

 

Två faktorer som vi valde att arbeta utifrån var motivation och stress. Detta då vi grundade det i 

tidigare forskning (Joseph och Kalwani, 1998; & Basu et al., 1985). I efterhand ansåg vi att dessa 

faktorer med fördel hade kunnat utökas, detta genom att respondenterna själva hade kunnat få 

kryssa i vad de upplevde av sin lönemodell. Det hade eventuellt gett studien ett bredare slutresultat 

då vi förmodade att det fanns fler underliggande faktorer till hur individerna påverkades av sin 

lönemodell. Dock gjorde dessa två faktorer studiens slutresultat tydligt eftersom vi kunde bedöma 

faktorerna i “negativa effekter “ och “positiva effekter”. 

 

3.6.3 Validitet 

Utifrån vår undersökningsdesign kunde vi besvara studiens syfte och forskningsfrågor samt det 

forskningsgap vi ansåg förelåg från tidigare forskning. Enligt Bryman och Bell (2011) uppnås god 

validitet då forskaren i den aktuella studien mäter det som avsetts att mäta.  

I vår enkätutformning har vi använt oss triangulering som enligt Bryman och Bell (2003) styrker 

arbetets validitet. Triangulering innebär enligt Eliasson (2006) att författaren använder sig av fler än 

en metod för att rama in den specifika frågan. I vårt fall innefattas det av vårt frågeformulär med 

slutna frågor samt fråga 14, där respondenterna med egna ord kunde uttrycka sig för att hjälpa oss i 

vår studie. 

 

3.6.4 Reliabilitet 

Huruvida denna studie skulle avge samma resultat vid ett senare tillfälle är tveksamt. Ett tydligt 

mönster i våra respondenters kommentarer på fråga 14 tyder på att de påverkas av yttre faktorer. 

Framförallt gällande hur bostadsmarknaden varierar från period till period, vilket också påverkar 

deras inkomst. Detta resulterar i att de under vissa perioder har god balans i livet medan de i sämre 

perioder också har sämre balans i livet. 

 

Som vi tidigare nämnt påverkas branschen av yttre faktorer som världsekonomin, vilket också är en 

betydande faktor för hur respondenterna upplever att de har balans i livet. Bryman och Bell (2003) 

lyfter ett liknande exempel där studieobjekt som ska avge svar gällande konsumtion av 

märkesprodukter troligen avger olika svar då världsekonomin är stabil kontra mindre stabil. I vår 

studie har vi inte tagit hänsyn till sådana sociala förändringar, så kallade stabilitetsmått, vilket även 

Bryman och Bell (2003) menar är ovanligt att forskningsrapporter tar hänsyn till. 
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Vidare bedömer vi arbetets interna reliabilitet vilket motsvarar de korrelationsanalyser vi har utfört i 

nästa kapitel. Analyserna är framtagna i statistikprogrammet SPSS med handledning av lärare. 

Vilket gör dem trovärdiga, då det är korrekt data som har tagits fram. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys av det empiriska materialet. Syftet med detta 

kapitel var att redovisa vårt material så att vi i ett senare skede kunde besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vi inleder kapitlet med att sammanfatta fråga 14, där respondenterna fritt fick 

ange de tankar de hade kring sin balans mellan familje- och arbetsliv. 

 

5.1 Respondenternas åsikter 

Respondenternas åsikter har vi valt att redovisa i bilaga 4. Vi erhöll totalt 67 kommentarer och 

nedan har vi valt att sammanfatta resultatet av dessa samt redovisa några av de kommentarerna som 

vi erhöll. 

 

Då vi inte valt att göra en kvalitativ studie utförde vi inte några sambandsanalyser kring den 

kvalitativa informationen vi erhöll. Det valet berodde även på att vi haft fokus kring analyserna av 

vår kvantitativa del av studien vilket också var vårt huvudsyfte med enkäten. Dessutom var fråga 14 

till för att fungera som en kontrollfaktor av enkätens utformning, vilket den uppfyllde och därav 

ansåg vi inte att vidare analyser var nödvändiga.  

 

Vi var dock inte beredda på att erhålla så många åsikter från verkligheten som vi slutligen gjorde 

och ansåg att det vore fel att inte redovisa dem enligt nedan och bilaga 4, då de trots allt skildrar den 

verklighet vi studerade. 

 

5.1.1 Resultat 

Majoriteten av respondenterna beskrev fastighetsmäklaryrket som roligt men att det också var 

krävande och stressande. En manlig respondent skrev “Det är till sin natur ett stressigt jobb då 

kunders förtroende och pengar står på spel, därför är man tillgänglig lite annorlunda tider.” Flera av 

de tillfrågade förklarade att de behövde vara tillgängliga både kvällar och helger, utöver ordinarie 

kontorstider, då köpare och säljare förväntade sig det. Det resulterade i mindre tid till sig själv, 

familj och vänner. En kvinna som har varit verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år menade att 

fastighetsmäklaryrket var ett roligt arbete, men att hon ständigt oroade sig över sin lön.  

 

En man som har varit verksam fastighetsmäklare i mindre än ett (1) år skrev följande:  

När man befinner sig i början av sin mäklarkarriär som jag gör leder det ibland till att jag får 

göra val om att välja bort "egentid" just för att jag måste jobba om jag vill ha en inkomst. 

Någonting som påverkar mycket är i min uppfattning att kunder ute på bostadsmarknaden 
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upplever det som att vi fastighetsmäklare jobbar hela tiden och förväntar sig ofta att få ett svar 

nästan omgående oberoende av tid på dygnet. 

 

En kvinna som har varit verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år skrev:  

Den provisionsbaserade lönen i kombination med att man arbetar i en marknad man inte kan 

påverka, gör arbetssituationen oerhört osäker. Man kan ALDRIG tacka nej, för man vet inte 

när nästa tillfälle ges och inkomsten blir så oregelbunden. Det är svårt att ta ledigt, då det inte 

finns någon som tar över dina arbetsuppgifter om du är sjuk eller vill ha semester. 

Anställningsförhållandena är fruktansvärda!! Servicedelen i jobbet och kundernas förväntan 

på tillgänglighet 6 dagar i veckan gör att man knappt kan planera något med familj eller 

vänner, för tänkt om du får ett villkorat bud som gäller under kvällen, och du hade tänkt ha 

födelsedagsfika på kvällen. Det blir fikat som får läggas bort, eftersom man måste skriva 

kontrakt... 

 

En manlig respondent som har varit verksam fastighetsmäklare i över åtta år beskrev att det var 

ytterst svårt att hitta en bra kombination när barnen var små och att hans partner tog större ansvar i 

hemmet än han själv. Det fanns dock respondenter som menade att det gick att kombinera ett 

familjeliv med yrket men att det krävdes en förstående partner och struktur för att det skulle 

fungera. 

 

Fler fastighetsmäklare beskrev svårigheterna med att planera sin semester då de var oroliga över att 

tappa kunder och försäljningstillfällen medan de var lediga. En kvinna som har varit verksam 

fastighetsmäklare mellan 5-7 år menade att provisionslönen gjorde att man tänkte till en extra gång 

innan man tackar nej till ett uppdrag eller valde att ta semester. Detta då de oftast fick börja om från 

början när de kommer tillbaka från semestern. Ett antal respondenter nämnde även problematiken 

med att ta semester då den inte generade i några pengar. 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att provisionslön kunde vara en bidragande orsak till att 

många valde att sluta inom branschen. En man som har varit verksam fastighetsmäklare i över åtta 

år menade att det behövs en långsiktig och hållbar struktur inom branschen för att behålla de 

nyexaminerade fastighetsmäklarna. Han menade att en hållbar struktur innefattas av fast lön i 

kombination med provisionslön. En manlig respondent nämnde att i de fall hans kvinnliga kollegor 

inte slutat på grund av lönemodellen så slutade de garanterat i samband med mammaledigheten. 

Detta då de inte fick någon hjälp med att “komma igång igen” samt att villkoren för 

mammaledighet är mycket dålig.  
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Det sammanfattade önskemålet från flera av våra svaranden var att de ville ha fast lön i 

kombination med provisionslön för att minska den ekonomiska pressen som provisionslönen 

skapade. En manlig respondent som hade varit verksam mellan 5-7 år menade att han inte kunde 

vara sjuk, inte hade någon pension och att han hade dyra utgifter i form av bil och kostym i 

kombination med en mycket ostabil lönemodell. En kvinna som har varit verksam fastighetsmäklare 

mellan 13-23 månader skrev att hon önskade att fastighetsmäklare skulle ha en viss grundlön då det 

var stressigt att enbart ha provisionslön. Dock påpekade en kvinna som hade varit verksam 

fastighetsmäklare i över åtta år att yrket krävde struktur och planering vilket underlättade arbetet 

inom yrket och minskade stressen. 

 

Sammanfattningsvis ansåg respondenterna att branschen är krävande och att alla individer inte trivs 

i den och därför väljer att sluta. Det handlar om ständig tillgänglighet, men också att våga sätta 

gränser i en miljö där du förväntas göra allt för att kunden ska bli nöjd och där du endast får betalt 

när du lyckas sälja. Vilket betyder i att i de fall telefonen var avstängd eller då respondenterna hade 

semester fanns risken för bortfall av kunder, vilket påverkade deras privatekonomi.  

 

Respondenterna poängterade dock att det är ett fantastiskt arbete där ingenting går upp mot att ha 

genomfört en lyckad försäljning med nöjda kunder. Flera av respondenterna menade att det var de 

olika människorna de fick träffa varje dag och arbetets variation som var drivkraften med yrket. 

“Ingen dag är den andra lik” menade en av respondenterna. Vidare angav en del äldre respondenter 

att nya fastighetsmäklare ska vara beredda på att det är provisionslön som gäller i branschen och att 

de “får gilla läget”. En respondent tog upp att hans uppfattning var att de unga fastighetsmäklarna 

“är bortskämda och tror att man bara kan flyta runt och tjäna pengar”. En man som har varit 

verksam i fler än åtta år skrev “frihet under ansvar är ett underbart koncept och fixar man bara 

pressen med ekonomin så är det ett underbart jobb!” 

 

Provisionslönen var ett återkommande ämne i fastighetsmäklarnas kommentarer då de ansåg att den 

gjorde dem tvungna att ta de försäljningstillfällen som gavs. Flera av respondenterna ansåg att de 

inte kunde slappna av och ta ledigt från arbetet. Ett fåtal respondenter menade att struktur, tydliga 

gränser till kunderna och en förstående partner var lösningen på att kombinera familje- och arbetsliv 

med varandra. En kommentar som kom från en man som har varit verksam i åtta år eller fler ljöd 

“Jag har haft obalans i 16 år då jag jobbat för mycket men har lyckats rädda familjen”. Det finns 

många tänkvärda kommentarer i bilaga 4 och vi hade tyvärr inte möjlighet att presentera de alla. 

Vidare användes utvalda kommentarer för att styrka våra vidare analyser i kommande delkapitel. 
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5.2 Korrelationsanalys 

Vi ville se om det förelåg något samband eller inte mellan våra variabler. För att kunna se det 

analyserade vi våra ordinalvariabler i en korrelationsanalys med måttet Spearman’s Rho, vilket 

förklaras under delkapitlet “analysmetod”. 

 

5.2.1 Resultat 

Vår korrelationsanalys påvisade nio samband som blev markerade med en (*) eller två asterisker 

(**), nedan följer resultatet av samtliga samband och den fullständiga korrelationsanalysen finns i 

bilaga 12. Resultatet påvisade att det fanns någon typ av samband mellan de två variablerna 

(frågorna) som benämns nedan. 

 

Fråga Fråga Spearman’s Rho 

7 12 -,490** 

6 12 -,432** 

5 6 -,406** 

5 7 -,294** 

6 7 ,572** 

8 12 ,270** 

5 12 ,262** 

7 8 -,168* 

3 12 ,160* 

Tabell 12. Översikt av studiens korrelationsvärde, egen. 

 

Negativa korrelationsvärden 

Fråga 7: Anser du att din lönemodell påverkar din balans mellan familje- och arbetsliv? 

Fråga 12: Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? 

Dessa två frågor visade ett negativt samband vilket betydde att de som svarat att de hade balans 

mellan familj- och arbetsliv inte ansåg att det var lönemodellen som påverkade detta, medan de som 

ansåg att de inte hade balans i livet menade att lönemodellen var orsaken till obalansen. 

 

Fråga 6: Anser du att din lönemodell gör dig stressad? 

Fråga 12: Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? 

Detta samband visade att de som kände sig stressade av sin lönemodell inte hade balans mellan 

familje- och arbetsliv, vilket således också kunde betyda att de som inte kände sig stressade av sin 

lönemodell även upplevde bättre balans i livet. 
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Fråga 5: Anser du att din lönemodell motiverar dig i ditt arbete? 

Fråga 6: Anser du att din lönemodell gör dig stressad? 

Dessa frågor visade att om fastighetsmäklaren kände sig stressad av sin lönemodell så motiverade 

den inte och om fastighetsmäklaren inte kände sig stressad av sin lönemodell så motiverade den. 

 

Fråga 5: Anser du att din lönemodell motiverar dig i ditt arbete? 

Fråga 7: Anser du att din lönemodell påverkar din balans mellan familje- och arbetsliv? 

Dessa frågor hade ett svagt samband vilket kan utläsas av att korrelationsvärdet (-,246**) ligger 

ganska nära noll. Enligt Aronsson (1999) är noll lika med ”inget samband alls”. Detta gör att denna 

korrelation behöver vidare forskning för att man ska vara helt säker på att det finns ett samband 

mellan dessa variabler. Korrelationen visade att respondenter som svarade att deras lönemodell var 

motiverande inte upplevde att den påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv. Tvärtom 

betydde sambandet att de som ansåg att lönemodellen påverkade deras balans i livet inte kände sig 

motiverade av den. 

 

Positiva korrelationsvärden  

Fråga 6: Anser du att din lönemodell gör dig stressad? 

Fråga 7: Anser du att din lönemodell påverkar din balans mellan familje- och arbetsliv? 

Det positiva sambandet mellan dessa frågor var korrelationsanalysens starkaste samband och 

betydde att individer som angett att lönemodellen påverkade deras balans i livet även kände sig 

stressade av den. Sambandet kunde även betyda att de som inte ansåg att lönemodellen påverkade 

deras balans i livet, heller inte kände sig stressade av den. 

 

Fråga 8: Ange antal arbetstimmar du arbetar per vecka. 

Fråga 12: Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? 

Samband visade att respondenter som angett att de arbetade mindre än 40 timmar i veckan eller 40 

timmar i veckan, hade balans mellan familje- och arbetsliv. Medan respondenter som angett att de 

inte hade balans i livet således också arbetade mer än 40 timmar i veckan. 

 

Fråga 5: Anser du att din lönemodell motiverar dig i ditt arbete? 

Fråga 12: Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? 

De respondenter som angett att de kände sig motiverade av sin lönemodell upplevde i större 

utsträckning även att de hade balans mellan familje- och arbetsliv. Åt motsatt håll visade 

korrelationen att individer som inte motiverades av sin lönemodell heller inte upplevde att de hade 

balans i livet. 
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Negativt och positivt korrelationsvärde med en (*) asterisk  

Fråga 7: Anser du att din lönemodell påverkar din balans mellan familje- och arbetsliv? 

Fråga 8: Ange antal arbetstimmar du arbetar per vecka. 

Sambandet mellan dessa två frågor hade ett svagt korrelationsvärde och blev endast försedd med en 

asterisk (*). Vidare betydde korrelationen att de respondenter som angav att de arbetade mer än 40 

timmar i veckan, ansåg att lönemodellen påverkade att de hade balans i livet eller inte. Åt motsatt 

håll blev även frågornas samband att de som angett att deras lönemodell inte var en bidragande 

faktor till balansen i livet också arbetade mer normala arbetsveckor, 40 timmar eller mindre. 

 

Fråga 3: Hur länge har du varit verksam som fastighetsmäklare? 

Fråga 12: Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? 

Detta samband blev också markerat med en (*) asterisk samt hade ett relativt svagt 

korrelationsvärde, liksom ovanstående korrelationsvärde. Sambandet betydde att de som angett att 

de hade varit verksamma länge inom branschen inte upplevde att de hade balans mellan familje- 

och arbetslivet. Tvärtom betydde korrelationen att de som arbetat kort tid i branschen i större 

utsträckning upplevde balans mellan familje- och arbetsliv. 

 

Resultaten med en asterisk (*) påvisade mycket svaga samband (>0,2), vilket gör att vi i vidare 

analyser inte har valt att studera sambanden mellan fråga 7-8 och 3-12 närmare. 

 

5.2.2 Analys 

Vidare följer en analys över variablernas samband från föregående delkapitel. För att erhålla 

trovärdiga analyser valde vi att begränsa oss till att endast analysera signifikanta värden <-0,2**. 

Trots att värden vid 0,2 kan klassas som svaga ansåg vi att deras signifikans (**) styrker 

trovärdigheten i dem. 

 

Vi vill uppmärksamma att ordningen i tabell 12 inte följer i analysdelen då vi avsåg att skapa 

följsamhet genom en flytande text, vidare vill vi påminna er som läsare att korrelationerna alltid har 

två möjliga utfall. En redogörelse över sambanden i föregående delkapitel följer nedan. 

 

Sambanden som följer påvisade ett negativt korrelationsvärde som gav betydelsen att, har den 

svarande angett ja på den ena frågan har denna sannolikt svarat nej på den andra frågan eller 

tvärtom. 
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Fråga 7 och 12, “Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv?” och “Anser du att din 

lönemodell påverkar din balans mellan familje- och arbetsliv?” påvisade samband med varandra. 

Diagram 1 som följer visade att respondenter som angav att de hade fast lön (blå stapel) ansåg att de 

hade balans i livet medan störst andel som upplevde obalans i livet angett att de arbetade efter 

provisionslön (grön stapel). Variablernas korrelation i kombination med diagrammet bekräftar 

studiens forskningsfråga ett (1), gällande att fastighetsmäklare i Sverige upplever obalans mellan 

familje- och arbetsliv på grund av sin provisionslön.  

 

 

Diagram 1, fastighetsmäklarnas lönemodell, egen, se bilaga 6 för underlag. 

 

Fast lön erbjuder enligt Johlke et al. (2002) trygghet för arbetstagare, något som kan vara 

anledningen till att den blå stapeln (fast lön) i diagram 1 är högst i gruppen av respondenter som 

ansåg att de hade balans mellan familje- och arbetsliv. Tryggheten kan ge individer möjlighet att 

våga ta ledigt och umgås med familj och vänner på sin fritid, medan fastighetsmäklare som arbetar 

efter provisionslön tvingas arbeta hårdare för att erhålla lön, vilket även våra respondenter i 

undersökningen poängterade var verklighet för de. Johlke et al. (2002) menar att provisionslön ger 

arbetstagare störst potential till höga intäkter, men bidrar till osäkerhet och stress hos individer. 

Stress är en faktor som enligt Nevander Friström (1999) påverkar balansen i livet negativt. Vilket 

kan vara en förklaring till varför respondenter med provisionslön i störst utsträckning inte upplevde 

att de har balans mellan familje- och arbetsliv. 
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En kvinna som har varit verksam mellan 1-2 år skrev “Bra att titta på lönesystemet, eftersom det är 

ett stort stressmoment i yrket och en stor oro. Det funkar i en bra marknad men inte annars. Som 

anställd utsätter du din privata ekonomi för extremt stora risker genom att arbeta på provision.” 

Kommentaren från kvinnan styrker Joseph och Kalwanis (1998) teorier om att individer som inte 

ges möjligheten att planera sin privata månadsbudget, då inkomsten varierar från månad till månad, 

drabbas av stress då de inte kan få vardagsekonomin att gå ihop. Som tidigare nämnt menar 

författaren Nevander Friström (1999) att stress är en faktor som inte gynnar balansen i livet och ofta 

orsakar ohälsa hos individer. Dessa teorier påvisade att stress kan vara en bidragande orsaksfaktor 

till att en del av respondenterna inte upplevde balans mellan familje- och arbetsliv. Ovanstående 

diagram visade att respondenterna med provisionslön i större utsträckning inte hade balans mellan 

familje- och arbetsliv.  

 

Sambandet mellan fråga 5 och 6 innefattade ”Anser du att din lönemodell motiverar dig i ditt 

arbete?” och “Anser du att din lönemodell gör dig stressad?”I de fall som lönemodellen stressade 

fastighetsmäklarna, ansåg de inte att lönemodellen var motiverande. Det styrker Joseph och 

Kalwanis (1998) teori, då de menar att stress inte motiverar individer. Är fastighetsmäklare 

stressade av sin lönemodell är det tydligt att de inte heller kan känna motivation från den. Vidare 

menar Mallin och Pullins (2009) att provisionslön påverkar fastighetsmäklares drivkraft och glädje 

av att arbeta, vilket enligt Ariely et al. (2009) kan få dem att känna sig stressade då de endast 

fokuserar på att öka sina intäkter. Ariely et al. (2009) teorier bekräftas av en kvinnlig 

fastighetsmäklare som varit verksam i åtta år eller fler: 

Är ett himla roligt jobb men den stress man har med provisionslön kan vara väldigt tung 

ibland. Speciellt efter min separation så var det många funderingar på OM jag skulle kunna 

vara kvar som mäklare och ha 2 tonåringar. Rädslan att inte kunna försörja oss. Nu går det 

ganska bra och jag försöker hitta ett inre lugn men det är svårt. Alltid på jakt!  

 

Dunne och Teg (2007) menar att flexibla arbetstider minskar arbetstagares stress och istället ökar 

deras motivation, vilket kan förklara att en del respondenter svarat nej på fråga 6 “Anser du att din 

lönemodell gör dig stressad?” och ja på fråga 5 “Anser du att din lönemodell motiverar dig i ditt 

arbete?”. Flexibla arbetstider kan således vara en förklaring till att fastighetsmäklarna i 

undersökningen kände sig motiverade av sin lönemodell, då flexibla tider minskar stress och enligt 

Galea et al. (2014) gör det enklare för individer att anpassa sitt privatliv kring arbetsuppgifterna. 

“Vi måste som många andra yrkeskategorier anpassa oss efter kundens lediga tid vilket kan ibland 

ses som att vi får "offra" vår fritid men egentligen har vi alla möjligheter att anpassa den så att man 
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får balans i livet mot en bra yrkeskarriär” skrev en kvinnlig respondent som varit verksam i mindre 

än ett (1) år. Hennes kommentar påvisade att flexibla arbetstider kan vara en anledning till att 

fastighetsmäklare ändå upplevde balans mellan familje- och arbetsliv, trots dem hade provisionslön. 

 

Dunne och Teg (2007) belyser vidare fördelen av flexibla arbetstider då de ökar arbetstagares 

möjlighet till självbestämmande och handlingsfrihet på sitt arbete, vilket Flaherty och Pappas 

(2002) anser påverkar individers motivation positivt. Vidare menar Flaherty och Pappas (2002) att 

känslan att kunna påverka sin inkomst ökar motivationsnivån hos arbetstagare då de upplever att de 

har inflytande i organisationen i större utsträckning än anställda med fasta ersättningsformer.  

 

I tabell 13 som visas nedan syns det hur ovanstående samband hänger ihop. Gruppen som svarat 

nej, att de inte känner sig motiverade av sin lönemodell har således svarat ja på frågan om de 

känner sig stressade av sin lönemodell. Tabellen visade att fastighetsmäklare med provisionslön är 

mer motiverade av sin lönemodell än fastighetsmäklare med andra ersättningsformer, således var 

det också den grupp av respondenter som upplever mest stress på grund av sin lönemodell. Vi valde 

att avstå från vidare analyser kring de övriga löneformerna, då de inte var lika utmärkande som 

provisionslönen. 

 

Anser du att din lönemodell gör dig stressad? Vilken typ av lönemodell har du?  

Fast 

lön 

Provisionslön Fast lön + 

provisionslön 

Annan Total 

Procent Ja Anser du att din 

lönemodell 

motiverar dig i 

ditt arbete? 

Ja   90,3% 9,7% 0,0% 100% 

Ibland   86,7% 6,7% 6,7% 100% 

Nej   83,3% 16,7% 0,0% 100% 

      

Nej Anser du att din 

lönemodell 

motiverar dig i 

ditt arbete? 

Ja 10,3% 48,3% 34,5% 6,9% 100% 

Ibland 20,0% 60,0% 0,0% 20,0% 100% 

Nej 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Tabell 13, visar sambandet mellan fråga 5 och 6, egen. 

 

Vidare påvisade fråga 6 och 12 samband med varandra, “Anser du att din lönemodell gör dig 

stressad?” och “Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv?”, vilket gav betydelsen att 

respondenter som ansåg att de hade balans i livet inte kände sig stressade av sin lönemodell medan 

de som kände sig stressade av sin lönemodell inte ansåg att de hade balans mellan familje- och 

arbetsliv. Nevander Friström (1999) anser att individer som upplever stress inte kan finna balans i 

livet vilket styrker utfallet av detta samband. Nevander Friström (1999) menar att en individ måste 
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finna balans mellan de tre faktorerna: privat- familje- och arbetsliv, för att må bra och uppleva 

välbefinnande, vilket faktorn stress hämmar. 

 

Korrelationsanalysen fann samband mellan fråga 5 och 7, “Anser du att din lönemodell motiverar 

dig i ditt arbete?” och “Anser du att din lönemodell påverkar din balans mellan familje- och 

arbetsliv?”. Tabell 14 visade nedan att respondenter som angav att de hade provisionslön i störst 

utsträckning, jämfört med andra ersättningsformer, ansåg att deras lönemodell motiverade dem, 

men att den inte påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv.  

 

Provisionslönen var även procentuellt överrepresenterad i det omvända sambandet (grönt) där 

respondenterna ansåg att lönemodellen inte var motiverande men påverkade deras balans i livet. 

Joseph och Kalwani (1998) belyser exempelvis problematiken med att lönen är varierande, vilket 

kan vara en anledning till att en del av respondenterna med provisionslön ansåg att lönemodellen 

inte motiverade dem och påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv. Det kan även vara 

denna andel av respondenterna som uppgett att de upplevde stress av sin lönemodell, i sambandet 

mellan fråga 5 och 6, vilket gjorde att de ansåg att lönemodellen inte heller motiverade dem och 

således påverkade balansen mellan familje- och arbetsliv.  

 

Anser du att din lönemodell påverkar din balans 

mellan familje- och arbetsliv? 

Vilken typ av lönemodell har du?  

Fast 

lön 

Provisionslön Fast lön + 

provisionslön 

Annan Antal 

Procent Ja Anser du att 

din 

lönemodell 

motiverar dig 

i ditt arbete? 

Ja 4,1% 79,6% 12,2% 4,1% 100% 

Ibland 0,0% 83,9% 9,7% 6,5% 100% 

Nej 0,0% 88,9% 11,1% 0,0% 100% 

      

Nej Anser du att 

din 

lönemodell 

motiverar dig 

i ditt arbete? 

Ja 2,5% 70,0% 22,5% 5,0% 100% 

Ibland 11,1% 77,8% 0,0% 11,1% 100% 

Nej 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Tabell 14, visar sambandet mellan fråga 5 och 7, egen. 

 

Sambanden som följer påvisade ett positivt korrelationsvärde som gav betydelsen, att har den 

svarande angett ja på den ena frågan har denna sannolikt även svarat ja på den andra frågan. Likaså 

gäller att har svaranden angett nej på den ena frågan har denna sannolikt även angett nej på den 

andra frågan. 
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Fråga 6 och 7, “Anser du att din lönemodell gör dig stressad?” och “Anser du att din lönemodell 

påverkar din balans mellan familje- och arbetsliv?” påvisade samband med varandra och 

representerar studiens starkaste korrelationsvärde. 

 

De individer som angett att lönemodellen påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv samt 

framkallade stress kan förklaras utifrån White et al. (2003) och Joseph och Kalwanis (1998) studier. 

White et al. (2003) anser att ett högt antal arbetstimmar ger negativa effekter på individers 

familjeliv. Det är allmänt känt att flertalet fastighetsmäklare arbetar mer än 40 timmar i veckan, 

vilket även diagram 2 visade på var respondenternas verklighet. 

 

 

Diagram 2, antal arbetstimmar, egen. 

 

Långa arbetsdagar har en negativ effekt på familjelivet samt påverkar högpresterande arbetstagare i 

större utsträckning än lågpresterande individer, enligt White et al. (2003). Långa arbetsdagar kan 

vara problemet för våra respondenter då stor andel (se diagram 2) arbetade mer än en normal 

arbetsvecka vilket leder till negativa hälsoeffekter på deras balans i livet. Som tidigare nämnt 

belyser Joseph och Kalwani (1998) att provisionslön frambringar stress som Nevander Friström 

(1999) anser påverkar balansen i livet i en negativ riktning.  
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Individerna som dock inte upplevde att deras lönemodell var stressande kan vara 

prestationsorienterade individer vilka Tosdals (1952) anser mår bra när de erhåller lön i rörlig form, 

då de vill bli belönade i takt med att deras prestation ökar.  

 

Av ovanstående två korrelationer (fråga 5 och 7 samt 6 och 7) var det tydligt att motivation och 

stress påverkade hur fastighetsmäklarna i studien ansåg att lönemodellen påverkade deras balans 

mellan familje- och arbetsliv. I de fall fastighetsmäklare angett att deras lönemodell var 

motiverande tyckte de inte att den påverkade deras balans mellan familj- och arbetsliv. Medan 

respondenter som ansåg att lönemodellen var stressande även ansåg att lönemodellen påverkade 

deras balans mellan familje- och arbetsliv.  

 

Vi ställde oss frågan, om det inte var att en motiverande lönemodell påverkade att 

fastighetsmäklarna hade balans mellan familje- och arbetsliv, vad var det då som gjorde att de hade 

balans i livet? Sambandet mellan fråga 5 och 12, “Anser du att din lönemodell motiverar dig i ditt 

arbete?” och “Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv?” kunde kanske svara på det. 

Det här sambandet påvisade att fastighetsmäklare som ansåg att deras lönemodell motiverade dem 

även ansåg att de hade balans mellan familje- och arbetsliv. 

 

Detta kan tydliggöras med Fleetwoods (2007) teori som menar att flexibla arbetstider kan bidra till 

att en individ har balans mellan privat- familje- och arbetsliv. Med största sannolikhet hade våra 

respondenter flexibla arbetstider, då det är en vanlig modell att arbeta efter inom 

fastighetsmäklarbranschen. Flexibla arbetstider kan enligt Dunne och Teg (2007) bidra till, i vårt 

fall, att fastighetsmäklarna kan kombinera familjelivet med arbetet, då de kan anpassa sina 

arbetstider till deras personliga vardag och familjeliv. 

 

Att lönemodellen inte är motiverande kan som tidigare nämnts bero på flera orsaker. Mallin och 

Pullins (2009) menar exempelvis att yttre belöningar hämmar den inre motivationen hos individen, 

vilket ger minskat intresse och engagemang i att utföra arbetsuppgifterna. Känner individen inte 

motivation av att utföra arbetet lägger denna mer fokus på den monetära belöningen enligt Ariely et 

al. (2009). Större fokus på lönen kan resultera i högre arbetsbörda i form av längre arbetsdagar, 

vilket enligt White et al. (2003) har en negativ effekt på familjelivet. Det kan förklara varför 

fastighetsmäklarna i undersökningen ansåg att de inte hade balans mellan familje- och arbetsliv.  

 

Sammanfattningsvis betydde det att i de fall fastighetsmäklare angett att deras lönemodell var 

motiverande tyckte de inte att den påverkade deras balans mellan familj- och arbetsliv, dock 
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upplevde de att de hade balans i livet. Medan respondenter som ansåg att lönemodellen var 

stressande även ansåg att lönemodellen påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv. Dessa 

respondenter uppgav också att de inte hade balans i livet.  

 

Fråga 8 och 12, “Ange antal arbetstimmar du arbetar per vecka” och “Anser du att du har balans 

mellan familje- och arbetsliv?” visade samband med varandra. De respondenter som angett att de 

arbetade ett högt antal timmar i veckan hade sannolikt även angett att de inte hade balans mellan 

familje- och arbetsliv. Respondenter som angett att de arbetade mer normala arbetsveckor upplevde 

också att de hade balans i livet. White et al. (2003), som nyligen nämndes, menar att individer som 

arbetar mycket upplever mer negativa effekter i sitt familjeliv än arbetstagare med “normala” 

arbetsveckor. Även Adams et al. (1996) menar att en individ som är mer engagerad i sitt arbetsliv 

än i sitt familjeliv upplever sämre balans i livet. Marks och MacDermids (1996) förklarar det som 

att en individ har olika roller i livet som innefattas av en familjeroll och en arbetsroll. För att 

uppleva balans i dessa två liv anser Marks och MacDermids (1996) att individen måste engagera sig 

lika mycket i båda sina roller. Enligt Kirchmeyer (2000) krävs det att individen lägger ner energi, 

tid och engagemang i de båda rollerna vilket våra respondenter kan ha svårigheter att göra, då de 

angav att desto mer de arbetade, desto sämre balans mellan familje- och arbetsliv upplevde de. 

 

I detta kapitel tog ni del av studiens korrelationsanalys där datorprogrammet SPSS hade tagit fram 

samband mellan två variabler åt gången ur vårt frågeformulär. En del av sambanden erhöll ett lågt 

korrelationsvärde och behöver vidare studier för att de ska kunna fastslås eller avslås.  

 

Korrelationsanalysen visade att fastighetsmäklare i Sverige antingen motiveras eller stressas av sin 

lönemodell och att majoriteten av respondenterna i vår undersökning arbetade efter provisionslön.  

Vidare kunde vi utläsa att individer som var motiverade av sin lönemodell således inte ansåg att 

löneformen påverkade deras balans mellan familje- och arbetsliv, vilket vi ansåg som ett oväntat 

utfall av analysen. Vår förväntning var att de skulle sammankoppla sin lönemodell, då den var 

motiverande, till att det också var den som påverkade att de hade balans i livet.  

 

Fastighetsmäklarnas flexibla arbetstider kan vara en faktor som hjälpte de att finna balans mellan 

familje- och arbetsliv, då de uppgav att det inte var lönemodellen som påverkade deras balans då de 

kände sig motiverade av den. Fleetwood (2007) anser ett flexibelt arbete kan möjliggöra en viss 

nivå av balans i livet. Vidare anser han att balans i livet innefattas av att individer kan kontrollera 

över när, var och hur man arbetar. Vilket stämmer väl överens med majoriteten av 

fastighetsmäklarkontoren i Sverige, då de själva kan välja sina arbetstider.  
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Vidare följer ytterligare resultat och analyser kring vår studie, dock utan vidare hjälp av 

korrelationsanalysen. 

 

5.3 Studiens syfte och forskningsfrågor 

För att tydligt redovisa våra respondenters svar gällande studiens syfte och forskningsfrågor, valde 

vi att redovisa dessa utifrån stapeldiagram samt med hjälp av två typer av tabeller framtagna i 

SPSS.  

 

5.3.1 Resultat 

För att ge en sammanfattad bild över våra respondenters svar redovisas nedan sex stapeldiagram 

med ändamål att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Vi vill uppmärksamma att övriga 

resultat inte kommer att presenteras då vi endast avsåg att redovisa de resultat som var intressanta 

för studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Anser du att du har balans mellan familje - och arbetsliv? 

 

Diagram 3, huruvida fastighetsmäklarna ansåg att de hade balans i livet, egen. 

Diagrammet ovan visade i procent att 32,90 procent av respondenterna ansåg att de hade balans 

mellan familje- och arbetsliv medan den större andelen av respondenterna, 41,99 procent, ansåg att 
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de periodvis upplevde balans i livet. Resterande andel uppgav att de inte hade någon balans mellan 

familje- och arbetsliv. 

 

Anser du att din lönemodell påverkar din balans mellan familje - och arbetsliv?  

Diagram 4 hade som ändamål att besvara delar av studiens syfte samt forskningsfråga ett (1).  

 

 

Diagram 4, fastighetsmäklarnas lönemodell, egen, se bilaga 6 för underlag. 

 

Diagram 4 visade huruvida respondenterna ansåg att deras lönemodell påverkade deras balans 

mellan familje- och arbetsliv. Andelen respondenter som hade fast lön (blå stapel) upplevde i större 

utsträckning att de hade balans mellan familje- och arbetsliv medan individer med provisionslön 

(grön stapel) i störst utsträckning inte ansåg att de hade balans mellan familje- och arbetsliv.  

 

De kommande tre diagrammen avsåg att besvara forskningsfråga två och berörde huruvida de tre 

faktorerna kön, karriärambitioner och föräldraskap påverkade individers balans mellan familje- och 

arbetsliv. 
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I vilken utsträckning påverkas fastighetsmäklares balans mellan familje - och 

arbetsliv av faktorn kön?   

 

 

Diagram 5, könsfördelning i vår studie, egen. 

 

I studien deltog 112 kvinnor och 126 män. 32,14 procent av de 112 kvinnorna och 33,61 procent av 

de 126 männen ansåg att de hade balans mellan familje- och arbetsliv. Andelen som ibland 

upplevde balans mellan familje- och arbetsliv var 41,96 procent kvinnor och 42,02 procent män. 

Resterande respondenter svarade att de inte upplevde balans mellan familje- och arbetsliv och även 

här skilde det drygt 1 procentenhet mellan de båda könen och kvinnorna representerade den mest 

negativa stapeln (lila).  
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I vilken utsträckning påverkas fastighetsmäklares balans mellan familje - och 

arbetsliv av faktorn karriärambitioner?   

 

 

Diagram 6, varför fastighetsmäklarna arbetar mer än 40h/i veckan, egen, se bilaga 6 för underlag. 

 

Resultatet visade att fastighetsmäklare med karriärambitioner i större utsträckning också ansåg att 

de hade balans i livet. Totalt var det 53 respondenter som angett att de hade karriärambitioner och 

av dessa var det 56,25 procent som upplevde att de hade balans mellan familje- och arbetslivet. 

Vidare gick det att utläsa att 39,58 procent av de svarande med karriärambitioner, periodvis 

upplevde att de hade balans i livet. Slutligen upplevde endast 4,167 procent av individerna med 

karriärambitioner att de inte hade balans mellan familje- och arbetsliv.  

  



50 

 

I vilken utsträckning påverkas fastighetsmäklares balans mellan familje - och 

arbetsliv av faktorn föräldraskap? 

I denna faktor var det stor andel av våra respondenter som inte hade egna barn eller bonus barn, 

vilket gjorde att de inte kunde räknas med. Nedan visas en frekvenstabell som representerar det 

”missing value” som uppkom vid utvärderingen av faktorn föräldraskap. Det markerade siffrorna i 

tabellen visar de användbara svaren, vilket var 123 stycken av 238. Vilket gav en svarsfrekvens på 

51,7 procent i denna fråga. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Ja 122 51,3 51,3 

Nej 116 48,7 48,7 

Total 238 100,0 100,0 

Tabell 15, missing value i fråga 10, egen. 

 

 

Diagram 7, översikt över fastighetsmäklare utan eller med barn, egen. 

 

Resultatet av diagram 7 visade att individer med barn upplevde att de hade sämre balans mellan 

familje- och arbetsliv än individer utan barn. Endast 8,23 procent av respondenterna som inte hade 

barn uppgav att de inte hade balans i livet medan 16,88 procent som var föräldrar uppgav att de inte 

hade balans mellan familje- och arbetsliv. Med sex procentenheter mer representerade även 

individerna utan barn att de hade bättre balans i livet än de med barn. 
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Diagram 8, ansvarsfördelning över barn, egen, för underlag se bilaga 6. 

 

Vidare visade diagram 8 att majoriteten av fastighetsmäklare med barn som delade lika stort ansvar 

över dem, i större utsträckning även upplevde att de hade balans mellan familje- och arbetsliv. 

Fastighetsmäklare som inte hade något ansvar över sina barn ansåg även att de inte hade balans i 

livet och representerades av 17, 07 procent (grön) jämfört med de som delade lika ansvar på samma 

punkt, vilka representerades av 9,76 procent (lila). 

 

Detta utfall visade att respondenter med barn mer sällan upplevde balans i livet jämfört med 

individer utan barn. Vidare var fastighetsmäklare som delade lika ansvar över sina barn mest nöjda 

med balansen i livet. 

 

5.3.2 Analys 

Nedan följer en analys över stapeldiagrammen i föregående kapitel. 

Förvånansvärt låg andel respondenter i diagram 3 ansåg att de inte hade någon balans mellan 

familje- och arbetsliv, vilket var ett utfall som vi inte förväntat oss, då vi förmodade att många fler 

fastighetsmäklare skulle vara påverkade av dålig balans i livet. En teori av resultatet kan vara att 

flera av de tillfrågade har flexibla arbetstider vilket Fleetwood (2007) menar är en bidragande faktor 

till att individer upplever balans mellan familje- och arbetsliv. 
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Intressant var att se om vår undersökning kunde besvara vår forskningsfråga som grundade sig i 

Greenhaus et al. (2003) misslyckade försök att påvisa huruvida kön, karriärambitioner och 

föräldraskap påverkade individers balans mellan familje- och arbetsliv. 

 

Enligt diagram 5 skiljde det inte mycket mellan kvinnor och mäns uppleva balans i livet. Dock 

besvarade färre kvinnor än män vår enkät och kvinnorna var drygt en (1) procentenhet mer 

representerade i alternativet ”nej jag anser inte att jag har balans mellan familje- och arbetsliv”. Det 

tolkar vi det som att det kunde finnas ett något större missnöje hos kvinnor än män i att uppnå 

balans i livet bland våra respondenter.   

 

Enligt Cuddy et al. (2004) är chefer mindre intresserade av att bland annat främja och utbilda 

arbetande mammor jämfört med kvinnor utan barn. Företag tycks se mammor som mindre 

kompetenta än kvinnor utan barn och pappor. Möjligtvis upplevde kvinnorna i vår undersökning 

mindre grad av support av företagets ledning, något som resulterar i att de inte kan uppleva balans i 

livet i samma utsträckning som männen. 

 

Diagram 9, fördelning av kvinnor, män, mammor och pappor, egen, för underlag se bilaga 6. 

 

För att titta närmare på om Cuddy et al. (2004) teorier stämde överens med vår undersökningsgrupp 

tog vi fram diagram 9 som visade fördelningen av kvinnor, män, mammor och pappor. Staplarna 

visade att mammor och pappor i större utsträckning upplevde att de inte har balans mellan familje- 
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och arbetsliv jämfört med barnlösa kvinnor och män. Diagrammet visade även att pappor (blå 

staplar längst in, till höger) tenderade att uppleva sämre balans i livet än mammorna i 

undersökningen. Diagrammet visade att barnlösa kvinnor och män upplevde bättre balans i livet än 

de med barn, vilket kan bero på att chefer i fastighetsmäklarbranschen lägger mer resurser på 

kvinnor och män utan barn än på mammor och pappor. Således har faktorn kön inte särskild stor 

betydelse i huruvida individerna i undersökningen upplevde att de har balans mellan familje- och 

arbetsliv, vilket gör faktorn föräldraskap mer intressant. 

 

För att undersöka om betydelsen av att vara förälder eller inte påverkade individers balans mellan 

familje- och arbetsliv, tog vi fram diagram 7 som visade att dubbelt så många föräldrar kontra icke 

föräldrar upplevde att de inte hade balans i livet. Även om flexibla arbetstider kan bidra till ökad 

balans i livet (Fleetwood., 2007) menar White et al. (2003) att ökat antal arbetstimmar påverkar 

familjelivet negativt. Vidare visade diagram 2 att flest fastighetsmäklare i vår undersökning 

arbetade mellan 46-50 timmar i veckan. Galea et al. (2014) studie visar att individer med 

familjeansvar tenderar att vara i större behov av flexibla arbetstider än individer utan barn. Långa 

arbetsveckor med flexibla arbetstider och barn i familjen kan generera i kortare kontorsdagar med 

avbrott för hämtning på dagis och/eller skola, vilket kan resultera i arbete hemifrån när barnen har 

lagt sig (Fogelström, 2014-01-08). Att arbeta av kontorstid hemifrån är enligt Russell et al. (2009) 

inte att föredra. Detta då gränsen mellan hem och arbete blir för diffus, vilket gör det svårt för 

individen att fokusera på det ena eller det andra livet, vilket inte genererar i god balans mellan dem.  

 

Vidare visade diagram 8 en sammanställning av ansvarsfördelningen mellan partners då vi ansåg att 

själva ansvaret över barnen kunde påverka huruvida individerna upplevde att de hade balans mellan 

familje- och arbetsliv. Fastighetsmäklare som delade lika ansvar över sitt/sina barn verkade således 

också uppleva att de hade bäst balans mellan familje- och arbetsliv än övriga ansvarskategorier. 

Härenstam och Bejerot (2001) menar att jämställda kvinnor och män tenderar att ha bättre balans i 

livet än partners som inte delar lika ansvar gällande huvudförsörjning och barnomsorg. Härenstam 

och Bejerot (2001) menar precis som White et al. (2003) att föräldrapenning, barnens rätt till 

skolgång och tillgång till barnomsorg bland annat uppmuntrar till jämställdhet, både i och utanför 

hushållet. Staplarna i diagram 8 visade att Härenstam och Bejerots (2001) teori kan stämma inom 

fastighetsmäklarbranschen då jämställda fastighetsmäklare tenderade att uppleva bättre balans 

mellan familje- och arbetsliv än övriga ansvarsfördelningar kring vården av barn. 
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Föräldrar som inte hade ansvar över sina barn tenderade till störst andel att inte ha balans mellan 

familje- och arbetsliv, vilket var ett oväntat utfall av studien. Vi resonerade att desto mindre ansvar 

de hade i hemmet desto lättare borde respondenterna ha haft att finna balans i livet. Dock menar 

Härenstam och Bejerot (2001) att huvudförsörjaren till familjen automatiskt måste lämna över en 

del eller hela sitt ansvar till sin partner, gällande barnvård och hushåll, vilket gör de svårare för de 

att finna balans mellan familje- och arbetsliv. Vidare styrker en man som har varit verksam mellan 

2-4 år det ovan nämnda genom att skriva ”Det är inga problem att lösa familjesituationer när man är 

verksam mäklare. Allting handlar om struktur och en partner som respekterar arbetstimmarna 

förutsatt att man tar sitt gemensamma ansvar hemma.” 

 

Vidare följer analysen av diagram 6 som visade faktorn karriärambitioner i kombination med balans 

mellan familje- och arbetsliv. Av de 53 personer som angett att de arbetade mer än 40 timmar i 

veckan och att anledningen till det berodde på deras karriärambitioner, upplevde störst andel att de 

hade balans i livet. Det skulle ha kunnat bero på att de drevs av sin inre motivation, vilket i det här 

fallet var karriärambitioner. Enligt Deci och Ryan (2000) innebär inre motivation att individen utför 

aktiviteter som bland annat innefattas av egen vilja. Svarsalternativet till denna fråga (fråga 9a) var 

utformad enligt följande: “Mina karriärambitioner (dvs. ett mål jag vill uppnå i mitt arbetsliv)”. Att 

uppnå ett mål som individen själv satt upp förmodar vi med största sannolikhet präglas av egen 

vilja, då det är ett mål som enligt svarsalternativet individen själv vill uppnå i sin karriär. 

 

Diagram 3 visade att störst andel respondenter ansåg att de periodvis upplevde balans mellan 

familje- och arbetsliv. Att individerna periodvis upplevde balans i livet kan bero på att 

arbetsbelastningen varierar i branschen. En kvinna som har varit verksam fastighetsmäklare i åtta år 

gav förklaringen ”Arbetsbelastningen kan variera väldigt!” på frågan om varför hon arbetade mer 

än 40 timmar i veckan. Troligtvis är det under de lugnare perioderna som fastighetsmäklarna 

upplever balans mellan familje- och arbetsliv medan det under hektiska perioder kan vara svårare 

att finna balans, dock är det inget vi med säkerhet kan fastslå. Russell et al. (2009) menar att 

individer som arbetar hemifrån tenderar att uppleva hög arbetsbörda vilket skapar konflikter mellan 

privat-/familjeliv och arbetsliv. Författarnas teori kan vara en av förklaringarna till varför störst 

andel respondenter angett att de periodvis har balans i livet. Detta då det är allmänt känt att flertalet 

fastighetsmäklare arbetar efter flexibla arbetstider och därmed erbjuds att arbeta hemifrån. Deras 

gräns mellan privat-/familje- och arbetsliv kan således bli otydlig och tendera att periodvis påverka 

privat-/familjelivet enligt Russell et al. (2009).  
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Sammanfattningsvis var motivation och stress två återkommande faktorer, framförallt under 

studiens korrelationsanalys där faktorerna påvisade samband med övriga variabler. Under 

respondenternas egna åsikter från fråga 14 uppkommer motivation och stress flertalet gånger och 

färgar således också kapitlet “studiens syfte och forskningsfrågor”. 

 

Faktorn föräldraskap blev mer intressant än väntat då diagram 5 visade att individens kön var av 

mindre betydelse för den upplevda balansen. Greenhaus et al. (2003) sista faktor, karriärambitioner, 

tenderade inte heller att vara avgörande för om individen upplevde balans eller inte. Dock upplevde 

respondenterna med karriärambitioner i större utsträckning att de också hade balans mellan familje- 

och arbetsliv. Vi ansåg att det berodde på engagemang och att dessa individer brinner för nå sina 

mål, med hänvisning till Mallin och Pullins (2009). 
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6. Slutsatser  

I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser. Vidare följer studiens bidrag till tidigare forskning 

samt vad vi hoppas på att den kan bidra med till fastighetsmäklarbranschen. I det här kapitlet 

kommer vi även att reflektera över de slutsatser vi kom fram till och ge förslag på vidare forskning 

kring ämnet balans mellan familje- och arbetsliv. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Studiens forskningsfrågor var följande: 

1. Påverkas fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv i större utsträckning av 

provisionslön än övriga löneformer? 

2. I vilken utsträckning påverkas fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv av 

faktorerna kön, karriärambitioner och föräldraskap? 

 

Vår slutsats var att fastighetsmäklarna som hade provisionslön i större utsträckning representerade 

att de inte hade balans mellan familje- och arbetsliv. Dock var inte resultatet så utmärkande som vi 

från början förmodade att det skulle varit. 

 

Andelen kvinnor och män i undersökningen påvisade att faktorn kön inte hade någon inverkan på 

deras balans mellan familje- och arbetsliv. Således blev vår slutsats att det inte fanns något samband 

mellan kön och huruvida individer upplever balans i livet. 

 

Individer med karriärambitioner hade i större utsträckning också god balans mellan familje- och 

arbetsliv vilket pekar åt att de i större mån arbetade med något de blev inspirerade och engagerade 

av och därav kände mer balans i livet än övriga respondenter. Således blev vår slutsats att individer 

med karriärambitioner i regel har lättare att finna balans mellan familje- och arbetsliv. 

 

Slutligen visade faktorn föräldraskap att individer med barn tenderade att ha sämre balans mellan 

familje- och arbetsliv än individer utan barn. Vi tittade därför närmare på fördelningen av 

barnansvar och föräldrar som delade lika ansvar verkade lyckas bättre med att kombinera ansvaret 

över barn tillsammans med yrket och balansen i livet, än föräldrar utan ansvar över sitt/sina barn. 

Således var vår slutsats kring faktorn föräldraskap att individer utan barn har bättre balans mellan 

familje- och arbetsliv än de med barn. Dock verkade inte själva ansvaret över ens barn vara 

problemet då föräldrar utan ansvar över sitt/sina barn mådde sämst av de tillfrågade, vilket kan 

grunda sig i att de hade en större ekonomisk belastning än övriga individer, då de eventuellt var 

huvudförsörjaren i familjen.  
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Vår modell i figur 1 visade sig till viss del även fungera i praktiken. Lönemodell och föräldraskap 

var två faktorer som påverkade fastighetsmäklarnas upplevda balans mellan familje- och arbetsliv. 

Modellen visade dock att flexibla arbetstider också kan vara en faktor som spelar in, dock var det 

inget vi undersökte närmare i vår studie genom enkätfrågorna, men flexibla arbetstider var en punkt 

som till viss del togs upp av i respondenterna i fråga 14. 

 

6.1.1 Reflektion av slutsatser 

Då flera av våra korrelationsvärden var svaga ansåg vi att våra resultat av studien inte var 

tillräckligt starka för att kunna fastställa en generell slutsats. Utifrån vår kunskap inom 

statistikprogrammet SPSS analyserade vi vår data i den mån vi behärskade. Vi var medvetna om att 

vi hade kunnat göra ytterligare analyser som styrkt våra slutsatser om vi hade haft bredare kunskap 

inom statistikprogrammet. Fördelen med vår analysdel var dock att vi lyckades finna samband 

mellan variabler som också tidigare forskning kunde styrka, samt att vi kunde besvara studiens syfte 

och forskningsfrågor. För att fastställa vårt syfte och våra forskningsfrågor krävs det dock vidare 

forskning om provisionslönens påverkan på fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv. 

  

En annan faktor som kan ha påverkat arbetets resultat var dess svarsfrekvens på 26,5 procent, vilket 

kan klassas som lågt. Vidare resonerade vi kring varför så få av våra respondenter tog sig tid att 

besvara vår enkät. En anledning kunde ha varit att de fastighetsmäklare vi sände ut enkäten till inte 

hade tid att besvara den. Vidare kunde antalet icke svarande bero på att fastighetsmäklarna inte 

tyckte att det vi undersökte var ett aktuellt ämne för just dem, vilket gjorde att de avstod från att 

delta. Bortfallet av respondenter kan även ha berott på att vi inte var de enda 

fastighetsmäklarstudenterna som sände ut enkäter eller förfrågningar om deltagande i 

uppsatsundersökningar vid utskickstillfället då flera högskolor i landet skrev uppsats vid samma 

tillfälle som oss.  

 

De tre faktorerna från tidigare forskning (Greenhaus et al., (2003) kunde vi till viss del finna svar på 

och resultatet av faktorn kön kan tyda på att Sverige är på god väg att bli mer jämställt, då kvinnor 

och män tycktes uppleva liknande balans i livet. Det är dock inget vi berörde närmare i studien då vi 

i inledningskapitlet valde att avgränsa oss mot den genusvetenskapliga traditionen som Staffansson 

Pauli (2013) belyser är ett faktum i fastighetsmäklarbranschen. Detta på grund av att branschen 

historiskt sett har varit dominerad av äldre män, men att det idag examineras mestadels unga 

kvinnor men även unga män till arbetslivet. Det gjorde att vår studie kan vara ett tecken på att 

oavsett kön, behöver och efterfrågar fastighetsmäklare nya villkor kring löner och arbetsavtal. 

Något som tidigare generation inte tycks ha efterfrågat i samma utsträckning, kanske för att 
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branschen inte innefattades av lika hård konkurrens då som nu. Fastighetsmäklarna behöver och vill 

ha nya villkor i deras bransch som i flera individers fall blivit en livsstil och inte bara ett arbete. 

“Som fastighetsmäklare är du gift med yrket, kunden går alltid först. Familjen kommer som 2:a och 

du själv i sista hand” menade en kvinna som har varit verksam i åtta år eller fler. 

 

Individer som uppgett att de arbetade mer än 40 timmar i veckan och ansåg att det berodde på deras 

karriärambitioner hade även i högre grad bättre balans mellan familje- och arbetsliv, vilket var ett 

utfall som vi inte hade reflekterat över innan studiens empiriska undersökning. Något som dock bör 

uppmärksammas var att störst andel respondenter i den frågan uppgav att mängden “övertid” 

berodde på att de inte hann utföra sina arbetsuppgifter (se bilaga 3, fråga 9). Detta i kombination 

med att det efterfrågas nya villkor i branschen kan vara viktiga faktorer för vidare forskning eller 

för utformandet av nya arbetsvillkor i branschen. Detta då nästan hälften av respondenterna menade 

att de inte hinner med det som förväntas av de på 40 timmar i veckan. En kvinna som har varit 

verksam i 2-4 år skrev “Jag vill ha ett fackförbund”, vilket idag inte finns för fastighetsmäklare i 

Sverige. Detta är något vi inte förstår och ställer oss frågande till. Framförallt efter att vår studie 

påvisade resultat vi inte hade för avsikt att erhålla, gällande att respondenterna upplevde sämst 

balans i livet då de arbetade mer än 40 timmar i veckan på grund av att de inte hann utföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

Faktorn föräldraskap visade att fastighetsmäklare som var föräldrar i högre utsträckning upplevde 

sämre balans mellan familje- och arbetsliv än individer utan barn, något som inte förvånade oss. Vi 

förmodade redan innan studiens utfall att det var logiskt att föräldrar kunde ha fler “bollar i luften” i 

och med det ansvar som finns i att vara förälder, som i sin tur kan hämmar balansen i livet. Därav 

blev vi överraskade när föräldrar utan ansvar över sitt/sina barn upplevde betydligt högre obalans i 

livet jämfört med de som angett att de hade barnansvar (diagram 8). Vi hade sett det som mer 

rimligt om fastighetsmäklare med barn och utan ansvar hade haft bättre balans mellan familje- och 

arbetsliv. Detta utfall gör att det kräver vidare forskning kring faktorn föräldraskap. 

 

Vidare kan diskuteras huruvida arbetets teoridel i kombination med analysen kring faktorn 

karriärambitioner har ett neutralt perspektiv då vi bland annat använde oss av Deci och Ryans 

(2000) teori kring motivation i kombination med Mallin och Pullins (2009). De båda har ett agency 

teoretiskt perspektiv vilket kan anses vara en motsats till Stewardship teorin som vi tidigare nämnt i 

arbetet. Stewardship teorin anser inte att de anställda behöver formas efter organisationens mål, 

vilket de anser att agency teorin eftersträvar.  
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Dock resonerade vi kring att vi endast berör en mycket liten del av Deci och Ryan (2000) & Mallin 

och Pullins (2009) teorier vilket vi inte ansåg påverkade studiens slutresultat. Detta då teorin endast 

används i syfte att belysa faktorn karriärambitioner vilket var en faktor som vidare forskning ändå 

måste studera vidare för att fastställa om den ska fastslås eller avslås. Karriärambitioner hos 

fastighetsmäklare består högst troligt av fler underliggande mål än inre motivation och det bör 

tydliggöras att vi belyste att inre motivation kunde vara en anledning till att individerna med 

karriärambitioner i högre grad upplevde balans i livet. Som tidigare nämnt i denna del kan vi inte 

fastslå våra slutsatser då våra sambandsanalyser i SPSS var mycket svaga vilket betyder att faktorn 

karriärambitioner inte heller kan fastslås då inga analyser kring denna variabel utfördes i SPSS. Vi 

ansåg inte att Deci och Ryan (2000) & Mallin och Pullins (2009) teorier färgade vårt arbete i en 

negativ rikting, dock var vi medvetna om att det fanns andra teorier som inte har samma synsätt 

som de, vilket vi här vill vara tydliga med att belysa för er som läsare. 

 

6.2 Uppsatsen bidrag till tidigare forskning 

Vårt bidrag till tidigare forskning är att fastighetsmäklare kan uppfatta sin lönemodell som 

motiverande eller stressande. När fastighetsmäklare känner sig motiverade av sin lönemodell var 

sannolikheten stor att de även upplever balans mellan familje- och arbetsliv. Om fastighetsmäklare 

däremot upplever att deras lönemodell är stressande, tenderar även lönen att minska deras upplevda 

balans mellan familje- och arbetsliv. Detta blir således ett helt nytt bidrag till tidigare forskning då 

vi inte har funnit några tidigare studier kring fastighetsmäklares upplevda balans mellan familje- 

och arbetsliv.  

 

Vi avsåg till viss del att validera Greenhaus et al. (2003) framväxande teori gällande huruvida 

faktorerna kön, karriärambitioner och föräldraskap påverkade balans i livet. 

 

Vi kunde påvisa att faktorn kön inte tycktes påverka individers upplevda balans mellan familje- och 

arbetsliv och att individer med karriärambitioner i större utsträckning upplever bättre balans i livet 

än övriga deltagare. Slutligen påvisar våra resultat att föräldrar upplever sämre balans mellan 

familje- och arbetsliv än personer utan barn. Vidare visade resultatet att själva barnansvaret inte 

tycktes vara en faktor som orsakade obalans mellan familje- och arbetsliv eftersom respondenter 

utan ansvar över sitt/sina barn upplevde sämst balans, vilket ger upphov till vidare forskning. 

 

De nämna faktorerna som vi ansåg hade inverkan på individers upplevda balans i livet behöver 

studeras vidare för att ge vetskap om studiens generaliserbarhet och replikerbarhet. 

Generaliserbarhet betyder enligt Bryman och Bell (2011) att resultatet från studien ska gå att 



60 

 

tillämpa på andra individer eller grupper. Studiens bidrag kan bli svårt att generalisera till andra 

branscher då lönemodellen inom fastighetsmäklaryrket är unik, då många arbetar efter ren 

provisionslön och efter villkor som inte liknar någon annan bransch. Vidare förklarar Bryman och 

Bell (2011) att begreppet replikation syftar till att ett resultat ska gå att upprepa. Om studien inte går 

att upprepa kan resultatets validitet betvivlas. Genom att utföra studien på nytt eller göra vidare 

forskning i tillämpningsområdet kan det skapas en bättre uppfattning om vårt bidrag är trovärdigt. 

 

6.3 Uppsatsen bidrag 

Enligt den här studiens analyser och kommentarer från fastighetsmäklare i verkligheten var 

provisionslön ett återkommande problem som orsakade obalans mellan familje- och arbetsliv. I 

samband med enkätutskicket erhöll vi ett par mail från personer som tackade nej från att deltaga i 

undersökningen, då de inte längre arbetade som fastighetsmäklare för att de hade blivit förälder. De 

menade att det inte gick att kombinera fastighetsmäklaryrket med barn och balans i livet och att de 

nu bytt arbetsuppgifter i form av kontorstjänst med fast lön. 

 

Om högpresterande arbetstagare inte upplever att arbetsplatsen stödjer deras balans mellan familje- 

och arbetsliv tenderar de att byta arbetsplats eller söka efter tjänster som erbjuder mer flexibilitet 

enligt Dunne och Teg (2007). Flexibiliteten innebär i regel att företaget har råd att ge den anställda 

möjligheten att hantera privat-/familjeliv i kombination med ett bra arbetsliv. Vi tolkar det som 

möjligheten att ha betald semester, umgås med familjen på sin lediga tid och känna att de 

arbetsuppgifter man utför genererar i ekonomisk trygghet. Denna flexibilitet menar Dunne och Teg 

(2007) medför att anställda stannar längre inom företaget, vilket innebär lägre sjukfrånvaro, 

minskade omkostnader för personalomsättning, en förbättrad kundupplevelse samt anställda som är 

mer motiverade än anställda utan ett stöttande företag. 

 

Dunne och Teg (2007) menar vidare att företag som ignorerar efterfrågan av flexibilitet, har noterat 

en stigande andel av kompetent personal som slutar på arbetsplatsen, vilket resulterat i att företag 

mister hög kompetens till mer flexibla organisationer som kan erbjuda det som arbetstagaren 

efterfrågar.  

 

Vi avsåg att ge franchisetagare och chefer inom fastighetsmäklarbranschen ökad inblick i 

lönemodellens påverkan på den anställda fastighetsmäklarens balans mellan familje- och arbetsliv. 

Enligt verksamma fastighetsmäklare behöver branschen förändrade villkor. Om företagen väljer att 

inte skapa mer flexibilitet i form av stabilare villkor riskerar de att förlora många fastighetsmäklare 
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till andra företag eller branscher som lyckas erbjuda stabilitet och flexibilitet. I dag slutar mer än 

hälften av de nyexaminerade fastighetsmäklarna inom två å och med hjälp av bättre villkor anser vi 

att den siffran kan minska avsevärt.  

  

En kvinnlig respondent skrev “För att mäklaryrket även i framtiden ska locka både män och kvinnor 

och framförallt locka ‘rätt’ sorts personer till yrket behöver man absolut försöka komma bort från 

lönemodellen med ren provisionslön.”  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Vi fann att fastighetsmäklarna antingen motiverades eller stressades av sin lönemodell. I de fall som 

respondenterna kände sig motiverade av sin lönemodell ansåg de dock inte att lönemodellen 

påverkade att de även hade balans mellan familje- och arbetsliv. Enligt Fleetwood (2007) kan svaret 

till individernas upplevda balans vara de flexibla arbetstider som förekommer i branschen. Det 

anser vi att vidare forskning bör studera vidare.  

 

Att vidare undersöka varför fastighetsmäklarbranschen präglas av enbart provisionslön vore 

intressant, särskilt då flertalet av respondenterna i undersökningen ansåg att det vore en bättre 

löneplan än den befintliga.  

 

Även om vi hade bestämt oss för att inte avgränsa oss geografiskt, anser vi att det vore intressant att 

se vilka skillnader det finns mellan fastighetsmäklare i olika städer. I större städer finns möjligheten 

att stressen bland fastighetsmäklarna är högre, då det är fler fastighetsmäklare på mindre yta, vilket 

skapar hög konkurrens. Vi anser därför att vidare forskning bör jämföra stora och små städer med 

varandra för att undersöka om det finns några skillnader mellan fastighetsmäklares upplevda balans 

mellan familje- och arbetsliv i stora kontra små städer. 

 

Avslutningsvis undersökte vi huruvida betydelsen av att vara förälder påverkade att individer hade 

balans mellan familje- och arbetsliv och det visade sig att föräldrar hade sämre balans i livet än 

individer utan barn. Vidare undersökte vi om det berodde på vilket ansvar föräldern hade över 

sitt/sina barn, vilket det inte verkade göra. Således vore det intressant att i vidare studier undersöka 

vad det är i föräldraskapet som inte gör att föräldrar har balans mellan familje- och arbetsliv i 

samma utsträckning som individer utan barn.  

  



62 

 

7. Referenslista  

Adams, G.A., King, L.A. & King, D.W. (1996). Relationships of job and family involvement, 

family social support, and work–family conflict with job and life satisfaction. Journal of 

Applied Psychology. 81(8), pp. 411-420.  

Albers, S. (1996). Optimization models for salesforce Compensation. European Journal of 

Operational Research. 89(1), pp. 1-7.   

Anderson, E. & Oliver, R.L. (1987). Perspectives on Behavior-Based Versus Outcome-Based 

Salesforce Control Systems. Journal of Marketing. 51(4), pp. 76-88.  

Anagol, S., Cole, S. & Sarkar, S. (2014-02-20). Bad advice: explaining the persistence of whole life 

insurance. Retrieved from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1786624 

Ariely, D., Gneezy, U,. Loewenstein, G., & Mazar, N. (2009). Large stakes and big mistakes. The 

Review of Economic Studies. 76(2), pp. 451-469.  

Aronsson, Å. (1999). SPSS - En introduktion till basmodulen. Lund: Studentlitteratur 

Baltes, B.B., Briggs, T.E., Huff, J.W., Wright, J.A. & Neuman, G.A. (1999). Flexible and 

Compressed Workweek Schedules: A Meta-Analysis of Their Effects on Work-Related 

Criteria. Journal of Applied Psychology. 84(4), pp. 496-513.  

Basu, A.K., Rajiv, L., Srinivasan, V. & Staelin, R. (1985). Salesforce Compensation Plans: An 

Agency Theoretic Perspective. Journal of Marketing Science. 4(4), pp. 267-291. 

Beauregard, A.T. & Henry, L.C. (2009). Making the link between work-life balance practices and 

organizational performance. Human Resource Management Review. 19(1), pp. 9-22. 

Brown, D., & Armstrong, M. (2000). Paying for contributions: performance pay strategies. New 

York: Kogan Page. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Liber. 

Bryman, A., & Bell, E. (2003). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Liber. 

Burnthorne Lopez, T., Hopkins, C.D., & Raymond, M.A. (1996). Reward Preferences of 

Salespeople: How Do Commissions Rate? Journal of Personal Selling and Sales 

Management. 26(4), pp. 381-390 

Cicourel, A.V. (1982). Interviews, Serveys, and the Problem of Ecological Validity. Journal of 

American Sociologist. 17(1), pp. 11-20. 

Cuddy, A.J.C., Fiske, S.T. & Glick, P. (2004). When Professionals Become Mothers, Warmth 

Doesn’t Cut the Ice. Journal of Social Issues. 60(4), pp. 701-718. 

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New 

Directions. Journal of Contemporary Educational Psychology. 25(1), pp.54–67. 

Davis, J.H., Schoorman, F.D & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of 

Management. The Academy of Management Review. 22(1), pp. 20-47. 



63 

 

Dunne, H. & Teg, C. (2007). Putting balance into business Work/life balance as a business strategy 

for avoiding brain drain. Journal of Strategic HR Review. 6(6), pp. 28-31. 

Edling, C. & Hedström, P. (2011). Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder för 

samhälls- & beteendevetare. Polen: Studentlitteratur. 

Edwards, J.R. & Rothbard, N.P. (2000). Mechanisms linking work and family: Clarifying the 

relationship between work and family constructs. Academy of Management Review. 25(1), pp. 

178-199. 

Eriksson, L. & Thun, S. (2013, december). Sätt gränser & uppnå balans. Campus Karriär Balans & 

utveckling 2013. s. 5 

Flaherty, K.E. & Pappas, J.M. (2002). The Influence of Career Stage on Job Attitudes: Toward a 

Contingency Perspective. Journal of Personal Selling & Sales Management. 22(3), pp. 135-

143.  

Fleetwood, S. (2007). Re-thinking work –life balance: editor’s introduction. International journal of 

Human Resource Management. 18(3), pp. 351-359. 

Fogelström, E. (2014-01-08). Svensk Fastighetsförmedling - Rekrytering: Chefer positiva till 

flexibelt arbete. [Blogginlägg]. Hämtad från: http://blogg.svenskfast.se/rekrytering/chefer-

positiva-till-flexibelt-arbete/ 

Galea, C., Houkes, I. & De Rijk, A. (2014). An insider's point of view: how a system of flexible 

working hours helps employees to strike a proper balance between work and personal life. 

The International Journal of Human Resource Management. 25(8), pp. 1090-1111. 

Greenhaus, J.H., Collins, K.M. & Shaw, J.D. (2003). The relation between work–family balance 

and quality of life. Journal of Vocational Behavior. 63(3), pp. 510-531.  

HittaMäklare (2014-03-27) Mäklare i Sverige. Hämtad från: http://www.hittamaklare.se/maklare 

Hugo, K. (2014-02-25). Tuff press får fler mäklare att lämna yrket. SvD Näringsliv. Hämtad 2014, 

från: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/tuff-press-far-fler-att-lamna-

maklaryrket_8523312.svd 

Hultén, P., Hultman, J. & Eriksson, L.T. (2007). Kritiskt tänkande. Malmö: Liber. 

Härenstam, A. & Bejerot, E. (2001). Combining professional work with family responsibilities – a 

burden or a blessing? International Journal Soc. Welfare. 10 (3), pp. 202–214. 

Johlke, M.C., Stamper, C.L., & Shoemaker, M.E. (2002). Antecedents to boundary-spanner 

perceived organizational support. Journal of managerial Psychology. 17(2), pp. 116-128.  

Joseph, K. & Kalwani, M.U. (1998). The Role of Bonus Pay in Salesforce Compensation Plans. 

Journal of Industrial Marketing Management. 27(2), pp. 147-159. 

Kilander, L. (2014-03-11). Heta stolen: Lars Kilander om mäklarens roll. Dagens Industri. Hämtad 

från: http://www.di.se/artiklar/2008/5/16/heta-stolen-lars-kilander-om-maklarens-roll/ 

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=1475-4398&PHPSESSID=kas4bpaqu13hlk13qe8n2g7r61
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=1475-4398&volume=6&issue=6&PHPSESSID=kas4bpaqu13hlk13qe8n2g7r61
http://www.tandfonline.com.webproxy.student.hig.se:2048/toc/rijh20/18/3


64 

 

Kirchmeyer, C. (2000). Work-life initiatives: greed or benevolence regarding workers' time? Time 

in organizational behavior. Chichester: Wiley. 

Kurland, N.B. (1991). The ethical implications of the straight-commission compensation system: 

An agency perspective. Journal of Business Ethics. 10(10), pp. 757-766.  

Luthans, F. & Stajkovic, A.A. (2001). Differental effects of incentive motivators on work 

performance. Journal of Academy of management. 44(3), pp. 580-590. 

Mallin, M.L. & Pullins, E.B. (2009). The moderating effect of control systems on the relationship 

between commission and salesperson intrinsic motivation in a customer oriented 

environment. Journal of Industrial Marketing Management. 38(7), pp. 769-777.  

Marks, S.R. & MacDermid, S.M. (1996). Multiple roles and the self: A theory of role balance. 

Journal of Marriage and the Family. 58(2), pp. 417-432. 

Martinez, F. (2014-03-10). Lön & arvode – ett enormt problem inom mäklarbranschen 

[Blogginlägg]. Hämtad från: http://fastighetsmarknaden.wordpress.com/2012/02/06/lon-&-

arvode-ett-enormt-problem-inom-maklarbranschen/ 

Mäklarsamfundet (2014-02-04). Fastighetsmäklare - Fakta & nyckeltal 2013. Stockholm: 

Mäklarsamfundet. Hämtad från: 

http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/pdf/branschrapport_20

13.pdf 

Nevander Friström, L. (1999). Fångad av arbete - Om arbetsnarkomani & behovet av balans. 

Stockholm: Bokförlaget natur & kultur. 

Philipson, S. (2014-05-05). State of the art: a crash course to understanding the ”Frontiers of 

science”. Retrieved from http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:653982 

Russell, H., O’Connell, F.J. & McGinnity, F. (2009). The Impact of Flexible Working 

Arrangements on Work–life Conflict and Work Pressure in Ireland. Journal of Gender, Work 

and Organization. 16(1), pp.73-97. 

Sager, J. K., Yi, J. & Futrell, C.M. (1998). A model depicting salespeople's perceptions. Journal of 

Personal Selling & Sales Management. 18(3), pp. 1-22. 

Sharma, A., & Sarel, D. (1995). The impact of customer satisfaction based incentive systems on 

salespeople’s customer service response: an empirical study. Journal of Personal Selling & 

Sales Management. 15(3), pp. 17-29.  

Sohlberg, P. & Sohlberg, B.M. (2013). Kunskapens former. Stockholm: Liber AB 

Staffansson Pauli, K.M. (2013). “All of my bosses have been men” – on gender structures in the 

real-estate industry. Journal of Property Management. 31(5), pp. 420-434. 

Sujan, H., Weitz, B.A. & Sujan, M. (1988). Increasing Sales Productivity by Getting Salespeople to 

Work Smarter. Journal of Personal Selling & Sales Management. 8(2), pp. 9-20. 

http://www.maklarsamfundet.se/
http://www.maklarsamfundet.se/
http://www.maklarsamfundet.se/
http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:653982


65 

 

Sundell, A. (2014-05-04). Gudie: Korrelation [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/ 

Suntarbetsliv. (2014-04-13). Det goda arbetet. Hämtad från: 

http://www.suntliv.nu/Verktyg/Hallbar-rehabilitering-/Filmer-om-hallbar-

rehabilitering1/Arbetsorganisation/Arbete-&-halsa/Det-goda-arbetet/ 

Tosdal, H.R. (1952). Salesmen's Compensation. Boston, MA: Division of Research, Graduate 

School of Business, Harvard University.  

White, M., Hill, S., McGovern, P., Mills, C. & Smeaton, D. (2003). High Performance Management 

Practices, Working Hours and WLB. British Journal of Industrial Relations. 41(2) pp. 175-

195. 

Wolvén, L.E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i säljande organisationer. Lund: 

Studentlitteratur. 

Zhang, C. & Mahajan, V. (1995). Development of optimal salesforce compensation plans for 

independent, complementary and substitutable products. Journal of Research in Marketing. 

12(4), pp. 355-362.  

 

  

http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/
http://www.suntliv.nu/Verktyg/Hallbar-rehabilitering-/Filmer-om-hallbar-rehabilitering1/Arbetsorganisation/Arbete-och-halsa/Det-goda-arbetet/
http://www.suntliv.nu/Verktyg/Hallbar-rehabilitering-/Filmer-om-hallbar-rehabilitering1/Arbetsorganisation/Arbete-och-halsa/Det-goda-arbetet/


66 

 

8. Bilagor 

Nedan redovisas de bilagor som finns med i vårt arbete. 

 

8.1 Bilaga 1 – Introduktionsmail 

Hej! 

Vi är två fastighetsmäklarstudenter som studerar sista året vid Högskolan I Gävle. Vi skriver en 

kandidatuppsats vars syfte är att förklara sambandet mellan Svenska fastighetsmäklares lönemodell 

och deras upplevda balans mellan privat- familje- och arbetsliv.  

 

Det är ett viktigt ämne att studera då flertalet studenter oroar sig för hur deras fritid ska gå att 

kombinera med fastighetsmäklaryrket samt hur deras privatekonomi kommer att se ut, då de flesta 

fastighetsmäklarkontor endast erbjuder provisionslön.  

 

Vår enkät tar endast 5-10 minuter att besvara, vilket är otroligt värdefulla minuter för vår studies 

utfall, men få minuter av er tid. Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att besvara våra frågor. 

Om du inte har möjlighet eller har tid att besvara enkäten uppskattar vi om du skickar ett mail till 

oss med ordet "Nej". 

 

Annars är det bara att klicka på länken nedan och påbörja undersökningen! Vidare riktlinjer följer i 

enkäten. 

 

Varma hälsningar 

Desiree Apell & Liza Malmqvist 

desiree.apell@hotmail.com eller 073-646 40 43 

lizamalmqvist@hotmail.com eller 076-022 022 00 
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8.2 Bilaga 2 – Enkäten 

Länken som följer leder till vår enkät. https://docs.google.com/forms/d/19k1mPtagL8SSUh-

D0jIyhg_GTIwuNsvtR0ApMsBTWw4/viewform?usp=send_form 

  

https://docs.google.com/forms/d/19k1mPtagL8SSUh-D0jIyhg_GTIwuNsvtR0ApMsBTWw4/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/19k1mPtagL8SSUh-D0jIyhg_GTIwuNsvtR0ApMsBTWw4/viewform?usp=send_form
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8.3 Bilaga 3 – Enkätens utfall 

Nedan redovisas i form av cirkeldiagram, antalet svar per fråga. Totalt antal valida svar var 238 

stycken. Notera att fråga 2, 9b, 13a, 13b och 14 inte finns med i denna sammanställning då de inte 

var avsedda att analyseras. 

Fråga 1: Kön? 

 

Fråga 3: Hur länge har du varit verksam som fastighetsmäklare? 

 

Fråga 4: Vilken typ av lönemodell har du? 
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Fråga 5: Anser du att din lönemodell motiverar dig i ditt arbete? 
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Fråga 6: Anser du att din lönemodell gör dig stressad? 

 

 

 

Fråga 7: Anser du att din lönemodell påverkar din balans mellan familje- och arbetsliv? 
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Fråga 8: Ange antal arbetstimmar du arbetar per vecka. 

 

Fråga 9a: Om du på föregående fråga angett att du arbetar mer än 40 timmar i veckan, vad anser du 

i så fall att det beror på? 
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Fråga 10: Har du egna barn eller bonusbarn?

 

Fråga 11: Om du svarat att du har barn, vem har störst ansvar över det/dem? 
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Fråga 12: Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? 

 

 

 

 

  



74 

 

8.4 Bilaga 4 – Kommentarer från fråga 14 

Jag har haft obalans i 16 år då jag jobbat för mycket men har lyckats rädda familjen. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 eller fler år. 

 

Yrket tar mycket av ens tid. Man avgör dock själv hur tillgänglig man vill vara. Antingen svarar du 

i telefonen även när du kommit hem, eller så svarar du inte. Jag anser att om du strukturerar din 

arbetsdag väl så hinner du med allt på den privata sidan också. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år. 

 

Då jag endast jobbat i två månader som fastighetsmäklare, så har jag inte fått en omfattande bild av 

just "balansen". Det jag hittills känner är att från måndag - torsdag hinner jag inte med det sociala så 

mycket. Eftersom jag är ny i branschen måste jag jobba lite hårdare än resterande på kontoret, för 

att få ett så stort nätverk som möjligt. Målsättningen sedan är att planera lite bättre samt att jobba 

mer effektivt! 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån.  

 

När man befinner sig i början av sin mäklarkarriär som jag gör leder det ibland till att jag får göra 

val om att välja bort "egentid" just för att jag måste jobba om jag vill ha en inkomst. Någonting som 

påverkar mycket är i min uppfattning att kunder ute på bostadsmarknaden upplever det som att vi 

fastighetsmäklare jobbar hela tiden och förväntar sig ofta att få ett svar nästan omgående oberoende 

av tid på dygnet. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån. 

 

Den provisionsbaserade lönen i kombination med att man arbetar i en marknad man inte kan 

påverka, gör arbetssituationen oerhört osäker. Man kan ALDRIG tacka nej, för man vet inte när 

nästa tillfälle ges och inkomsten blir så oregelbunden. Det är svårt att ta ledigt, då det inte finns 

någon som tar över dina arbetsuppgifter om du är sjuk eller vill ha semester.  

 

Anställningsförhållandena är fruktansvärda!! Servicedelen i jobbet och kundernas förväntan på 

tillgänglighet 6 dagar i veckan gör att man knappt kan planera något med familj eller vänner, för 

tänkt om du får ett villkorat bud som gäller under kvällen, och du hade tänkt ha födelsedagsfika på 

kvällen. Det blir fikat som får läggas bort, eftersom man måste skriva kontrakt. (Det är bara ett 

exempel på varför det är svårt att planera ledighet. Jag har arbetat så länge att jag kan mina 

arbetsuppgifter, men jag har likväl inte någon tid över. När det går ”bra” måste man jobba för att 

sälja mycket, när det går "dåligt" måste man jobba mycket för att få komma ut och värdera och 
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skapa kontakter. Fundera två gånger innan ni går vidare. Och ändå har jag vuxna barn och annan 

yrkeslivserfarenhet.  

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Det är inga problem att lösa familjesituationer när man är verksam mäklare. Allting handlar om 

struktur och en partner som respekterar arbetstimmarna förutsatt att man tar sitt gemensamma 

ansvar hemma. Sålunda. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år. 

 

Jag skulle önska att man som mäklare i alla fall skulle ha en viss grundlön, en minimilön. 

Kvinna verksam fastighetsmäklare mellan 13-23 mån. 

 

Bra ämne! Finns nog mycket att skriva om. Eftersom jag själv bara har sambo så känner jag inte av 

det lika mycket men när vi får barn framöver kommer jag nog att fundera på om det här yrket är 

hållbart i längden för min familj. Lycka till! 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 13-23 mån. 

 

I början av karriären då du ska bygga upp din marknad så kan det vara svårt att ha balans. Ju mer 

trygg du blir i din arbetssituation ju mer vågar du fokusera på annat. Ju längre tid du jobbat desto 

mer accepterar du årets upp och nedgångar på marknaden. Provisionslönen gör dock alltid att du 

tänker till en extra gång innan du tackar nej till ett uppdrag eller väljer att ta semester. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år. 

 

Det är för jävligt, aldrig veta om man har kvällar/helger lediga eller kan ta semester utan att tappa 

för många uppdrag. Det är inte värt det, riktig skitbransch med otroligt dåliga villkor för de 

anställda. När tjejerna kommer tillbaka från mammaledighet (oftast så slutar de då om inte förr), så 

får de ju ofta börja om från scratch i ngt annat område eller med fler i samma. Kan inte vara sjuk, 

ingen pension och massa utgifter i form av bil, kostymer och annat som krävs. Nej, välj ngt annat 

om möjlighet finns. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år. 

 

Något som jag anser att skolan bör göra är att just informera om provisionslönerna samt 

arbetstiderna. Jag jobbar alltid minst 6 dagar i veckan, har tvillingar på 1 år hemma så min fru får ta 

hand om barnen mer än vad jag kan! Men provisionen stressar inte mig, jag har enormt mkt att göra 
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och då kan man alltid spara en del av lönen till nästa månad och på sånt sätt har man en start varje 

månad! Lycka till med era studier och framtida karriärer som mäklare. Det finns inget bättre jobb.  

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år. 

 

Det är ytterst svårt att hitta en bra kombination definitivt när barnen är små. Det blir min partner 

som måste ta allt i form av sjukdom och ledigheter. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Det blir vad man gör det till. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Det är en väldig överetablering av mäklare.  Alla kontor söker folk för att expanders, men väldigt få 

kan livnära sina anställda. Skulle fasta löner betalas ut så skulle branschen bli mer självsanerande 

vad gäller antal mäklare i arbete. En grundlön kanske vore att föredra. Jag jobbar på 

Stockholmsmarknaden. Har varit på 5 kontor under 2000-talet. Samtliga hade flera anställda som 

inte klarade av att försörja sig trots stora tidskrävande arbetsinsatser. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Ett bättre anpassat lönesystem. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Första två åren är hundår, det måste man vara inställd på! 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån. 

 

Jag tror att det är viktigt att få en garantilön när man startar för att inte få press från alla sidor av 

livet. I övrigt handlar mycket om att få struktur tidigt i arbetet så att man klarar av att hålla sina 

tider när man får mer att göra. Och till sist gjorde i alla fall jag så att jag kände av kontoret innan jag 

blev anställd, det är vanligt med sena kvällar i det här yrket och jag ville vara på ett kontor där att 

jobba till 21 var ett nödvändigt ont ibland och inte en norm. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 13-23 mån. 

 

Har varit mäklare sedan 1974. Är på väg att "fasa ut" och är väl inte helt relevant för er 

sammanställning. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  
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Ett roligt jobb fast där du ständigt oroar dig över din lön dock arbetar vi på kontoret som ett lag 

vilket innebär att vi delar på det vi tjänar in vilket ger en större trygghet, det kräv att man arbetar i 

ett klimat eller med människor som man kan lita på och att alla utför sitt arbete. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Det är mycket svårt att hinna med både familj och arbete! Ett tips är att leta fram statistik på 

skilsmässor hos mäklare. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Jag har arbetat som mäklare i snart 41 år och jag inga barn hemma. "Kan min marknad" och är inte 

orolig för min budget. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Som fastighetsmäklare är du gift med yrket, kunden går alltid först.  Familjen kommer som 2:a och 

du själv i sista hand. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Mycket av balansen i livet blir rubbat då man har med människor att göra hela dagarna. Man tar 

med sig jobbet och problemen hem tyvärr, i alla fall för min del. Jätteroligt yrke. Men är 

påfrestande eftersom i alla fall jag tar med mig jobbet och problemen hem till min fritid. Tack för 

en bra enkät! 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Viktigt att sätta sina egna gränser, vad innebär balans för just mig m återhämtning behöver alla så 

viktigt se till att man får lediga dagar också. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Söker annat jobb i och med att jag fått barn och tycker inte att det är värt det längre. Vill att min 

man och barn ska kunna göra saker tillsammans med mig både lördag och söndag. Min man har 

tyckt att det är lite tråkigt att vi aldrig kan åka bort på helgen. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Det är stressigt att enbart ha provisionslön, skulle gärna ha en låg garantilön varje månad. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån.  
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Skit med enbart provisionslön. Tjänar bra men med stora variationer. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

För att mäklaryrket även i framtiden ska locka både män och kvinnor och framförallt locka "rätt" 

sorts personer till yrket behöver man absolut försöka komma bort från lönemodellen med ren 

provisionslön. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år.  

 

Utvecklingen har gått mot mer och mer kvälls- och helgjobb och att de flesta kunder förväntar sig 

att fastighetsmäklaren ska vara nåbar alla veckans dagar på mail och telefon, och detta kan upplevas 

som att det stjäl mycket tid från ens fritid. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Har bestämt mig för att sluta som fastighetsmäklare för att jag inte lyckas hitta balans i livet. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år. 

 

Vore bra med grundlön med en del provisionsdel så att det sporrar en att göra affärer. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år. 

 

Provisionslön påverkar inte bara familjelivet och egentiden utan även arbetet. Man skall vara 

opartisk men om pengarna inte räcker kan det vara svårt ibland. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år. 

 

Man arbetar alltid lite för mycket för man oroar sig att det kommer en tid då man har lite att göra. 

Problemet är att man alltid har lite för mycket att göra. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år. 

 

Det är ett fritt jobb för man styr ju sin dag ganska mycket samtidigt som man är styrd av säljarna 

och köparna. Men det är ett verkligt varierande yrke. Möte med alla olika människor gör yrket så 

underbart. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 13-23 mån. 

 

Att vara fastighetsmäklare är inte bara ett yrke - det är en livsstil. Man får räkna med att jobbet tar 

mycket tid om man är framgångsrik och att man inte är klar bara för att klockan är slagen... 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  
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Man får under inga omständigheter sätta sitt arbete som nr 1. Man måste hela tiden prioritera så att 

sin älskade, barn, föräldrar, syskon m.m. kommer före arbetet, annars blir det fruktansvärt om du ex 

blir arbetslös en period i livet. Arbetet får inte komma först, då blir du nog varken god mäklare, god 

make/maka, eller pappa/mamma. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Svårt att planera/balansera då arbetet kräver omedelbar respons då det händer något. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år. 

 

Fördelen är att kunna styra sina arbetstider själv. Jag är alltid hemma med mina barn på fredagar, 

lämnar dem senare kring ca 9 på fm. på förskola. Tar ut detta som kompensation för mina annars 

sena kvällar. Sköter mycket administrativt jobb hemifrån. Då maken ser på fotboll registrerar jag en 

villa. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år.  

 

Bra att titta på lönesystemet, eftersom det är ett stort stressmoment i yrket och en stor oro. Det 

funkar i en bra marknad men inte annars. Som anställd utsätter du din privata ekonomi för extremt 

stora risker genom att arbeta på provision. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 13-23 mån.  

 

Jobba mycket när andra är lediga, t.ex. kvällar och helger, även "röda dagar" 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Vi måste som många andra yrkeskategorier anpassa oss efter kundens lediga tid vilket kan ibland 

ses som att vi får "offra" vår fritid men egentligen har vi alla möjligheter att anpassa den så att man 

får balans i livet mot en bra yrkeskarriär. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån. 

 

Alla mäklarföretag borde inför fast lön + provision. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Kundrelationer är jätteviktigt som mäklare men man får se till att hålla det på en rimlig nivå. Man 

bör inte bli "bästa vän" med varje kund för då blir det till slut jättesvårt att "lämna jobbet" när man 

har åkt hem, vilket är jätteviktigt för att man själv ska må bra. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån. 
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Skapa ett fackförbund/grundlön på ca 15 000 kr per månad så blir det både bättre betalt för färre 

mäklare och en tryggare tillvaro och seriösare fastighetsmäklare, men givetvis inte lika många 

mäklare på bild på hemsidorna:) 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Frågan om provisionslön är övervärderad.  Jag har tidigare varit egen företagare och det är heller 

ingen direkt "fastlönesituation". Då jobbade jag säkert minst 10 timmar till i månaden. När det gick 

bra fick man ju såklart rejält ut av det men vid sämre tider var timpenningen inte särskilt hög. Lycka 

till. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Som mäklare på mindre orter har man sitt "eget varumärke". 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år. 

 

Svårigheten med att ha barn och vara mäklare är att man kan styra morgonmöten men inte 

eftermiddagarna. Jag vet aldrig när jag slutar i princip. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år. 

 

Den bästa lönemodellen bör vara en grundlön varje månad med provision på en överstigande del 

som en bonus. På detta sätt motiverar ändå lönen dig till att prestera och sälja mer då det ändå finns 

möjlighet att påverka hur lönen ska se ut. Dock bör alla få den trygghet som ges med en grundlön, 

stressen som skapas över att oroa sig över sin månadslön upplever jag påverkar jobbet och 

livskvaliteten negativt. Branschen ligger efter när det gäller löner och de anställdas villkor. På 

samma sätt bör det även vara obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda sina anställda 

tjänstepension. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån. 

 

Provisionen är en del av mäklaryrket, antingen köper man konceptet eller inte. Stress infinner sig 

oftast om det är trögt med intressenter/objekt, man måste vara duktig på att underhålla sitt arbete 

hela tiden samt ha ett bra kontor som arbetar proaktivt. Tror/vad jag har märkt brukar de mäklare 

som har erfarenhet av tidigare försäljning klara av pressen bättre än de som inte har gjort det. Borde 

vara mer fokus på säljträning i utbildningen kanske/längre praktik. Man har mycket ansvar som 

mäklare vad det gäller den ekonomiska biten så det gäller att tänka efter innan man bränner 

provisionen på onödiga saker. Jag har alltid minst en månadslön på kontot för oförutsedda utgifter 

eller om det är som så att det inte kommer in en lön en månad, då slipper man pressen. Största 
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problemet är väl när man har semester eftersom den oftast är obetald, då gäller det att planera sitt 

arbete både före och efter för att inte få ett för stort glapp. Tänk efter före! 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år.  

 

Vet att många i branschen (inkl. mig själv) gärna hade arbetat med en del fast lön och en del 

provision för att undvika "magsår" när det närmar sig slutet på månaden och man sålt dåligt... 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år.  

 

Allt handlar om struktur och planering kring detta yrke. Är du duktig på att planera är detta yrke en 

fördel då du kan vara mkt flexibel. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Såklart att det blir trixigt att klara av familj, hus och vänner när man jobbar kvällar och mycket 

helger. Tiden räcker ju inte till. Jag har dessutom en egenföretagare till sambo, hade han jobbat 

mellan 7-4 så hade han ju varit hemma mer och kunnat stötta upp. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Givetvis påverkar lönemodellen balansen i livet, det är ändå så att man behöver pengar hela tiden 

varför det finns ett driv att sälja hela tiden. För att få en långsiktig hållbar modell tror jag att det 

behövs en kombinerad modell med fast & provisionslön. Om inte är det tydligt när man ser hur ofta 

unga lovande mäklare byter jobb och bransch. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

På mindre kontor är det bästa att alla mäklare delar lika. Det förutsätter att man försöker att sälja 

ungefär lika mycket. Man kan då också ta varandras visningar, tillträden mm och då får man ett 

bättre flyt i arbetet. Eftersom jag är av den gamla stammen så är jag van att arbeta och tycker det är 

roligt. Har märkt bland unga människor att många faktiskt är bortskämda och tror att man bara kan 

flyta runt och tjäna pengar. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Ett krävande men roligt arbete. tyvärr så förväntas det många gånger att man ska vara nåbar 24 

timmar om dygn 7 dagar i veckan vilket är påfrestande. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år. 
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Jag har jobbat i ca ett halvår och känner nu att jag börjar få mer erfarenhet vilket medför att man får 

mer kontroll och kan slappna av lite mer än i början då det kändes som fullständig panik. Nu vet 

man alltmer hur lång tid olika moment tar och man börjar bli bättre på att planera så det kan vara så 

att stressen man upplever avtar ju mer erfarenhet man får. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 0-12 mån.  

 

Tror att kedjorna måste börja tänka om kring att mäklare ska ha provisionsbaserad lön. Tror många 

väljer bort yrket pga. lönen. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Det viktigaste handlar om prioriteringar samt att du sätter upp dina egna spelregler, jag har aldrig 

möten efter kl 17 ex och håller min budget på 2 milj. och tjänar bra, blocka em. samt helger och välj 

istället helger och veckor där du går all in och kan tänka dig att jobba mycket, för att sedan ta dig 

tiden att vara helledig. Sätt mailen på autosvar när du är helledig och låt dig vara ledig. DU måste 

vara hård mot dig själv och dina kunder. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år. 

 

Veckorna blir aldrig som man tänkt sig p.g.a. att det dyker upp nya saker hela tiden som man ej kan 

styra. Har svårt att tacka nej till kund, fast man har schemat fullspäckat. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Jag vill gärna ha åtminstone en liten del som fast lön så att jag alltid kan känna mig trygg med att 

jag kan betala min hyra. Jag vill ha ett fackförbund. Super att ni lyfter den här frågan som påverkar 

många mäklare negativt. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Det är till sin natur ett stressigt jobb då kunders förtroende och pengar står på spel, därför är man 

tillgänglig lite annorlunda tider. Många som slutat pga. detta. 

Man, verksam fastighetsmäklare mellan 5-7 år.  

 

Är ett himla roligt jobb men den stress man har med provisionslön kan vara väldigt tung ibland. 

Speciellt efter min separation så var det många funderingar på OM jag skulle kunna vara kvar som 

mäklare och ha 2 tonåringar. Rädslan att inte kunna försörja oss. Nu går det ganska bra och jag 

försöker hitta ett inre lugn men det är svårt. Alltid på jakt! Sedan så har jag jobbat nu som mäklare i 

8 år o inte haft ett enda lönelöfte sedan jag började. Får till svar att jag som erfaren mäklare tjänar 
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mer. Konstig inställning från cheferna. Jag vill också få en uppskattning från chefen och se att jag 

gör ett bra jobb och inte endast på det som jag själv presterar fram. Frihet under ansvar är ett 

underbart koncept och fixar man bara pressen med ekonomin så är det ett underbart jobb!! 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Fastighetsmäklaryrket har varit ett fantastiskt yrke. De senaste 4en har dock yrket ändrat inriktning 

och blivit något annat. Negativt. Detta beror på att cheferna, som inte behöver vara utbildade i 

något, tar in fler mäklare än vad som är motiverat. Djungelns lag råder och många nyutexaminerade 

får sluta utan att ha fått lön under flera månader. Det är en skitbransch tyvärr och fastighetsmäklar-

inkvisitionen gör allt för att förstöra för mäklarna. De utgår från att alla mäklare är skitstövlar och 

att de ska bevisa motsatsen om så inte är fallet. Självklart finns mäklare som tjänar bra med pengar 

och har nöjda kunder men flertalet lider av ren provisionslön och dålig uppbackning av 

mäklarsamfund som går chefernas och ägarnas ärenden och tillvaratar endast deras intressen. Lycka 

till. Det finns mycket negativt i branschen tyvärr men det är fantastiskt att få hjälpa säljare och 

köpare till en bra affär! Det är ren glädje och jag känner mig stolt.  

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Jag känner inte att jag kommer att jobba som fastighetsmäklare den dag jag får barn, eftersom det 

tar för mycket kvällstid. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 2-4 år.  

 

Det är mycket svårare än vad man tror, förvänta er de värsta när ni kommer ut i arbetslivet. Tuff och 

galen bransch, lycka till! 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare mellan 13-23 mån.  

 

När man har mindre barn och har detta yrke krävs en hel del planering och man måste självkart 

arbeta kväll och helg, vilket kan påverka familjen negativt. 

Kvinna, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler.  

 

Anser att 100 procents provision skulle vara förbjudet. 

Man, verksam fastighetsmäklare i 8 år eller fler. 
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8.5 Bilaga 5 – Korrelationsanalys 

Nedan visas vår korrelationsanalys som är framtagen med SPSS. 
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8.6 Bilaga 6 – Korstabeller 

Diagram 4 – Vilken lönemodell har du? Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Anser du att du har balans 

mellan familje- och 

arbetsliv? * Vilken typ av 

lönemodell har du? 

231 97,1% 7 2,9% 238 100,0% 

 

Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? * Vilken typ av lönemodell har du? Crosstabulation 

 Vilken typ av lönemodell har du? Total 

Fast lön Provisionslön Fast lön + 

provisionslön 

Annan 

Count 

Anser du att du har 

balans mellan familje- 

och arbetsliv? 

Ja 5 56 10 5 76 

Ibland 2 76 16 3 97 

Nej 0 52 4 2 58 

Total 7 184 30 10 231 

% within Vilken typ av 

lönemodell har du? 

Anser du att du har 

balans mellan familje- 

och arbetsliv? 

Ja 71,4% 30,4% 33,3% 50,0% 32,9% 

Ibland 28,6% 41,3% 53,3% 30,0% 42,0% 

Nej 0,0% 28,3% 13,3% 20,0% 25,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Diagram 6 – Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? Har du svarat att du arbetar 

mer än 40h/veckan på föregående fråga, vad anser du i så fall att det beror på? 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Anser du att du har balans 

mellan familje- och 

arbetsliv? * Har du svarat 

att du arbetar mer än 

40h/veckan på föregående 

fråga, vad anser du i så fall 

att det beror på? 

206 86,6% 32 13,4% 238 100,0% 

 

Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? * Har du svarat att du arbetar mer än 40h/veckan på 

föregående fråga, vad anser du i så fall att det beror på? Crosstabulation 
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 Har du svarat att du arbetar mer än 40h/veckan på 

föregående fråga, vad anser du i så fall att det beror på? 

Total 

Jag har 

karriärsambitioner 

Jag 

måste 

uppnå ett 

säljmål 

Jag hinner inte 

utföra mina 

arbetsuppgifter 

annars 

Annan 

anledning 

Count 

Anser du att du har 

balans mellan 

familje- och 

arbetsliv? 

Ja 27 4 26 4 61 

Ibland 19 10 45 15 89 

Nej 2 14 33 7 56 

Total 48 28 104 26 206 

% within Har du 

svarat att du 

arbetar mer än 

40h/veckan på 

föregående fråga, 

vad anser du i så 

fall att det beror 

på? 

Anser du att du har 

balans mellan 

familje- och 

arbetsliv? 

Ja 56,2% 14,3% 25,0% 15,4% 29,6% 

Ibland 39,6% 35,7% 43,3% 57,7% 43,2% 

Nej 4,2% 50,0% 31,7% 26,9% 27,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Diagram 8 – Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? Om du har barn, vem har 

störst ansvar över det/dem? Observera att denna Case Summary skiljer sig från tabell 15, då denna 

tar hänsyn till två variabler jämfört med tabell 15 som endast belyser en (1) variabel. 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Anser du att du har balans 

mellan familje- och 

arbetsliv? * Om du har barn, 

vem har störst ansvar över 

det/dem? 

123 51,7% 115 48,3% 238 100,0% 

 

Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? * Om du har barn, vem har störst ansvar över 

det/dem? Crosstabulation 

 Om du har barn, vem har störst ansvar över det/dem? Total 

Jag Min 

partner 

Min fd. 

partner 

Vi delar 

lika stort 

ansvar 

Jag har 

stora barn 

som klarar 

sig själv/a 

Count 
Anser du att du har 

balans mellan 

Ja 4 5 0 17 6 32 

Ibland 3 13 2 23 10 51 
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familje- och 

arbetsliv? 
Nej 7 16 1 12 4 40 

Total 14 34 3 52 20 123 

% within Om du har 

barn, vem har störst 

ansvar över 

det/dem? 

Anser du att du har 

balans mellan 

familje- och 

arbetsliv? 

Ja 28,6% 14,7% 0,0% 32,7% 30,0% 26,0% 

Ibland 21,4% 38,2% 66,7% 44,2% 50,0% 41,5% 

Nej 50,0% 47,1% 33,3% 23,1% 20,0% 32,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Diagram 9 – Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? Kön? Har du egna barn eller 

bonusbarn? 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Anser du att du har balans 

mellan familje- och 

arbetsliv? * Kön * Har du 

egna barn eller bonusbarn? 

231 97,1% 7 2,9% 238 100,0% 

 

Anser du att du har balans mellan familje- och arbetsliv? * Kön * Har du egna barn eller bonusbarn? 

Crosstabulation 

 

   Har du egna barn eller 

bonusbarn? 

Kön Total 

   Man Kvinna 

Count 

Anser du att du har balans 

mellan familje- och 

arbetsliv? 

Ja 

Ja 18 13 31 

Nej 22 23 45 

Total 40 36 76 

Ibland 

Ja 30 21 51 

Nej 20 26 46 

Total 50 47 97 

Nej 

Ja 20 19 39 

Nej 9 10 19 

Total 29 29 58 

Total 

Ja 68 53 121 

Nej 51 59 110 

Total 119 112 231 

% within Kön 

Anser du att du har balans 

mellan familje- och 

arbetsliv? 

Ja 

Ja 26,5% 24,5% 25,6% 

Nej 43,1% 39,0% 40,9% 

Total 33,6% 32,1% 32,9% 

Ibland Ja 44,1% 39,6% 42,1% 
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Nej 39,2% 44,1% 41,8% 

Total 42,0% 42,0% 42,0% 

Nej 

Ja 29,4% 35,8% 32,2% 

Nej 17,6% 16,9% 17,3% 

Total 24,4% 25,9% 25,1% 

Total 

Ja 100,0% 100,0% 100,0% 

Nej 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 


