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Förord 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Per Echeverri, för stöd och 
vägledning genom vår uppsats. Vi vill även tacka alla de respondenter som 
tagit sig tid att träffa oss och ställt upp på en intervju, då de gjort det möjligt 
för oss att utföra denna studie. Vi har fått en otrolig respons från våra 
svarande och det har varit väldigt roligt att höra att det är ett viktigt ämne vi 
belyser. Slutligen vill vi tacka varandra för ett väl genomfört uppsatsskrivande, 
för varandras stöd och uppmuntran. 
 
Tack vare vår studie och respondenternas svar har vi fått en inblick i vårt 
framtida yrke.  
 
Gabriella Granbom och Jessica Davidsson. 
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Sammanfattning 
Denna studie avsåg att beskriva hur kvinnliga fastighetsmäklare upplever att en 
mammaledighet kan komma att påverka deras karriärer. Vi ville undersöka om 
blivande mammor upplever en oro inför och efter en mammaledighet samt i 
vilken utsträckning de anser att lönemodellen skulle vara en påverkande faktor. 
Vidare ville vi undersöka om fastighetsmäklares yrke är anpassat för en 
mammaledighet, om konkurrensen inom branschen påverkar huruvida yrket 
går att kombinera med barn och om det finns några hinder som påverkar 
kvinnans karriär när hon återgår till arbetet efter mammaledigheten.  
 
Tillvägagångssättet för arbetet var kvalitativa studier i form av intervjuer med 
kvinnliga fastighetsmäklare. 
 
Vårt resultat visade att fastighetsmäklares yrke är anpassat för mammaledighet, 
men däremot inte för när kvinnan väl kommer tillbaka från mammaledigheten. 
Majoriteten av respondenterna menade att det var som tuffast när de kom 
tillbaka efter sin mammaledighet. Konkurrensen inom branschen påverkar 
huruvida yrket går att kombinera med barn både inför och efter 
mammaledigheten. Det finns hinder som påverkar kvinnans karriär vid 
återkomsten efter mammaledigheten och det största hindret är att hon inte 
längre är lika tillgänglig som tidigare, på grund av att hon blivit mamma. 
 
Vi anser att vidare forskning bör studera anledningen mer djupgående till 
varför kvinnor valt att sluta arbeta som mäklare efter deras mammaledighet. 
Samt undersöka om det finns någon vision eller plan inom 
branschorganisationen, för att minska antalet avregistreringar bland kvinnliga 
mäklare som väljer att skaffa familj. Att byta ut våra kvinnliga respondenter 
mot män som varit pappalediga och tillämpa vår studie på dessa är ett annat 
förslag till vidare forskning.  
 
Studien kan inspirera branschen och förbunden att utforma mer stabila och 
bättre villkor, bättre förutsättningar och större trygghet för mammalediga 
kvinnor. Studien kan även ge arbetsgivare en inblick i, kunskap och förståelse 
för hur kvinnliga fastighetsmäklares karriärer påverkas av deras 
mammaledighet och fylla det kunskapsgap som finns.  
 
Nyckelord 
Mammaledighet, kvinna, fastighetsmäklare, kombination mellan arbetsliv och 
familjeliv, provisionsbaserad lön. 
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Abstract 
This study was intended to describe how female real estate agents experience 
that maternity leave may affect their careers. We wanted to investigate whether 
future mothers experience an anxiety before and after maternity leave and to 
what extent they consider that the salary model would be an influencing factor. 
Furthermore, we wanted to investigate whether the profession of real estate 
agent is adapted to maternity leave, if the competition in the industry affects 
whether the profession can be combined with children and if there are any 
barriers that affect the woman's career when she returns to work after 
maternity leave. 
 
The approach for work was qualitative studies in the form of interviews with 
female real estate agents. 
 
Our result showed that the real estate agent's profession is adapted for 
maternity leave, but on the other hand not for when she returns from 
maternity leave. The majority of respondents said it was the toughest part 
when they returned after their maternity leave. The competition in the industry 
affects whether the profession can be combined with children both before and 
after maternity leave. There are barriers that affect the woman's career on the 
return after maternity leave and the biggest obstacle is that she is no longer as 
available as before, due to becoming a mother. 
 
We believe further research should study the reason more profoundly why 
women chose to stop working as a real estate agent after their maternity leave. 
As well as investigating whether there is any vision or a plan within the 
industry organization, to reduce the number of deregisters among female 
brokers who choose to acquire a family. 
Replacing our female respondents, to men who have been parental leave, and 
apply our study on these is another suggestion for further research. 
 
The study can inspire the industry and the unions to formulate more stable 
and better terms, better conditions and greater security for maternity women. 
The study can also provide employers with an insight into, knowledge and 
understanding of how women's real estate agents are affected by their 
maternity leave and fulfill the gap of knowledge that exists. 
 
Keywords 
Maternity leave, female, real estate agent, combination of work-life and family-
life, commission salary.  
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1.  Introduktion 

Det saknas kunskap om de effekter som en mammaledighet kan ha på 
kvinnors karriärer (Evertsson & Duvander 2010). I den här studien kommer vi 
försöka fylla det kunskapsgap som kan finnas i yrkeslivet för kvinnliga 
fastighetsmäklare. Vi kommer att beskriva vilka förberedelser som kan krävas 
inför en mammaledighet och i vilken utsträckning en mammaledighet kan 
komma att påverka en kvinnas efterföljande karriär.  
           
Staffansson Pauli (2016) bedömer att fastighetsmäklarbranschen i Sverige är 
manligt dominerad, dock är det inte längre en lika stor differens. Cirka 60 
procent av alla fastighetsmäklare är män och cirka 40 procent är kvinnor, men 
enligt Mäklarsamfundet (2017) ökar ständigt andelen kvinnliga mäklare. I 
augusti 2017 var 46 procent av mäklarna kvinnor och av alla mäklare under 30 
år var 63 procent kvinnor. Vidare visar siffror från SCB (2017) att 73 procent 
av all föräldraledighet togs ut av kvinnan under år 2016. Ämnet 
mammaledighet är därför intressant i det avseende att många av kvinnorna i 
branschen sannolikt har eller kommer att bilda familj i framtiden och kommer 
således påverkas av olika faktorer. En graviditet och en mammaledighet, med 
allt vad det innebär, har enligt tidigare forskning en påverkan på bland annat 
kvinnors lön, kompetens och yrkesmässiga nivå (Aisenbrey et al. 2009; 
Evertsson & Duvander 2010). 
  
Mäklarsamfundet (2017) visar i sin årsrapport att det varje år förekommer 
omfattande förändringar beträffande antalet nyregistreringar och 
avregistreringar. På tolv år har 6 615 personer avregistrerat sig som mäklare, 
vilket är ungefär lika många mäklare som idag finns registrerade enligt 
årsrapporten från 2017. Många mäklarkedjor har gett en bild av att det är 
enkelt att hitta mäklare, men desto svårare att behålla de riktigt kompetenta 
mäklarna. För att bli mer kompetent krävs stor erfarenhet och för att nå dit 
gäller det att mäklare stannar kvar inom yrket. Sett till vår studie gäller de 
särskilt de kvinnor som väljer att sluta mäkla efter mammaledigheten, till följd 
av svårigheterna att hitta balansen mellan arbets- och familjeliv. För att minska 
avhoppen kan en förändring inom branschen vara nödvändig.  
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1.1. Problembakgrund 

Kvinnors rätt till lika lön och villkor och ett jämställt samhälle är 
återkommande ämnen som diskuteras frekvent och som på senare tid fått 
större utrymme även inom forskning. Ser vi till Sveriges regering så finns det 
ett mål för jämställdheten som lyder ”målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Regeringen 2014).  
Utifrån målet arbetar regeringen efter sex delmål varav två av dem är enligt 
följande:  
”En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet”. 
”Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 
om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut”.   
 
Mäklarsamfundets medlemsundersökning visar att yrket inte är ekonomiskt 
jämställt då fler män har en högre lön än kvinnor (Mäklarsamfundet 2017). 
Enligt Lönestatistik (u.å) har manliga fastighetsmäklare en medellön på 38 817 
kronor, medan kvinnor har en medellön på 30 196 kronor, vilket visar att det 
inte är ekonomiskt jämställt mellan kvinnor och män som Sveriges regering 
eftersträvar. Mäklarsamfundet (2017) visar i sin årsrapport att det är störst 
andel kvinnor som utbildar sig på högskoleutbildningarna samt att det också är 
anledningen till att flest nyregistrerade mäklare är kvinnor. Det är också fler 
kvinnor än män som väljer att avregistrera sig, vilket bidragit till att fler män 
har en längre erfarenhet inom yrket. Att män har en längre erfarenhet inom 
yrket och en högre medellön skulle kunna bero på att kvinnans erfarenhet 
pausas under en mammaledighet.  
 
Enligt SCB (2017) tog, som vi tidigare nämnt, kvinnan ut 73 procent av 
föräldraledigheten under år 2016 och Försäkringskassan (u.å.) visar att 50 
procent av männen anger att den främsta orsaken till att deras partner tar ut 
mer föräldraledighet är att det är ekonomiskt fördelaktigt. Att kvinnor tjänar 
mindre och av den anledningen stannar hemma längre med barnet, kan 
däremot leda leda till att kvinnor inte har samma positiva utveckling som män 
gällande pensionssparande, löne- och karriärutveckling (Nordenmark 2004).  
 

1.2. Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt ökar andelen kvinnliga mäklare. Enligt Mäklarsamfundet 
(2016) nådde antalet registreringar den högsta noteringen någonsin och det 
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tillkommer allt fler nyexaminerade kvinnliga fastighetsmäklare. Med fler 
kvinnliga mäklare är ämnet mammaledighet och de eventuellt påverkande 
följderna på kvinnors karriärer mer aktuellt än någonsin för att nå jämställdhet. 
 
Enligt Levy och Schuck (2005) har fastighetsmäklare en provisionsbaserad lön 
som utgår ifrån antalet uppdrag mäklaren genomför och Kinnard et al. (1997) 
beskriver att konkurrensen i branschen är stor. Ndubisi et al. (2008) förklarar 
att pa ̊ grund av den ha ̊rda konkurrens som ra ̊der mellan mäklarna sa ̊ kra ̈vs det 
att relationen till kunderna sa ̈tts i fokus. Yrket som fastighetsmäklare kräver 
mycket tid, ansträngning och framför allt tillgänglighet. För att bli en 
framgångsrik mäklare är det långsiktiga relationer som kommer att krävas, 
vilket kan vara svårt i och med en mammaledighet där kvinnan är borta från 
arbetet under en längre tid. Inom ett serviceinriktat yrke behöver fokus alltid 
ligga på kunden som är den enda inkomstkällan för många mäklare i och med 
den provisionsbaserade lönen. Kan konkurrensens påverkan resultera i att 
kvinnan får in färre uppdrag efter att hon återvänt från mammaledigheten? 
Är, i sådant fall, yrket utformat och anpassat för att kvinna ska kunna vara 
mammaledig utan att det påverkar hennes kundrelationer och inkomst?  
 
Enligt Bekkengen (2002) kan kvinnor med ett flexibelt arbete, utföra sitt 
arbete så som arbetsgivaren önskar, trots mammaledigheten. Kvinnorna har då 
möjlighet att se till sina egna intressen och behålla sin plats inom 
organisationen, vilket på lång sikt däremot kan leda till stress. Enligt SCB 
(2012) upplever ofta de kvinnor som inte kopplar bort arbetet under sin 
mammaledighet eller som inte finner balans mellan arbetsliv och familjeliv 
efter mammaledigheten; sömnbesvär, oro och ångest. Kvinnor med barn 
under sju år upplever att de dagligen har svårt att hitta balans mellan arbetsliv 
och familjeliv. 
 
Det finns många studier och mycket sagt om hur arbetslivet och familjelivet 
påverkar varandra och hur viktigt det är att det finns ett samspel mellan dessa 
för att skapa en personlig balans. Beauregard och Henry (2009) nämner att 
målet för många verksamheter, att hitta och kunna tillämpa balans mellan 
arbete och familjeliv, utgår ifrån att minska konflikten mellan dessa. Dels för 
att underlätta för de redan anställda men också för att locka till sig ett bättre 
urval av arbetssökande. Dunne och Teg (2007) var i sin forskning också inne 
på ett liknande spår. Har företaget råd att ge de anställda möjlighet att 
kombinera familjelivet med ett bra arbetsliv medför det att anställda också 
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kommer stanna längre inom företaget. Företag som inte ser till efterfrågan av 
flexibilitet har noterat en ökad andel av kompetent personal som slutat och 
tappat kompetent personal till andra organisationer.  
 
Apell och Malmqvist (2014) genomförde en enkätundersökning där 
fastighetsmäklare bland annat fick svara på frågor angående kombinationen 
mellan arbete, familj och lön. I flera av de tillhörande kommentarerna nämnde 
både erfarna och oerfarna mäklare att en lön baserad på endast provision inte 
är det ultimata lönesystemet och flera önskade en fast grundlön. Många av 
mäklarna ansåg också att det är väldigt svårt att kombinera arbete med familj 
och flera kände en oro eller stress. Enligt Apell och Malmqvist (2014) existerar 
orosmoment inom yrket och Martinez (2012) nämner att lön och arvode länge 
har varit ett stort problem inom branschen. Därför kan det vara ännu viktigare 
att kvinnor, utöver dessa faktorer, inte ska behöva känna oro inför och efter 
en mammaledighet. 
 
Med stöd av tidigare nämnd forskning är det underförstått att branschen och 
förbunden bör se över om det finns utrymme att utforma bättre villkor, bättre 
förutsättningar och större trygghet för mammalediga kvinnor. Det är av vikt 
att ge arbetsgivare en inblick i, kunskap och förståelse för hur kvinnliga 
fastighetsmäklares karriärer påverkas av deras mammaledighet och fylla det 
kunskapsgap som finns.  
 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur kvinnliga fastighetsmäklare upplever att 
en mammaledighet kan komma att påverka deras karriärer.  
 

1.4. Frågeställningar 

• Är fastighetsmäklares yrke anpassat för en mammaledighet? 
• Påverkar konkurrensen inom branschen huruvida yrket går att kombinera 

med barn? 
• Finns det några mekanismer eller hinder som påverkar kvinnans karriär när 

hon kommer tillbaka till arbetet efter en mammaledighet? 
 
  



 12 

2. Teori 

I följande kapitel kommer vi utveckla och fördjupa oss i den teori vi tidigare 
bara kort nämnt i vår introduktion, för en mer utförlig förståelse i hänseende 
till mammaledighetens påverkan på kvinnors arbets- och familjeliv.  

2.1. Kvinnans identitet och mammaroll  

Enligt Ahrne och Roman (1997) förändras kvinnans ställning på 
arbetsmarknaden efter att de fått barn, vilket mannens inte gör i samma 
utsträckning. Cuddy et al. (2004) instämmer och menar att mammor med en 
arbetskarriär riskerar att bli begränsade och uppfattade på ett negativt sätt när 
de blir mammor. Antingen uppfattas de som en varmhjärtad hemmafru men 
samtidigt som mindre kompetent. I det andra fallet behåller de sin uppfattning 
om kompetens men ses istället som känslokalla personer. Gällande män sker 
inte samma utbyte, när de blir pappor uppfattas de som varmhjärtade personer 
men behåller samtidigt deras uppfattning om hög kompetens. Ahrne och 
Roman (1997) menar att mäns yrkesliv fortsätter att vara i stort sätt som innan 
barnets födelse. Cuddy et al. (2004) beskriver även att arbetsgivare har ett 
mindre intresse för att anställa, befordra och utbilda arbetande mammor, 
jämfört med arbetande pappor samt anställda som inte har några barn. 
 
När en kvinna är eller blir mamma förknippas det ofta med kvinnans identitet. 
Att vara en mamma innebär ett konstant ansvar och relationen mellan mamma 
och barn beskrivs som väldigt djupgående. Mammor spenderar mer tid med 
barnet än vad pappor gör. Den mesta tiden som mammor spenderar med sina 
barn används dock till praktiska sysslor såsom bland annat matning och 
tvättning, medan pappor mestadels leker med sina barn. Den djupgående 
relationen återspeglas även när barnet växer upp. Oftast är mamman mer 
involverad i sina barns liv jämfört med pappan. Mamman tycker att det är 
viktigt att känna sig behövd av sina barn och tycker även att det finns en 
djupare mening i att vara mamma, även om det innebär mycket stress. När 
kvinnan blir mamma slutar hon ofta att arbeta utanför hemmet, medan män 
som blivit pappa ofta arbetar mer efter att barnets födelse. För mammalediga 
kvinnor var det barnet som stod i fokus och som också var den centrala 
mittpunkten, vilket historiskt sett kan vara anledningen till att kvinnor på den 
tiden spenderade mer tid med sina barn (Thompson & Walker 1989). 
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Brines (1994) beskriver ”doing gender”, vilket är ett bevarande av de 
traditionella könsnormerna som betyder att kvinnor har en beroende roll och 
att män har en försörjande roll. Utifrån denna uppdelning värderas kvinnors 
respektive mäns arbeten olika, männen förväntas vara försörjare i familjen och 
kvinnorna förväntas ha den största skyldigheten för obetalt arbete, vilket 
inkluderar mammaledighet. Enligt de traditionella normerna är det den i 
hushållet som tjänar minst som gör mest hushållsarbete, det vill säga kvinnan. 
Par som går ifrån de traditionella normerna, där kvinnan är familjens 
huvudförsörjare, får ofta uppleva motstånd från såväl vänner som kollegor. 
 
Även Nordenmark (2004) menar att det är kvinnorna som sköter majoriteten 
av hemmet, även om männen har ökat sitt ansvar för hushållsarbetet. Kvinnor 
spenderar ungefär dubbelt så mycket tid på hushållssysslor än vad män gör, 
vilket även innefattar att vård av barn vid sjukdom och uttag av 
mammaledighet. Även SCB (2017) beskriver att kvinnor utför mer obetalt 
arbete hemma och tar ut föräldraledighet i större utsträckning än vad män gör. 
Av alla föräldralediga under år 2016 var 73 procent kvinnor och 27 procent 
män föräldralediga. Wreder (2017) betonar att det ojämna uttaget av 
föräldraledighet påverkar kvinnors villkor på arbetsmarknaden, “kvinnor är 
föräldralediga längre perioder från arbetet, arbetar mer deltid och får sämre 
löne- och karriärutveckling än män”. Gatermann et al. (2012) instämmer och 
beskriver att en föräldraledighet har en negativ inverkan på kvinnor, eftersom 
att det är kvinnorna som fortsätter att vara ansvariga för hushållssysslorna. Det 
är även kvinnorna som oftast avbryter sin anställning och efter 
mammaledigheten återgår till arbetsmarknaden som deltidsarbetande. 
 

2.2. Barnens påverkan på kvinnans karriär 

Aisenbrey et al. (2009) anser också att skaffa barn kan påverka kvinnors 
karriärer beroende på vilken välfärdsstrategi landet använder sig av, för att 
hantera konflikten mellan arbete och familj. Resultatet visade en ökad 
karriärsbestraffning vid mammors avbrott för mammaledighet och de fann en 
negativ inverkan på att karriären skulle röra sig i en positiv riktning uppåt efter 
en mammaledighet. Högutbildade kvinnor var mer benägna att återvända med 
en uppåtgående riktning i karriären efter mammaledigheten, men trots det är 
en uppåtgående förändring betydligt mindre sannolikt ju längre kvinnan är 
borta från arbetet. Kvinnor med fler än två barn är mindre benägna att göra en 
rörelse uppåt i karriären efter att de kommit tillbaka. Det är dels tidpunkten 
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för när mammor återvänder till arbetet samt politiken som påverkar den 
yrkesmässiga kurvan. Analysen visar att olika politiska sammanhang och 
inrättningar formar kvinnors liv och levnadsvillkor väldigt olika. Genom att ge 
kvinnor incitament att återvända till arbetet tidigare, såsom minskning av 
inkomstförluster och humankapital, bidrar till att kvinnor med barn blir mer 
ekonomiskt utsatta vid exempelvis skilsmässor (Aisenbrey et al. 2009). 
Humankapital innefattar människors utbildning, kunskaper och färdigheter 
(Nationalencyklopedin u.å). 
 
Enligt Aisenbrey et al. (2009) är det troligt att karriärsinriktade kvinnor är 
medvetna om sin inkomst och strävar efter att öka den. Dock påverkas 
kvinnors lön negativt av en lång mammaledighet och det finns flera 
anledningar till det. En av anledningarna är en minskning av just 
humankapitalet, som ett avbrott från arbetsmarknaden medför. I likhet med 
Ahrne och Roman (1997), fann Aisenbrey et al. (2009) att barn påverkar 
kvinnors karriärer i arbetslivet negativt. De flesta kvinnor som varit 
mammalediga är tillbaka på arbetsmarknaden ett år efter födseln, trots detta 
har det visat sig vara negativt för kvinnors karriärer att vara mammalediga. 
Evertsson och Duvander (2010) anser att nackdelarna innefattar både 
minskade löner samt minskad sannolikhet för uppåtgående riktningar i 
karriären för kvinnan. Skribenterna menar att en mammaledighet som pågår i 
mer än 15 månader leder till en betydande minskning av kvinnors chanser till 
en uppåtgående karriär. 
 
Upptäckten av att kvinnors karriärer lider av en mammaledighet stöds även av 
Jonsson och Mills (2001). Till skillnad mot Aisenbrey et al. (2009) fann 
Jonsson och Mills (2001) däremot inget samband mellan längden på ledigheten 
och på kvinnors chanser att få en högre uppsatt tjänst när de återgick till 
arbetet. Tiden kvinnan är mammaledig är inte heller betydande, dock hade 
kvinnor efter mammaledigheten inte samma chans till en uppåtgående karriär. 
 
Den finns flera potentiella mekanismer till varför en kvinnas karriär kan 
komma att förändras efter en mammaledighet. Anledningen kan vara att 
kvinnors arbetsförmåga försämras under mammaledigheten men det kan även 
bero på att arbetsgivaren inte längre tror att kvinnan kommer att fokusera på 
karriären. Ytterligare en anledning kan vara att mammalediga kvinnors 
ambitioner förändras som ett resultat av att ha fött barn och att de är mindre 
angelägna att utvecklas i sina karriärer. Arbetsgivare kan även prioritera 
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kvinnor som inte varit mammalediga samt män, gällande kommande 
löneökningar eller personalförmåner. Sammanfattningsvis drabbas kvinnors 
karriärer negativt av en mammaledighet, speciellt under längre perioder 
(Evertsson & Duvander 2010). 
 

2.3.  Balansen mellan familje- och arbetsliv 

Evertsson (2013) tillämpade problematiken för balansen mellan arbete och 
familj samt hur kvinnors arbetsförpliktelse påverkas efter att de blivit 
mammor. Förändringar i arbetsförpliktelsen är i genomsnitt små men 
resultatet visade att övergången till ett moderskap kan leda till en 
omfördelning av prioriteringar och till en något lägre arbetsförpliktelse. 
Enligt Evertsson och Grunow (2012) kan kvinnors mammaledighet 
signalera förpliktelser till arbetsgivare, vilket innebär att arbetsgivaren ser 
ledigheten som ett problem eller något som är jobbigt för företaget. Många 
arbetsgivare gör ett antagande att kvinnors kompetens försämras under en 
mammaledighet. En arbetsgivare kan även tolka en kvinnas 
mammaledighet som bristande engagemang för arbetet. Evertsson (2013) 
menade att det negativa förhållandet mellan arbetsförpliktelse och att bli 
mamma, är begränsad till de första åren av barnens liv. Den lägre 
arbetsförpliktelsen kan tolkas som ett sätt för kvinnor att tillfälligt anpassa 
sig till svårigheten att kombinera arbete och familj under de tidiga 
förskoleåren. 

Sverige är känd för sin välfärdspolitik, vilken syftar till att underlätta 
kombinationen mellan arbetsliv och familjeliv för föräldrar. Den svenska 
föräldraledighetsförsäkringen bidrar till en stor flexibilitet i längden på 
mammaledigheten men normalt är kvinnor mammalediga mellan sex 
månader och två år (Evertsson & Duvander 2010). Kvinnor som blir 
mammor anpassar också sitt yrkesliv efter sin familjesituation och är oftast 
mammalediga under barnets första år (Ahrne & Roman 1997).  

Det råder också stor konkurrens inom yrket och att balansera arbetsliv med 
familjeliv är en stor utmaning för många kvinnor. Utmaningen kan leda till 
att en inre konflikt uppstår, då de krav som ställs samt den tid och kraft 
som krävs i arbetet går ut över det ansvar som familjelivet innebär. Den 
stora konkurrensen på arbetsmarknaden och balansen mellan arbetsliv och 
familjeliv är en ständig utmaning för mammalediga kvinnor (Camgoz 
2014). Sandmark (2011) menar att kvinnor upplever stress kopplat till 
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balansen mellan arbetsliv och familjeliv, vilket påverkar hälsan i arbetslivet 
till det sämre. Det finns även ett samband mellan kvinnors 
sjukskrivningsgrad och de krav som förekommer i deras arbets- och 
familjesituation. 
 
Högpresterande arbetstagare tenderar att byta arbetsplats om de känner att 
arbetsplatsen inte stödjer balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Upplever 
inte arbetstagare att deras arbetsplats stödjer deras balans mellan arbets- 
och familjeliv så önskar de att byta arbetsplats och söka efter en tjänst som 
erbjuder mer flexibilitet (Dunne & Teg 2007). 
 

2.4. Lönemodellens påverkan 

När det kommer till lön för fastighetsmäklare är det den provisionsbaserade 
lönemodellen som är den dominerande i branschen. Att arbeta efter 
provisionslön innebär att arbetstagaren har en lön som är direkt ansluten till 
dennes försäljningsprestation (Mäklarsamfundet 2017). Luthans och Stajkovic 
(2001) menar att provisionslönen ger arbetstagaren möjlighet till att påverka 
sin lön genom sin skicklighet och prestation. Joseph och Kalwani (1998) anser 
att arbetstagare kan ha svårt att planera sin månadsbudget eftersom lönen 
oftast inte är likadan varje månad kan det leda till en ekonomisk oro hos 
individen. 
 
Flaherty och Pappas (2002) visade i sitt resultat att säljare i uppstartsfasen 
rapporterar högre tillfredsställelse och lägre mål för deras omsättning, när 
de får betalt med en fast lön. Etablerade säljare rapporterar däremot högre 
tillfredsställelse och lägre intentioner för deras omsättning när de istället 
erbjuds någon form av drivkraft, exempelvis provision. 
Sammanfattningsvis anser Flaherty och Pappas (2002) att resultatet 
betecknar vikten av att anpassa situationen efter karriärstadiet hos varje 
enskild säljare. 

Paull (2006) undersökte hur och när skillnader i arbetet mellan män och 
kvinnor utvecklas, med fokus på familjeutveckling. Skillnaderna mellan könen 
på den formella arbetsmarknaden beror på närvaron av barn i hemmet samt 
att födseln och barn som börjar skolan är kritiska tider vid kvinnors 
anställning. Den successiva nedgången i kvinnors löner till följd av en 
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mammaledighet tycks bero på flera sammansatta perioder av ovanligt låg 
löneutveckling, särskilt vid tiden runt födseln och skolgången. 
 
Även om kvinnors ekonomiska självständighet har utvecklats starkt under de 
senaste decennierna, ligger de fortsatt långt efter männens. De negativa 
följderna av ett moderskap är en viktig drivande faktor som ligger bakom 
kvinnornas fortsatta lägre inkomst. När författarna tittade på vilka effekter 
som moderskapet har på kvinnornas inkomster fann de att jämställdheten är 
en stor betydande faktor. I resultatet kunde det tydas att den första övergången 
till moderskap har en mycket större inverkan på inkomsterna, än på 
efterföljande barn. Oavsett vilken mekanism som påverkar, påpekas vikten av 
jämställdhet när det handlar om relationen mellan moderskap och utfallet för 
kvinnan på arbetsmarknaden (Dykstra et al. 2017). 
  
Chen-Lan och Wei-hsin (2017) hävdar att moderskapet är förknippat med en 
lägre timlön men orsakerna är inte helt välförstådda. Mammor kan tjäna 
mindre än andra kvinnor på grund av att de antingen tappar 
arbetslivserfarenhet, blir mindre produktiva på jobbet, avstår högre lön för ett 
mer familjevänligt jobb eller att de blir diskriminerade av arbetsgivaren. 
Evertsson och Grunow (2012) beskriver att om nya tekniker utvecklas på 
arbetsplatsen under kvinnans mammaledighet, kan det komma att leda till 
lägre löner samt färre marknadsföringsmöjligheter för kvinnan. Resultatet av 
Chen-Lan och Wei-hsins (2017) studie visade en minskning av lönen med sju 
procent per barn och att lönepåföljderna var större för gifta kvinnor jämfört 
med ogifta kvinnor. Kvinnor med fler barn har färre år av yrkeserfarenhet och 
utifrån kvinnors erfarenhet så återstod en minskning av lönen med fem 
procent per barn. En del av minskningen av lönen förklaras med tendensen 
om att fler mammor arbetar deltid jämfört med kvinnor som inte är mammor. 
Den del av påföljden för moderskapet som dock inte går att förklara beror 
förmodligen på effekten av produktiviteten för mammor samt på grund av 
diskrimineringen av arbetsgivare. Enligt Chen-Lan och Wei-hsin (2017) är 
kostnaden av barnens uppfostran fortfarande också främst buret av 
mammorna. 
 

2.5. Kvinnans livssituation 

Nordenmark (2004) ansåg att en av faktorerna som styr arbetstiden för 
kvinnor är familjesituationen, om det finns småbarn så arbetar kvinnor 
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generellt färre timmar i veckan. Oftast arbetar kvinnor mindre av egen vilja för 
att de vill ägna mer tid åt barn och hushåll. Nordenmark (2004) instämmer 
även med Thompson och Walker (1989) och anser att småbarn är nära kopplat 
till kvinnans minskade arbetstimmar. Till följd av en barnafödsel ökar 
mängden hushållsarbete, vilket ofta bidrar till att kvinnorna går ner i arbetstid. 
Familjen går oftast före arbetet för kvinnorna, som också får dåligt samvete 
gentemot sina familjer när de spenderar mycket tid på sitt arbete. Vidare 
menade Gatermann et al. (2012) att det är olika studier inom samhällskunskap 
som påverkat förändringar i kvinnans arbetsbeteende efter födseln och som 
har negativa följder på karriären. Den negativa inverkan för kvinnan är 
studerat främst med avseende på intäkter och deltagande på arbetsmarknaden. 
  
Vissa kvinnor väljer efter sin mammaledighet att inte gå vidare i sin karriär för 
att istället prioritera stabilitet och flexibilitet utöver karriärutveckling och högre 
lön. Detta är ett val kvinnor som prioriterar familjelivet gör, för att få erhålla 
stabilitet i livet (Evertsson & Duvander 2010). 
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3. Metod 

Ahrne och Svensson (2015) menar att vissa metoder kan visa sig vara 
lämpligare eller mer ändamålsenliga än andra, för att generera just det 
empiriska material som behövs för studien. Olika typer av metoder framställer 
olika typer av data och som uppsatsförfattare är det ett måste att avgöra vilken 
typ av data som är lämpligast för den specifika frågeställningen och följaktligen 
vilken metod som på bästa sätt kan generera dess data. 
 

3.1. Kortfattad återgivning av studiens problematik och 
syfte                                          

Syftet med studien a ̈r att undersöka om en kvinnlig fastighetsmäklares 
mammaledighet kan komma att påverka hennes karriär. Undersökningens 
syfte är att skapa en djupare förståelse för mammaledighet och om 
fastighetsmäklaryrket är anpassat efter fenomenet. Ämnet har tidigare inte 
undersökts systematiskt och för att erhålla respondenternas egna reflektioner 
och erfarenheter valdes en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson (2015) talar 
om att den kvalitativa forskningsmetoden ger informationen i ord och datan 
kan indirekt användas för att studera andra fenomen som annars är svåra att 
uppfatta såsom känslor, upplevelser, tankar och intentioner. Enligt Ahrne och 
Svensson (2015) är fördelen med kvalitativ metod att den a ̈r flexibel, 
djupgående och ger en förståelse fo ̈r fenomenet som studeras, vilket är viktigt 
för vår studie.   

3.2.  Studiens design 

 
För att nå bäst resultat har vi, utifrån vårt syfte, valt en kvalitativ metod. Den 
kvalitativa metoden ger oss möjlighet till tvåvägskommunikation och även 
utrymme att ställa följdfrågor, vilket inte varit möjligt vid en kvantitativ metod. 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) är en av den kvalitativa forskningens 
fördelar att den tillåter flera beskrivningar och avbildningar av samma 
fenomen. Vi vill erhålla en djupare förståelse för vad en mammaledighet kan 
innebära för en kvinnlig mäklare. Genom att använda oss av en kvalitativ 
metod anser vi att vi minimerat risken för att gå miste om relevant information 
från respondenterna. 
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Vi kommer att använda oss av intervjuer och inom metodlitteraturen 
diskuterar författarna öppna och slutna frågor. Öppna frågor besvaras med 
respondentens egna ord medan slutna frågor besvaras med fasta 
svarsalternativ (Jacobsen 2002). Med de öppna frågorna vill vi fånga upp 
respondenternas enskilda uppfattningar och tidigare erfarenheter av 
fenomenet och få mer utförliga svar kring just deras mammaledighet. 
 

3.3. Datainsamling 

En metod för att samla in kvalitativ data är intervjuer, vilket är det 
tillvägagångssätt vi valt. Kvalitativa intervjuer kan användas på olika sätt och 
kan varieras i antalet fasta frågeformuleringar och i vilken utsträckning den 
som intervjuar vill komplettera med öppna frågor (Ahrne & Svensson 2015). 
Fördelen med kvalitativa intervjuer är att den som intervjuar kan anpassa 
frågorna och den ordning frågorna ska ställas utefter varje situation, på ett helt 
annat sätt än om respondenten blir bunden vid ett fastställt frågeformulär. 
Användandet av intervjuer ger en bredare bild, vilket kan bidra till bättre 
beskrivningar av händelseförlopp och situationer som annars kan försummas. 
Bell (2006) anser att intervjuer är flexibla eftersom det ger respondenten 
möjlighet att utveckla, förtydliga och exemplifiera sina svar genom följdfrågor, 
vilket vi ville åstadkomma.  
 
I och med våra intervjuer fick vi fram primärdata, vilket enligt Jacobsen (2002) 
är information som samlas in direkt från personer för att sedan kunna 
anpassas till undersökningens syfte. Intervjuer lämpar sig bäst med färre antal 
respondenter och när det är respondenternas tankar och åsikter för fenomenet 
som är i fokus. Vi har i samråd med vår handledare kommit fram till att åtta till 
tio intervjuer vore optimalt för vår studie. 
 
Vi har även valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer då det bidrar till att vi 
får större möjlighet att närma oss empirin vi studerar och få en ökad förståelse 
för den. Vi använde oss av förutbestämda frågor och alla frågor ställdes till 
samtliga kvinnliga mäklare i samma följd. Utifrån det mäklaren berättade 
ställdes impulsiva följdfrågor som inte var förutbestämda. Denna metod ansåg 
vi skulle generera bättre förutsättningar för respondenterna då de fick 
möjlighet att tolka och svara mer utförligt på våra frågor. På grund av detta 
kan andra intressanta ämnen uppkomma under intervjuerna, vilket kan komma 
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att underlätta för vår tolkning av respondenternas svar samt bidra till oväntade 
resultat av studien. 
 

3.4. Dataanalys 

Vi har valt att spela in intervjuerna med hjälp av två olika applikationer, en 
som heter Röstinspelare och en annan som heter Voice Recording. Vi valde två 
olika applikationer för att inte riskera dålig ljudkvalité, dock fungerade båda 
applikationerna bra och erhöll hög ljudkvalité. Vi såg till att vi båda två spelade 
in intervjun för att minimera risken att förlora materialet samt för att 
effektivisera transkriberingen då vi kunde dela upp det arbetet mellan oss. 
Under transkriberingen av intervjuerna försökte vi skriva allt så korrekt och 
förståeligt som möjligt utan att omformulera något som sagts. Efter 
transkriberingen jämförde och analyserades intervjuerna genom kodning. När 
vi kodade tog vi hänsyn till både vårt inspelade material samt till anteckningar 
som vi gjort vid sidan om, när inspelningen stängts av. Vid kodningen skapade 
vi fyra axlar, vilka var tema, kategori, kod samt dataexpempel. Vi skapade ett 
tema, följt av en kategori som sedan minskades ner till en kod. Detta följdes 
sedan av dataexempel från intervjuerna. Se exempel i bilden nedan. 
 

 
 
Detta är ett exempel av vår kodning. 
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Enligt Esaiasson et al. (2012) finns det en risk för intervjuareffekten i samband 
med att utföra intervjuer, vilket innebär att svaren kan bli olika beroende på 
vem som ställer frågorna. Vår vinkling av frågor och följdfrågor kan givetvis 
ha styrt respondenterna i olika riktningar, vilket kan medföra att frågorna har 
tolkats på olika sätt (Jacobsen 2002). Vi anser dock att våra respondenter 
svarade tillförlitligt och på grund av att vi skickade ut intervjuguiden via e-post 
till respondenterna före intervjuerna bidrog det till att respondenterna fick en 
möjlighet till att förbereda sig och tänka igenom frågorna. Trots att vi frågat 
respondenterna innan om det var okej att vi spelade in intervjuerna, märkte vi 
dock att respondenterna började prata betydligt mer när vi stängt av 
inspelningen. Vi antecknade en del av det respondenterna berättade efter 
intervjun, vilket också analyserades på samma sätt som intervjuerna för att bli 
användbart i vår kodning och empiri.   
 

3.5. Urval 

Vårt urval av respondenter för undersökningen representeras av åtta stycken 
kvinnliga fastighetsmäklare från några av de större mäklarkedjorna i 
Stockholm, Karlstad och Linköping. Respondenterna valdes utifrån kriteriet 
att de varit mäklare innan och under mammaledigheten samt att de även 
återgått till yrket efter deras mammaledighet. Anledningen till det kriteriet var 
att vi hoppades på att dessa respondenter skulle kunna ge de svar som kan 
hjälpa oss att besvara syftet för studien. Vi valde att inte enbart fokusera på 
mäklare som slutat direkt efter sin mammaledighet, med anledning att vi även 
ville få svar på vad det innebär att återvända till yrket efter mammaledigheten. 
De mäklare som har erfarenhet av att komma tillbaka efter en mammaledighet 
skulle förhoppningsvis kunna svara på vad det inneburit att komma tillbaka 
och vad som krävs för att åter hitta balansen mellan arbete- och familjeliv. Två 
av våra respondenter valde att sluta arbeta som mäklare kort efter att de 
återvänt till yrket. Vi upplevde att dessa hade mycket att tillföra till vår studie 
samt förslag på förändringar, vilket vi även redovisat i vår empiri. Med 
anledning av de två respondenterna har vi föreslagit vidare forskning i vår 
slutsats, gällande just mäklare som väljer att avsluta sina karriärer som mäklare 
till följd av en mammaledighet.  
 
Totalt kontaktades sju stycken franchisetagare där vi förklarade vår 
undersökning och bad dem återkomma till oss med förslag på om någon av 
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deras mäklare skulle kunna delta. Vi kontaktade därefter tolv mäklare via e-
post där vi kort återgav vårt syfte, hur undersökningen var planerad att utföras 
samt en förfrågan om de ville vara med och delta. Vi fick svar från tio av dessa 
tolv mäklare. Vilken mäklarkedja eller vilken stad mäklaren representerade var 
inte avgörande för deltagandet eller undersökningen, utan vi valde att göra 
intervjuer med de kvinnor som ville medverka och som även uppfyllde vårt 
kriterium. 
 
Vid en större kvantitativ statistisk undersökning finns det regler för hur ett 
urval ska göras utifrån en viss population, för att kunna anses som någorlunda 
representativt. Några sådana regler finns inte vid kvalitativa intervjuer. 
Däremot är det fortfarande viktigt att inte bortse från att det kan finnas vissa 
urvalsproblem samt att också vara noga med att välja ut vilka som ska 
intervjuas, vid en kvalitativ intervju (Ahrne & Svensson 2015). För vår 
undersökning har vi valt ett så kallat icke-slumpmässigt urval där vi gjort ett 
strategiskt och homogent urval, det vill säga där det inte finns några större 
skillnader inom urvalet (Esaiasson et al. 2012). Vi är medvetna om att ett 
slumpmässigt urval hade gett oss bredd till undersökningen men trots det 
anser vi att vårt urval är representativt för vår undersökning. 
 

3.6. Trovärdighet 

Reliabilitet omfattar en mätnings trovärdighet och huruvida resultaten från en 
undersökning blir desamma om det skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell 
2013). Enligt Davidson och Patel (2011) används reliabilitet sällan i kvalitativa 
studier och de förklarar vidare att reliabilitet och validitet är nära 
sammanflätade, att endast begreppet validitet behöver användas. Validiteten 
berör studiens helhet och får på så sätt en större innebörd inom den kvalitativa 
forskningen. Ser vi till studiens trovärdighet har våra respondenter noggrant 
valts ut med beaktning av att de är väl insatta i fastighetsmäklarbranschen samt 
till det problem som studien syftar till att undersöka. Studien baseras på teorier 
som utgör ett tillräckligt underlag för att kunna tolka empirin på ett trovärdigt 
sätt, vilket ytterligare hanterar undersökningens validitet. 
 
Våra intervjuer spelades in på en programvara som möjliggjorde att vi på ett 
enkelt sätt kunde spola fram och tillbaka, samt höja och sänka volymen för att 
inte missa någonting. Vi kan därmed påstå att det uppstått minimalt eller inga 
slumpmässiga fel vid insamlingen av ljud eller vid transkriberingen av våra 
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intervjuer. Utifrån Esaiasson et al. (2012) kan vi konstatera att uppsatsen har 
hög begreppsvaliditet i och med att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Skulle 
någon annan undersöka kvinnliga fastighetsmäklare i samma situation med 
samma utformning frågor som vi använt oss av, skulle svaren med säkerhet 
likna våra. 
 

3.7. Transparens 

Kvaliteten inom all forskning handlar enligt Ahrne och Svensson (2015) i 
slutändan om att vara transparent. Det får vi anses ha varit genom att ge 
läsaren en inblick i vilka antaganden som gjorts, hur studien och analysen 
genomförts och vilka svagheter som har identifierats. Esaiasson et al. (2012) 
menar att det borde vara en självklarhet att författaren publicerar sina 
intervjuguider, vilket vi gjort både när det gäller intervjuguiden för 
samtalsintervjuerna samt den information vi lämnat till våra respondenter 
inför själva intervjun. Genom att vi visat hur processen har gått till och genom 
att bidra med de instrument som använts i studien menar vi på att vår studie 
med lätthet kan göras om av någon annan. Examensarbetet har utförts utan en 
subjektiv vinkling och uppfyller därmed kraven för transparens.    
 

3.8. Forskningsetik 

Vid arbetet av kvalitativa studier ställs den som intervjuar inför etiska 
ställningstagande. Vid en intervju forskar vi i privata tankar och upplevelser. 
Genom vår rapport offentliggör vi de personliga upplevelserna, vilket bidrar 
till att vi som intervjuare måste tänka på att skydda våra respondenter. Det är 
en personlig angelägenhet att berätta sin livshistoria och relationen mellan 
respondenterna och intervjuare är central. En del av forskarrollens 
intervjusituation handlar om etiska aspekter som att vara human, empatisk och 
förstående. Den mer övergripande etiska frågan handlar om hur hela 
forskningsprojektet som social aktivitet ska legitimeras, samt vilka 
konsekvenser det har för de berörda. Studien bör följa etiska principer 
avseende urval av informanter, bemötande i intervjusituationen och i 
rapporteringen av undersökningen. Respekt, tolerans, omsorg samt minimerad 
olägenhet för respondenten ska vara i fokus (Ahrne & Svensson 2015). 
  
De anpassningar vi har gjort med etik i åtanke inleddes i ett tidigt skede av 
studien. När vi kontaktade våra blivande respondenter för att fråga om de var 
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intresserade av att delta i vår studie, beskrev vi noggrant studiens syfte. När vi 
fått bekräftelse om att de ville ställa upp på intervjun skickade vi ytterligare 
information om studien och en kopia på intervjuguiden. I och med detta gav 
vi respondenterna en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Vi utförde 
intervjuerna via personliga möten och försäkrade oss om att respondenterna 
fann det bekvämt, främst genom att genomföra intervjun på en plats de själva 
valt ut (Ahrne & Svensson 2015). 
  
En viktigt etisk fråga är enligt Ahrne och Svensson (2015) vilka konsekvenser 
intervjun kan tänkas få för våra respondenter. Vi anser att även om vi 
undersöker respondenternas personliga tankar och erfarenheter, har inte det 
en tillräckligt stor påverkan för att det kan tänkas ge respondenterna några 
negativa konsekvenser. De anteckningar vi gjorde vid sidan om inspelningen är 
inget vi upplyste våra respondenter om att vi sedan använde i vår empiri. Vi 
ansåg att eftersom vi försäkrat våra respondenter om att de skulle förbli 
anonyma var det inget som skulle komma att påverka dem negativt. Utan vi 
ansåg istället att det materialet gav en extra tyngd till vår kodning och resultat.  
  

3.9. Källkritiska problem 

 
Det finns en risk för att fel förekommer som kan påverka vår uppsats och dess 
resultat. Vi har under studien försökt att undvika feltolkningar av 
intervjuguiden. Genom våra intervjuer har respondenterna frivilligt samtalat 
med oss och besvarat våra intervjufrågor med egna ord, vilket innebär att 
resultatet av vår undersökning är gällande för alla respondenter och våra 
resultat har en intern giltighet. Vi anser även att våra resultat kan vara gällande 
även för andra kvinnor i fastighetsmäklarbranschen än just våra respondenter, 
vilket innebär att våra resultat även kan ha extern giltighet (Jacobsen 2002). 
  
Källorna i våran studie har vi använt oss av när vi inhämtat information till vår 
studie. Vi har använt vetenskapliga artiklar i vårt examensarbete som har blivit 
kvalitetsgranskade av sakkunniga, det vill säga att artiklarna är peer-reviewed. 
Vi bedömer därför att våra vetenskapliga artiklar är tillförlitliga källor i vår 
studie. Några av de vetenskapliga artiklarna vi använt oss av är publicerade för 
många år sedan, vilket vi är medvetna om och riktar kritik mot. Som 
exempelvis kan Thompson och Walkers tidigare forskning från 1989 ses som 
omodern och inte längre tillämplig för dagens forskning. Vi menar däremot att 
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informationen och undersökningar från äldre källor framhäver att det länge 
funnits ett problem och att vår problemformulering fortfarande är aktuell, 
även 30 år senare. Utöver vetenskapliga artiklar har vi använt oss av litteratur i 
form av böcker samt av elektroniska källor. Enligt Bryman och Bell (2013) är 
det generellt svårt att bedöma kvaliteten av elektroniska källor, vilket bidrar till 
att kritik kan riktas mot samtliga elektroniska källor. 
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4. Empiri och resultat 

Våra åtta respondenter vi valt att intervjua är kvinnor som har arbetat som 
mäklare, varit mammalediga och sedan återgått till arbetet som mäklare. De 
har fått svara på 30 olika frågor som handlar om bland annat inför och efter 
deras mammaledighet, stöd från arbetsgivare, provisionsbaserad lön 
kombinerat med mammaledigheten och om de anser att yrket är anpassat för 
en mammaledighet. De har svarat utifrån deras egna erfarenheter och 
upplevelser av mammaledigheten. Våra respondenter arbetar för olika 
mäklarbyråer i olika städer. Vi har valt att våra respondenter i studien ska vara 
anonyma för att vi belyser ett personligt ämne.  
 

4.1. Uppdelning av föräldraledigheten 

Alla respondenter tog ut mesta delen av föräldraledigheten och var hemma 
mer än sin partner. De flesta respondenter var mammalediga runt ett år medan 
deras respektive var hemma i noll till sju månader. En av respondenterna är en 
ensamstående kvinna och hanterade hela föräldraledigheten på egen hand.   
 

4.2. Tankesätt inför mammaledigheten 

Alla respondenter såg fram emot mammaledigheten men många kände sig 
mycket oroliga för hur det skulle fungera rent jobbmässigt när de återvände till 
arbetet igen.  

 
Ja, jag såg egentligen bara fram emot att vara ledig. Sen jobbmässigt var man ju lite 
orolig. 

 
En respondent påpekade att det är ett problem som branschen behöver belysa 
och att även hon var väldigt orolig inför mammaledigheten. 

 
Det är nog ett problem som man måste titta på, tror jag. I den branschen. För dels, du 
har inte samma energi, det är jättesvårt ibland att få in uppdrag när du kommer med en 
stor kula och vet att du inte ska va kvar här om nån månad. Å dessutom inte alltid vara 
på topp hela tiden och ändå prestera med den magen. Det kändes som att jag inte 
kunde göra, jag kunde inte vara samma mäklare som jag var när jag inte var gravid 
liksom, så klart jag var väldigt orolig. 
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En annan respondent menade att om hon inte hade varit mäklare så hade hon 
och hennes partner skaffat barn tidigare. Det var många kvinnliga mäklare i 
hennes närhet som hade slutat mäkla på grund av att de blivit gravida. 

 
Ne men jag var jättenervös. Hade det inte varit för mitt jobb så hade vi säkert skaffat 
barn tidigare. Man kan bli väldigt orolig innan. På den tiden var det inte så vanligt att 
man kom tillbaka efter mammaledighet utan det var många som slutade mäkla då. 

 

4.3. Underhåll av kundrelationer under mammaledigheten  

Våra respondenter förklarade att de redan innan de gick på mammaledighet 
förberedde sina kunder och kommande försäljningar och tillträden som låg 
längre fram i tiden hänvisades till kollegor på kontoret. Alla respondenter 
använde sig av ett autosvar på sin e-post som beskrev att de var mammalediga. 
Trots det höll samtliga respondenter koll på sin e-post under hela perioden 
och behandlade varje e-postmeddelande genom att antingen svara eller skicka 
det vidare till någon kollega. I slutet av mammaledigheten nämnde många att 
de tog bort sitt autosvar och började underhålla sin e-post och sina kunder 
mer aktivt för att få bättre återkomst och snabbare komma igång med arbetet 
igen.  
 

Jag har alltid koll på min mail. Det jag gjorde skillnad under mammaledigheten var att 
jag inte kollade mailen under dagarna men jag hade alltid koll på den liksom. Jag kollade 
alltid varje dag. 
 
Autosvar hade jag ju på mailen men jag har väl aldrig egentligen sett det som så jobbigt 
att svara på mail så. Så de kunderna som hörde av sig svarade jag i den mån jag kunde 
liksom. 

 

4.4. Tankesätt efter mammaledigheten 

Efter mammaledigheten var respondenterna överens om att det var som att 
börja om från noll och att det även var nervöst och jobbigt. Många av 
respondenterna hade funderingar över hur det skulle gå att komma igång just 
för att det är som att börja om på nytt. En av respondenterna sa att det var 
som att vara nyexaminerad efter mammaledigheten.  
 

Sen är det klart att det var nervöst, återigen du har provisionslön, hur ska det gå? Eh, 
men det är klart att nu har ju jag jobbat så länge så nu har jag lagt det åt sidan men i 
början var det ju skitjobbigt att inte veta liksom får jag lön den här månaden, behöver 
man bunkra, spara undan, det är klart att det är en oro som man i början har, som är 
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svårt att släppa. Det kändes bra att komma tillbaka, men den här oron med asså pengar 
in, just lönen var jobbig. 
 
Alltså det är ju fortfarande tufft, det har det varit hela tiden. Men jag har alltid varit 
tillgänglig alltid. Och det är jag inte idag när jag har barn. Så det är mer att det är jobbigt 
för mig, att jag inte kan vara det. Att jag slits liksom mellan. 

 
Du har inte varit på några visningar, du har inte varit ute hos en kund på ett år ungefär 
och det är ju som att börja om som en helt ny, amen som i er situation, helt nyexad. 

 
Flera tyckte även att det var jobbigt de första veckorna efter mammaledigheten 
då de troligtvis inte säljer någon bostad direkt. Några av respondenterna fick 
en liten garantilön de första månaderna när de kom tillbaka. Den är dock på en 
väldigt låg nivå jämförelsevis, vilket en av respondenterna tycker tyder på 
dåliga villkor.  
 

4.5. Hinder i yrket efter mammaledigheten 

Alla respondenter utom en nämnde att tillgängligheten var ett hinder i yrket 
efter mammaledigheten. Det blir svårare att ställa upp på spontana möten som 
dyker upp, bland annat kontraktsskrivningar och bostadsvärderingar som 
behöver ske efter arbetstid, när barnen ska hämtas på dagis.  
 
En respondent påpekade att det inte hade fungerat att arbeta kvällar samt 
söndagar om det inte fanns en partner eller någon i sin närhet som kunde ställa 
upp och passa barnet.  
 

Jag kunde inte jobba lika mycket, de var väl de att man kan inte köra på som man gjort 
förut liksom. Man kan inte sitta till tio på kvällen, det går ju liksom inte. 

 
En respondent menade att det är svårt när hon behöver vara hemma för att 
barnet har en sjukdom. Hon menar att det inte är lätt att hitta en ersättare 
eftersom att kollegorna ofta har egna saker inplanerade. 
 

Mycket kan man ju ändra om alltså men blir barnet sjukt ja då är det ju så. Men det 
mesta kan man ju flytta på men ska man skriva kontrakt eller ha visning så är det ju inte 
liksom bara att inte dyka upp. Och det är oftast svårt för någon kollega att ta det på 
kort varsel för de har oftast egna visningar på de tiderna. Så att det är väl det som är 
svårt. 
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4.6. Stöd 

I följande avsnitt kommer vi att fokusera på vilket stöd respondenterna har 
upplevt inför och efter mammaledigheten samt om de upplevt något stöd från 
mäklarförbundet eller mäklarsamfundet. 

 

4.6.1.  Inför mammaledigheten 

Fyra av de åtta respondenterna upplevde inte att de fick någon stöttning av sin 
arbetsplats inför mammaledigheten. Två av dessa respondenter valde att efter 
ungefär en månad tillbaka som mäklare att byta yrke och de andra två valde att 
byta mäklarkontor direkt efter mammaledigheten. 

 
Ja men de e, asså ingen nej, de va ju, inte mer än att men vad kul, grattis, det är klart att 
så. Man var väldigt positiv o glad för de, men sen så man får ju ingen extra stöttning. 

  
Fyra av de åtta respondenterna ansåg att de fick hjälp och stöttning från sina 
arbetsplatser. De upplevde att arbetsgivare och kollegor ställde upp och såg till 
att allt som behövde lösas åtgärdades. 
 

Vi har ett väldigt bra klimat här så absolut ett stöd och hjälp. … då skulle min chef gå 
in och se till att det löser sig. För så känns det.   

 

4.6.2.  Efter  mammaledigheten 

Samtliga av de respondenter vi intervjuade kände att de fått ett stöd från sin 
arbetsgivare när de kom tillbaka till arbetet.  
En respondent menade att eftersom alla på kontoret var kvinnor så var de i 
samma situation och hade en förståelse för varandra, vilket varit deras styrka 
när de snabbt behövde ställa upp. Flertalet upplevde en stöttning i form av 
den fasta garantilönen de fick samt att deras arbetsgivare till en början hjälpte 
till för att komma igång så snabbt som möjligt. Bland annat genom “pepp och 
vägledning i liksom hur jag skulle komma igång”, genom att få möjligheter att följa 
med på fler visningar och genom att erhålla några extra bostadsvärderingar när 
det kom in sådana till kontoret.  

 
Ja, gud ja, något otroligt. Allt ifrån barnvakt av chefen eller…Ja, hon är ett jättestöd och 
det hade inte funkat utan henne. Jag hade inte kunnat mäkla annars. Om det inte hade 
varit här. Det hade inte funkat. 
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De tar liksom ut en fast lön till mig och har inte jag något att göra då går ju dom minus 
på det nästan kan man ju säga. Får jag o göra så får ju jag provisionen på det istället. Så 
de ville få igång mig så fort som möjligt. Ah. Både att jag skulle trivas på arbetsplatsen 
såklart och att det ska vara mer ekonomiskt för dom att jag har att göra. 

 

4.6.3.  Från mäklar förbundet  e l l er  mäklarsamfundet  

När vi ställde frågan om kvinnorna hade upplevt något stöd från 
mäklarförbundet eller mäklarsamfundet blev samtidiga relativt förvånade. Det 
var ingen av respondenterna som hade varit i kontakt med varken 
mäklarförbundet eller mäklarsamfundet inför eller efter sina mammaledigheter. 
Många av respondenterna hade inte tänkt på att de kunnat vända sig till någon 
för att få stöttning inför och efter mammaledigheten, men menade att det hade 
underlättat om det funnits någon att vända sig till. 
 

Aldrig tänkt tanken, jag vet inte vilket stöd man kan få därifrån. Bra fråga, nej. Ingen 
aning. 
 
Nej, det har jag inte haft någonting. Jag har faktiskt inte ens tänkt på det. 

 

4.7. Arbetsgivarens uppfattning efter mammaledigheten 

Flertalet respondenter upplevde inte att deras arbetsgivares uppfattning om 
dem hade ändrats, varken till det positiva eller till det negativa, efter 
mammaledigheten. Två av respondenterna nämnde att de tycker att det är 
uppfattningen om dem själva som förändrats.  
 

Nä egentligen inte, det var nog min egen tolkning isåfall. Att man kände att man inte 
kunde göra lika mycket... 

 

4.8. Kombinationen mellan arbetsliv och familjeliv 

Alla var överens om att kombinationen mellan arbetslivet och 
familjelivet är svår. Det är ett pussel att få ihop vardagen och det 
krävs väldigt mycket struktur och planering för att få det hela att 
fungera.  
 
Det svåraste är ju saker som inte går att styra, alltså när det ringer någon som vill ha en 
visning och bara kan just den tiden, det är det svåra. Men åttio procent funkar ju 
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superbra. Alltså det man kan planera. Det är de oförutsedda grejerna som blir desto 
svårare. 

 
En respondent uttryckte vikten av att ha en bra och förstående chef för att få 
den uppbackning som krävs när det är svårt att kombinera. En annan av 
respondenterna kände en nervositet inför kombinationen och trodde att det 
skulle vara svårt på grund av att de kvinnliga kollegorna hon haft, valt att inte 
arbeta som mäklare efter att de fått barn. Hon menar däremot att “jobbet går ju 
att kombinera, allt går ju om man vill” och att mycket handlar om inställning och 
hur du väljer att prioritera.  

 
Men kombinationen är svår, den är det. Sen beror det nog på vad du har för 
familjeuppsättning hemma liksom. O jag tror, tyvärr, här är det tyvärr att det är skillnad 
på tjejer och killar faktiskt. Och man kanske är med och hjälper till i den skillnaden, 
men det kände jag att det var tufft liksom. Vi tjejer om vi ska kalla det så, nä men vi tar 
ett större ansvar på nått sätt, om man ser på dom som är pappaledig, eller pappor som 
jobbar som mäklare. Så tror jag att fler av dom än mammor fortfarande jobbar som 
mäklare. För det är lättare, det är mer försvarbart fortfarande att dom jobbar sena 
kvällar o helger o mammorna är kvar där hemma o tar hand om allting. 
 
Det gick bättre än jag trodde att kombinera ska jag säga ändå, med ett barn och utan 
aktiviteter. Men när det kom ett barn till och det började bli eftermiddagsaktiviteter då 
gick det inte längre. Då blev det inte längre görbart plus att man som sagt hade en viss 
stress över att inte få träffa dom så mycket. Så den kombinationen stress-jobb och 
stress-hemma det var inte så bra. 

 

4.9. Påverkan av konkurrensen i branschen vid en mammaledighet 

Tre av de åtta respondenterna nämnde att de inte ansåg att konkurrensen i 
branschen påverkade dem vid en mammaledighet. De hade dock tänkt innan 
att konkurrensen skulle påverka vid en mammaledighet och de tror även att 
många upplever det som en påverkan. 
 
Fem av de åtta respondenterna ansåg att konkurrensen i branschen påverkade 
dem vid mammaledigheten. Som mäklare är konkurrensen väldigt stor och det 
bidrar till att det är prispress på arvoden, vilket i sin tur bidrar till att det blir 
svårare att få in affärer. Det syns senare i lönekuvertet och när du har ett barn 
skapas en stress kring det. Flera av respondenterna påpekade att du blir 
bortglömd när du varit borta ett år. Det är tufft att komma tillbaka och på 
grund av konkurrensen blir det som att börja om igen. 
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Ja men jag har ju tänkt rätt mycket på det från det att man visste att jag vill ha barn en 
dag och jag jobbar som mäklare. Kommer det att hålla? Det ställs väldigt höga krav på 
mäklare och det är väldigt hög konkurrens och man ska vara flexibel och man ska 
leverera på topp jämt. Och ibland är det helt svårt kanske att vara helt utvilad, och på 
topp kanske. Och fokus är inte alltid lika mycket hundra procent på jobb utan det 
viktigaste är hemma liksom. Så visst kan det påverka endel. 

 

4.10. Provisionsbaserad lön efter mammaledigheten 

Majoriteten av respondenterna ansåg att en provisionsbaserad lön efter 
mammaledigheten inte är att föredra. Just lönen var det som oroade under 
tiden och upplevdes som mindre tryggt. Det tar tid att bygga upp en ny buffert 
för privatekonomin efter sin mammaledighet och det var också ovisst hur lång 
tid det skulle ta att bygga upp försäljningsbudgeten. Flera menar att det är en 
startsträcka i början, vilket betyder att det kommer vara väldigt tufft med en 
provisionslön som släpar när de återvänder efter mammaledigheten.  
 

Det är svårt! Asså skaffar du barn o inte har kommit igång då är det ju super-supersvårt, 
för då får du ju nästan inga pengar. 

 
Mm, ja, verkligen! För det är de man gick runt o var orolig för så är det ju. Och det är 
därför jag tror, och jag vet inte hur det ser ut. Men det känns som att de är många som 
byter och en del, eller många kommer inte tillbaka för att man funderar på att nä men 
den här stressen på både tid och pengar, jag vet inte om det är värt det liksom. Det 
måste finnas ett alternativ. Om man vill behålla mammorna. 
 
Ja, man ska väl inte ha bränt alla pengar när man kommer tillbaka. Ne men det är klart 
att lönen den släpar ju, du får den i efterskott så det du säljer i mars får du ju i april. Så 
det är klart, att kommer du in helt på noll ja, du kanske inte gör så mycket affärer första 
månaden. Så sista månaden fick man väl ändå vara lite flexibel från mammaledigheten 
att man ändå kanske åkte på lite kvällsmöten.  

 
En respondent fick en fast lön i sex månader efter mammaledigheten, vilket 
hon ansåg skapade en någorlunda trygghet. 
 

Ja, jag hade en fast lön i sex månader. Ingen jättehög lön men så man klarar sig i alla 
fall.  

 
En annan respondent ansåg att den provisionsbaserade lönen fungerade bra 
även efter mammaledigheten. 
   

Det är bra för att man kan, ja men välja hur mycket man ska jobba. Att det ger frihet. 
jag tycker ändå att provision är ju väldigt omstritt om man ska arbeta efter det eller inte, 
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men jag faller alltid tillbaka till att jag tror att det är det bästa. Visst det är inte samma 
trygghet men du kan ändå styra väldigt mycket själv. 

 

4.11. Förändring av arbetstiden efter mammaledigheten 

Sju av de åtta respondenterna arbetar mindre efter mammaledigheten än 
innan. De nämnde att de inte arbetar lika sena kvällar längre, men majoriteten 
anser dock att de arbetar betydligt mer effektivt och strukturerat nu jämfört 
med tidigare. Det har bidragit till att omsättningen varit densamma eller till 
och med ökat i vissa av fallen.  
 

Jag har nog faktiskt jobbat mindre. Men ändå tjänat lika mycket för att det har blivit 
mer struktur. Jag har gjort det jag ska. Så det har blivit bättre på det sättet att 
timpenningen har blivit högre, för att jag har blivit mer effektiv. 
 
Mm, den har blivit mer effektiv. Jobbade faktiskt mindre och hade samma budget 
faktiskt. Så att det var ju bättre på många sätt, man hade ett annat mål att komma hem. 
 
Jag jobbar ju mindre, inte lika sena kvällar och jag är betydligt mer effektiv när jag är 
här… 

 
En respondent arbetar lika mycket efter mammaledigheten som hon gjorde 
innan.  
 

4.12. Karriär 

I följande avsnitt kommer vi att fokusera på karriärens påverkan på grund av 
mammaledigheten samt förändringen av kvinnans image inom karriären.  

 

4.12.1.  Påverkan på grund av mammaledigheten 

Tre av respondenterna ansåg inte att deras karriärer inom 
fastighetsmäklarbranschen påverkades på grund av mammaledigheten. De 
menar att det handlar om att planera sina dagar så att man hinner med allt som 
ska hinnas med. 
 

Det finns många karriärskvinnor som har småbarn som lyckas ändå så att nä. Återigen 
det handlar ju bara om hur man planerar för att få hinna med allting liksom. Så att nä 
det är inte så här att man får en annan syn på sig för att man är småbarnsmamma. 
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Nej alltså jag tycker inte att det har påverkat så, det är väl kanske mer att man får mer 
perspektiv på saker. Vad som är viktigt och inte viktigt. Och saker som man förut 
kanske kunde ta med sig hem, alltså jobbiga saker när det varit något som strulat eller 
någonting. Förr kunde man sitta och älta det en hel kväll. 

 
Fem av respondenterna ansåg att deras karriärer har påverkats på grund av 
mammaledigheten. För majoriteten av dessa har karriären fått en negativ 
utveckling till följd av mammaledigheten och det som kommer efter. De 
menar att de inte har samma tid för att arbeta samt att de har ytterligare ett 
fokus efter mammaledigheten som är på familjen.  
 

Ja, det gör det ju. Jag kommer ju aldrig komma upp i de nivåerna jag vart innan. Men 
det är något jag bara får acceptera för jag har inte den tiden längre. 
 
Ja det gjorde den ju i o med att jag slutade. Jag kände mig otillräckligt, asså otillräcklig 
på två håll tillslut, både på jobbet och hemma. 
 
...för mig var det i alla fall så att innan jag var mamma var mitt fokus ett på att jobba. 
För det var jättekul och det är jättekul, men nu har man ett annat fokus också. Så att, 
ah, det har säkert ändrats. Nu vill jag ha ett liv utanför jobbet också och ser mer jobbet 
som ett jobb.  

 
För en av respondenterna har karriären fått en positiv utveckling där hon 
omsätter mer än tidigare.  
 

Ne, jag har… men jag omsätter ju mer än vad jag gjorde innan så att ja. Ja, för mig har 
det gått uppåt. 

 

4.12.2.  Förändring av “image” 

Två av de intervjuade tyckte sig inte anse att deras image förändrats något efter 
att de blivit mammor. De andra sex menade att deras image förändrats, men 
bara till något sunt och positivt. Respondenterna upplever att de blivit mer 
bekväma överlag och vuxit som personer, fått en bättre förståelse och en 
annan sorts respekt.  
 

Snarare tvärtom. Jag tycker det är coolt att kunna vara en högpresterande mäklare och 
vara småbarnsmamma, att man lyckas att få ihop det. 
 
Ja, det gjorde den nog. Man fick nog mer, man hade nog lättare att relatera eller att 
kunderna hade lättare att relatera. Att man upplevdes inte som, ja vad var jag när jag 
gick ut, 25. Man fick mer respekt över att man hade ett vuxenliv mer. Plus att man hade 
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en annan typ av, men man mognade ju i det såklart asså själva föräldraskapet. Och som 
person. 

 

4.13. Yrket 

I följande avsnitt kommer vi att fokusera på yrkets anpassning för 
mammaledigheten samt vilken förändring respondenterna vill göra inför 
kommande mammaledighet. 

 

4.13.1.  Yrkets  anpassning för  mammaledigheten 

Om yrket är anpassat för en mammaledighet råder det delade meningar om.  
 
Fyra av respondenterna ansåg att yrket inte var anpassat för en 
mammaledighet. Detta tyckte de bland annat på grund av att det blir som att 
börja om från början med arbetet efter mammaledigheten, att kvinnan inte får 
någon extra ersättning, provisionslönen och ovissheten. 
 

Alltså det är ju klart att det är ett glapp liksom när man är borta ett år. Det blir ju lite 
som att börja om från början. Sen skulle jag snarare säga att det inte är anpassat att 
jobba som mäklare när man har småbarn egentligen. 
 
Nej det är det ju inte, egentligen inte alls. Ne man får ju ingen extra ersättning eller så. 
Och det är ju helt provisionsbaserat och är helt själv ansvarig att du drar in din lön och 
eh, yrket är väl inte anpassat för det egentligen. 
 
Nej. Nä men jag, jag tror det är inte anpassat alls kan jag tycka ibland. Jag kan bli så 
trött på det. Det är ju det är, och sen är det väl olika på olika ställen och jag tror det 
förändras, men just det här att det är provision som gäller och man har sig själv där ute 
åsså får man köra. Och just det där att det borde finnas en plan och det kanske också 
har att göra med att det inte varit så många som varit mammalediga innan, men att det 
borde finnas en plan för att när man blir mammaledig så kan man ha dom här 
alternativen och innan o efter o så.  

 
Nä det kan man ju inte säga att det egentligen är. För att du förmodligen bygger upp en 
stress. Jag tror inte att det är så jättemånga mammor som njuter av sin sista månaderna 
av sin föräldraledighet på grund av att man har en viss öppen eller dold stress över att, 
ja men hur det ska bli. Ovissheten. 

 
Två av respondenterna ansåg att yrket var anpassat för en mammaledighet. 
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Ja, asså när man är mammaledig så är man ju mammaledig. Och jag vet ju jättemånga 
som går in och tar nån affär under tiden man är föräldraledig också, och det får man 
styra precis hur man vill. Så att ja, absolut.  

 
 Två respondenter menade att yrket är anpassat, men samtidigt inte.  
 

Det tycker jag absolut! Sen är det ju inte alla som klarar av det livspusslet, det är ju inte 
alla som får till strukturen, satt jag tror inte att det är anpassat för alla. Men för mig. Är 
du ostrukturerad o inte har koll o nä men då tror jag att det kan bli supersvårt. Man 
måste ha ett visst tänk tror jag. En viss syn på yrket för att det ska funka.  
 
Anpassat… både ja och nej. Den är ju jättesvår. Men för det är ju på ett sätt väldigt lätt 
för det finns alltid en kollega som vill ha mer att göra. Så det är väldigt lätt att lämna 
över affärer. Men sen är det väl problemet då när man kommer tillbaka, att man då ska 
börja om på nytt och komma igång på nytt. 

 

4.13.2.  Förändring in för  kommande mammaledighet  

Fem av de åtta respondenterna menade att de inte skulle förändra något inför 
en kommande mammaledighet.  
 

Nä, men eftersom jag känner mig ganska trygg i att jag har inkomst varje månad nu så 
ser inte jag det som ett problem. Men jag kan förstå om du är, om det är nån som inte 
har, asså skaffat nån form av minimum för vad man, det kanske är så nu vad man kan 
få ut, att man kanske ändå kan få det stödet. 
 
Nej. Klyschigt nog ska jag njuta mer av min ledighet. Eh, nej men det tror jag inte, om 
jag skulle jag bli föräldraledig igen så skulle jag nog, tror jag, försöka att vara ledig när 
jag är ledig, istället för att gå in och jobba under tiden. 

 
Tre respondenter ansåg att det finns mycket inom branschen som måste ses 
över vid en mammaledighet. De menar att det finns mycket att förbättra 
angående den provisionsbaserade lönen, för att skapa en större trygghet hos 
blivande föräldrar. 
 

Ja asså nu är det väl egentligen lönen eftersom min lön är så låg nu med tanke på 
marknaden. Jag kan inte bli mammaledig just nu för då skulle det inte funka. Så ja, det 
är klart att det finns förändringar att förbättra. 
 
Ja, det skulle nog kanske va att ha klart med min chef, idag skulle jag nog ta den 
diskussionen. Att jag skulle vilja ha nån typ av trygghet, åtminstone första månaden. 
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5. Analys        

Likt tidigare forskning och undersökningar från Försäkringskassan (u.å.) och 
SCB (2017) valde alla våra respondenter att ta ut största delen av 
föräldraledigheten. Respondenterna uppgav att de tillsammans med sin partner 
kommit överens om vad som fungerade bäst i just deras situation och samtliga 
var nöjda med uppdelningen. Att kvinnor tar ut största delen av 
föräldraledigheten kan som ovan nämnt bidra till att kvinnor inte har samma 
positiva utveckling som män gällande löne- och karriärutveckling 
(Nordenmark 2004). Majoriteten av våra respondenter ansåg däremot att deras 
mammaledighet inte har påverkat deras löne- och karriärutveckling. Efter 
mammaledigheten har de istället blivit mer effektiva, vilket inneburit att de 
utfört ungefär samma mängd arbete men på kortare tid. Samtidigt uppgav de 
däremot att de inte längre kan vara lika tillgängliga till kunderna samt att de 
inte längre varken vill eller kan jobba lika mycket, på grund av familjelivet.  
 
Den främsta orsaken till att kvinnan tar ut största delen av föräldraledigheten 
beror enligt männen på den ekonomiska fördelen (Försäkringskassan u.å.). 
Eftersom män tjänar mer än kvinnor så blir inkomstbortfallet mindre då 
kvinnan är hemma, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att kvinnor 
är hemma en längre period än männen. Enligt tidigare forskning så är just 
jämställdheten en stor betydande faktor för kvinnors inkomster.  
 
I våra intervjuer nämnde några respondenter att de vill välja fritt hur 
uppdelningen av föräldraledighet ska vara. Trots att det finns en egen valfrihet 
så menar exempelvis Weber (2017) däremot att en mammaledighet har en 
negativ påverkan för kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Utifrån studier om 
den negativa påverkan finns det utrymme för diskussion huruvida vilken 
inverkan mer jämställda löner skulle ha och om det i sin tur skulle resultera i 
en mer jämn fördelning gällande föräldraledigheten.  
 
Gällande de orosmoment som existerar inom yrket enligt Apell och Malmqvist 
(2014) bekräftas av våra respondenter som särskilt i början av deras karriär 
samt inför, under och efter mammaledigheten kände oro. Många upplevde det 
som jobbigt och nervöst att återvända till arbetet efter mammaledigheten och 
även under deras tid som föräldralediga fanns en oro över hur det skulle bli 
när de kom tillbaka. Den ekonomiska oron över att du inte har någon lön vid 
återkomsten var framträdande. Utifrån både Martinez (2012) och våra 
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intervjuer framgår det att lön och arvode är ett problem inom branschen. 
Ingen av respondenterna önskade en annan löneform men uppgav samtidigt 
att en lön enbart baserad på provision inte är det ultimata att återvända till 
efter en mammaledighet. Den oron som uppstår kring den ekonomiska biten 
bidrog till en oönskad stress som några respondenter ansåg påverkade både 
deras privat- och arbetsliv negativt. Yrkets orosmoment i sig är en faktor och 
utöver det känner våra kvinnliga respondenter ytterligare en oro och stress 
över graviditeten och mammaledigheten. En konsekvens av existerande 
orosmoment och stress kan, med hänsyn till det resultat vi fått, leda till att 
många kvinnliga mäklare slutar och byter yrke. 
 
Samtliga respondenter angav att de inte kunde koppla bort arbetet helt under 
varken föräldraledigheten eller semestern. Även om arbetet är väldigt flexibelt 
och kan skötas från i princip vilken plats som helst, så riskerar samtliga att 
uppleva sömnbesvär, oro och ångest om de inte hittar balansen mellan arbets- 
och familjelivet efter mammaledigheten (SCB 2012). 
 
Beaurgard och Henry (2009) menar att det är viktigt för arbetsgivaren att 
minska konflikten mellan arbetsliv och familjeliv för att få deras anställda att 
trivas. Även Dunne och Teg (2007) menar att om företaget kan ge de anställda 
möjlighet att kombinera dessa så kommer också de anställda att stanna kvar. 
Många av respondenterna nämnde i intervjun att det är helt upp till dem själva 
att försöka planera, strukturera och hitta en balans för att kunna kombinera 
arbete och familjeliv. Respondenterna ger en bild av att arbetet som mäklare är 
som att driva ett eget företag och det är upp till dig själv hur du väljer att få 
ihop det. För att undvika att förlora kompetenta kvinnliga mäklare och minska 
den stora omsättningen av personal kan ansvaret behöva utökas och gälla även 
arbetsgivaren, sett till teorin och empirin. 
 
Gällande arbetsgivares ansvar var det fyra respondenter som inte upplevde att 
de fick någon stöttning från sin arbetsplats inför mammaledigheten, varav två 
valde att sluta som mäklare och de andra två bytte mäklarkontor. De andra 
respondenterna upplevde att de fick ett stöd av sina arbetsplatser och valde att 
återkomma till arbetsplatsen efter mammaledigheten. Det bekräftar Dunne 
och Tegs (2007) studie om att högpresterande kvinnor väljer att byta 
arbetsplats om de inte upplever att arbetsplatsen stödjer deras balans mellan 
arbets- och familjeliv. Det bekräftar även Beauregard och Henrys (2009) studie 
om att det är viktigt att ha ett ledningsstöd inför mammaledigheten. 
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Kvinnornas arbetsförmåga försämrades i och med mammaledigheten, vilket 
bekräftar vad som sagts i teorin. Respondenterna påpekade att den första tiden 
efter mammaledigheten upplevdes som att börja om från början igen. 
Resultatet från intervjuerna dementerar däremot att det skulle handla om en 
diskriminering från arbetsgivaren, som inte längre tror att kvinnan kommer 
fokusera på karriären. Med hänsyn till Evertsson och Duvanders (2010) studie 
kan kvinnor som skaffat barn också vara mindre angelägna att utvecklas i sina 
karriärer. Våra respondenter dementerar att de skulle vara mindre angelägna 
att utvecklas. De påpekar istället att det antingen handlar om att det saknas 
möjlighet att nå samma höga karriärnivå alternativt att det finns något viktigare 
i livet än just karriären. Detta stämmer överens med Nordenmarks (2004) 
studie om att kvinnans familjesituation styr deras arbetstid, ofta arbetar 
kvinnor mindre av egen vilja då de vill ägna mer tid åt familjen.  
 
I och med återkomsten till arbetet ansåg respondenterna att deras bild av sig 
själva hade förändrats till det positiva. De menade att de blivit mer generösa, 
ödmjuka och fått en större förståelse för sina medmänniskor. Däremot 
upplevde de inte att deras arbetsgivare hade ändrat uppfattning om dem efter 
mammaledigheten, vilket dementerar Cuddy et al. (2004), Chen-Lan och Wei-
hsins (2017) samt Evertsson och Grunows (2012) studier. Studierna innefattar 
exempelvis att arbetsgivare kan uppfatta kvinnor som mindre kompetent efter 
mammaledigheten. 
 
Angående lönen uttryckte några av respondenterna en önskan om alternativ till 
den provisionsbaserade lönen. Det förelåg inga större problem med 
provisionslön inför mammaledigheten, utöver att det blev tyngre att jobba 
med en stor mage samt att det fanns mindre energi över. Under graviditeten 
fick de ersättning från försäkringskassan, men efter mammaledigheten var det 
tuffare. Här uppgav flera respondenter att det borde finnas ett alternativ till 
provisionslön och någon form av grundlön eller fast lön när de återvänder till 
arbetet efter mammaledigheten. En löneform som är anpassad efter deras 
enskilda situation. Önskemålet stämmer in på Flaherty och Pappas (2002) 
studie som betonar vikten av att anpassa varje enskild säljares situation utefter 
deras karriärstadie. Det tillsammans med resultatet vi fått tyder på att det finns 
ett utrymme att fylla för att förbättra kvinnors situationer efter deras 
mammaledighet.  
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Under intervjuerna framgick det att flera vänner och kollegor till våra 
respondenter hade slutat arbeta som mäklare efter deras mammaledighet, på 
grund av att de inte kunde kombinera arbetet med familjelivet. Statistik från 
Mäklarsamfundet (2017) visar att över 6 000 avregistreringar av mäklare skett 
på dem tolv senaste åren och år 2018 finns det strax över 7 000 registrerade 
mäklare. Siffrorna talar för sig själva och ger en indikation på att något inom 
yrket inte är helt välfungerande. Vid vår undersökning om vilken påverkan en 
mammaledighet har, tyder det empiriska resultatet på att många 
avregistreringar sker på grund av att det inte varit möjligt för den enskilda 
mäklaren att anpassa sig efter de krav som yrket ställer.  
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6. Slutsats 

Studiens frågeställningar var följande:  
• Är fastighetsmäklares yrke anpassat för mammaledighet? 
• Påverkar konkurrensen inom branschen huruvida yrket går att kombinera 

med barn? 
• Finns det några mekanismer eller hinder som påverkar kvinnans karriär när 

hon kommer tillbaka till arbetet efter en mammaledighet? 
 
Angående frågeställningen huruvida fastighetsmäklares yrke är anpassat för en 
mammaledighet är vår slutsats att yrket är anpassat för mammaledighet, men 
inte för återkomsten efter mammaledigheten. Majoriteten av respondenterna 
ansåg att det var som tuffast när de kom tillbaka efter mammaledigheten. Det 
var som att börja om från noll samtidigt som kvinnan har ytterligare en person 
i sitt liv, barnet.  
 
Gällande frågeställningen ifall konkurrensen inom branschen påverkar 
huruvida yrket går att kombinera med barn är slutsatsen att konkurrensen 
påverkar både innan och efter mammaledigheten. Innan mammaledigheten 
påverkar konkurrensen genom att kvinnan är synligt gravid, vilket kan bidra till 
att säljaren väljer någon annan mäklare på marknaden som inte kommer att gå 
på mammaledighet. Efter mammaledigheten blir det som att börja om från 
noll på grund av konkurrensen som alltid råder på bostadsmarknaden. Till 
följd av barnet som kvinnan har hand om efter sin mammaledighet, är hon 
inte heller längre lika tillgänglig som sina konkurrenter på marknaden. 
Konkurrensen påverkar även genom att den skapar en stress för kvinnor efter 
mammaledigheten. Eftersom konkurrensen inom fastighetsmäklaryrket är 
väldigt stor, bidrar det till att det blir svårare att få in affärer. När det blir 
svårare att få in affärer syns det senare i lönekuvertet och när du har ett barn 
skapas en stress kring att du har fler än dig själv att försörja.  
 
Beträffande den sista frågeställningen om det föreligger några mekanismer 
eller hinder som påverkar kvinnans karriär när hon kommer tillbaka till arbetet 
efter en mammaledighet, är slutsatsen att det förekommer. Tillgängligheten är 
det största hindret efter mammaledigheten. Kvinnorna åkte hem tidigare för 
att hämta på dagis, vilket bidrar till att det är svårare att ställa upp på kvällstid. 
Det är svårt att ställa upp på spontana möten som sker efter arbetstid, vilket 
inom yrket sker ofta. Det blir även svårt när barnen blir sjuka och kvinnan 
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behöver åka hem från arbetet, det är svårt att ställa in en visning och ofta kan 
ingen annan ställa upp med så pass kort varsel. 
 
Det som var oväntat med studien var att kvinnorna efter mammaledigheten 
arbetat mindre men blivit mer effektiva, vilket bidragit till att deras omsättning 
inte hade minskat till följd av mammaledigheten och barnet. Eftersom att 
nästintill alla respondenter påpekade detta, blev vi förbluffade att det går att 
bibehålla eller öka sin omsättning trots den betydligt minskade arbetstiden och 
tillgängligheten.   
 

6.1. Begränsningar 

Vi frågade samtliga respondenter om de någon gång behövt vända sig till 
mäklarförbund eller mäklarsamfund i behov av ytterligare stöd. Ingen uppgav 
att de gjort det och ställde sig frågande till det. I denna studie fanns det dock 
inte utrymme för oss att vända oss till förbundet eller samfundet för att 
undersöka vilka eventuella möjligheter och hjälp som finns att få från dem. 
Vilket vi ser som en begränsning. 

 

6.2. Bidrag till kunskapsutveckling 

Vår empiriska undersökning och resultat visar att det finns svårigheter i att 
kombinera mäklaryrket med ett fungerande familjeliv. Dels krävs det egna 
insatser av mäklaren för att försöka få livspusslet att gå ihop samt att försöka 
hitta en fungerande balans mellan arbete och familjeliv. Dels finns det några 
faktorer som är nästintill avgörande för att kunna kombinera yrket och hitta en 
balans. Det innefattar exempelvis en stöttande och förstående chef, samt en 
partner som kan täcka upp i hemmet vid oförutsedda situationer.  
 
Resultatet visar också att en provisionsbaserad lön efter en mammaledighet är 
problematisk.  
 

För de arbetstagare som inte upplever ett stöd från sin arbetsgivare, som inte 
har en partner i hemmet som täcker upp, som inte får kombinationen arbetsliv 
och familjeliv att fungera eller som inte hittar den ekonomiska balansen med 
provisionslön efter mammaledigheten, behövs ett ytterligare stöd från annat 
håll. En av våra respondenter var ensamstående och påtalade vikten av att 
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hennes chef ställde upp så pass mycket, var avgörande för att hon 
överhuvudtaget skulle ha möjlighet att fortsätta arbeta som mäklare. Övriga 
respondenter fastslog att det vore omöjligt att kombinera yrket om de varit 
ensamstående.  
 
Vi avsåg att ge franchisetagare, chefer, mäklarförbund och mäklarsamfund en 
inblick i hur situationen kan upplevas med kvinnliga mäklare inför, under och 
efter deras mammaledighet. Vilka svårigheter som finns och vilka områden 
som behöver anpassas och förändras för att ge bättre och tryggare villkor. För 
att lösa problematiken med stora antal avregistreringar och franchisetagares 
upplevda problematik med att behålla duktiga mäklare, skulle införande av mer 
stabila villkor kunna vara en faktor för att undvika att förlora fler duktiga 
mäklare till andra företag och branscher.  

Utifrån de risker och orosmoment inom yrket, enligt både tidigare utförda 
studier samt utifrån våra deltagares erfarenheter, indikerar på att extra 
stöttning eller specifika handlingsplaner skulle kunna underlätta balansen 
mellan arbetsliv och familjeliv. Respondenterna efterfrågar en större trygghet 
och i och med att teorin i denna studie till största del baseras och bekräftas av 
vilken negativ effekt en kvinnas mammaledighet kan ha på hennes yrkesliv, 
tyder på mammalediga mäklares situationer behöver individanpassas för att nå 
en bättre balans.  

 

6.3. Förslag till framtida forskning 

Vi anser att vidare forskning bör studera anledningen mer djupgående till 
varför kvinnor valt att sluta arbeta som mäklare efter deras mammaledighet. 
Samt undersöka om det finns någon vision eller plan inom 
branschorganisationen för att minska antalet avregistreringar bland kvinnliga 
mäklare som väljer att skaffa familj.  
 
Att byta ut våra kvinnliga respondenter mot män som varit pappalediga och 
tillämpa vår studie på dessa är ett annat förslag till vidare forskning. En 
jämförelse mellan resultatet av vår studie och en studie om pappaledighet och 
dess innebörd vore intressant, speciellt att se vad som eventuellt skulle skilja 
dem åt. Eftersom män tenderar att vara hemma en kortare period än kvinnor, 
eller inte alls, vore det intressant för framtida forskning att uppmärksamma 
skillnaderna av effekten och innebörden på respektives karriärer. 
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8. Bilagor  

8.1. Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 
2. Hur många barn har du?  
3. Hur gammal/ gamla är ditt barn/ dina barn? 
4. Hur många barn har du varit mammaledig med under din tid som 

mäklare? 
5. Hur lång tid var du mammaledig? 
6. Sett till statistik så tar mammor ut största delen av föräldraledigheten. 

Hur delade du och din partner upp föräldraledigheten? Hur känner du 
angående uppdelningen? 

 
7. Hur kände du inför att gå på mammaledighet? Några speciella känslor? 
8. Krävdes det några jobbrelaterade förberedelser inför 

mammaledigheten? 
9. Krävdes det något underhåll av dina kundrelationer under tiden du var 

borta?  
10. Hur kändes det när du kom tillbaka efter mammaledigheten? 
11. Har du upplevt några hinder i yrket på grund av att du blivit mamma? 

 
12. Har du upplevt något stöd från din arbetsplats inför din 

mammaledighet?  
13. Har du upplevt något stöd från din arbetsplats efter din 

mammaledighet?  
14. Har du upplevt något stöd från mäklarförbundet eller mäklarsamfundet 

inför och efter din mammaledighet?  
15. Upplevde du någon skillnad för hur din arbetsgivare uppfattade dig 

efter mammaledigheten? 
 

16. Hur har du känt angående kombinationen mellan arbetsliv och 
familjeliv? 

17. Påverkade konkurrensen i branschen dina tankar inför din 
mammaledighet? I så fall på vilket sätt?  
 

18. Har du provisionsbaserad lön? Om ja, påverkade det dig vid 
mammaledigheten?  
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19. Vad anser du om provisionsbaserad lön kombinerat med 
mammaledigheten?  

20. Vad anser du om provisionsbaserad lön efter en mammaledighet? 
21. Påverkades din lön efter mammaledigheten? Om ja, hur? 
22. Skulle du velat ha en annan typ av lönemodell om du fick välja?  

 
23. Har din arbetstid förändrats efter mammaledigheten? Om ja, på vilket 

sätt? 
24. Känner du att din karriär inom yrket har påverkats på grund av 

mammaledigheten? Om ja, på vilket sätt?  
25. Anser du att “din image” har förändrats efter mammaledigheten? I så 

fall, på vilket sätt? 
 

26. Har du någon gång funderat på att byta yrke? I så fall, varför? Varför 
inte? 

27. Anser du att yrket är anpassat för mammaledighet? Varför? Varför inte? 
28. Om du skulle gå på mammaledighet nu, finns det något du skulle vilja 

förändra?  
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8.2. Bilaga 2 - Information till respondenter inför intervju  

Kort information om vår kandidatuppsats som handlar om hur det är inför- 
och efter en mammaledighet som fastighetsmäklare.  
 
Vi vill börja med att tacka dig för din kommande medverkan i studien för vår 
kandidatuppsats. Syftet med vår studie är att förklara hur kvinnliga 
fastighetsmäklare upplever att en mammaledighet kan komma att påverka 
deras karriärer som fastighetsmäklare. Vi vill ta reda på vad blivande mammor 
har att vänta efter en mammaledighet och vilka förberedelser som krävs inför 
ledigheten. Vi vill undersöka om blivande mammor upplever en oro inför och 
efter en mammaledighet samt i vilken utsträckning de anser att lönemodellen 
skulle vara en påverkande faktor. Samt hur den efterföljande karriären 
påverkas av mammaledighet, hur de långsiktiga relationerna upprätthålls och 
om det finns något stöd att erhålla från arbetsgivare eller förbund.  
 
Vi är två studenter som tillsammans kommer att genomföra studien och vi 
heter Gabriella Granbom och Jessica Davidsson. Vi studerar sista året på 
fastighetsekonomiprogrammet vid Karlstads universitet och undersökningen 
kommer att ligga till grund för vår kandidatuppsats. Studien innefattar 
semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi arbetar med en förberedd 
frågeguide, men också med spontana följdfrågor. Intervjun beräknas ta 
omkring en knapp timma.  
 
Den förberedda intervjuguiden bifogas i detta mail. Med ditt tillstånd spelar vi 
in intervjun enbart för eget syfte. Alla ljudinspelningar kommer att förvaras 
säkert så att obehöriga inte kommer att kunna ta del av dessa. Du har rätt att 
avbryta ditt deltagande när du önskar, utan att behöva motivera varför. Ni 
kommer att få studien i sin helhet när den är sammanställd.  
 
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss, 
Gabriella Granbom & Jessica Davidsson. 



 

 


