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Sammanfattning  
 

Titel: Personlighetsdrag hos säljstudenter på akademisk nivå Är de som alla andra? En 

studie genomförd med personlighetsverktyget “The Big Five”.  

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Linn Haglund och Josefine Schöön 

 

Handledare: Jonas Kågström  

 

Datum: 2018 Maj  

 

Syfte: Studien avser att med hjälp av The Big Five analysera studenters 

personlighetsdrag på specialiserade säljutbildningar på akademisk nivå i förhållande till 

verksamma, högpresterande, personer i yrkeskåren.  
 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med utgångspunkt i ett deduktivt 

förhållningssätt. Genom en enkätundersökning som tilldelades 445 stycken 

fastighetsmäklarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet, Malmö Universitet och 

Högskolan i Gävle kunde det empiriska materialet inhämtas. Datan bearbetades i 

analys- och statistikprogrammet SPSS genom en deskriptiv-, korrelations- och 

klusteranalys.  

 

Resultat & Analys: Resultatet visar att det finns en specifik profil för 

fastighetsmäklarstudenter som karaktäriseras av höga värden på personlighetsdragen 

openness, conscientiousness, extraversion och agreeableness tillsammans med lägre 

värde på neuroticism. Det betyder alltså att de personer som studerar till 

fastighetsmäklare generellt är mer öppna, samvetsgranna, utåtvända och medgörliga 

samt mindre ångestfyllda och osäkra än övrig befolkning. Resultatet visar även att 

majoriteten av fastighetsmäklarstudenterna matchar den personlighetstyp som 

högpresterande inom yrkeskåren besitter. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse för hur 

personlighetsanalyser kan sammanföra blivande studenter med rätt bransch. Resultatet 

är även värdefullt för utbildningsansvariga på fastighetsmäklarprogram och 

fastighetsmäklarbranschen då det kan ge en bättre inblick vid rekrytering av blivande 

fastighetsmäklare. Studien bekräftar även tidigare forskning som visar att höga värden 

av conscientiousness och målinriktade arbetsuppgifter tillsammans med låga värden av 

neuroticism ger goda förutsättningar inom försäljningsyrken vilket är ett bidrag till den 

företagsekonomiska forskningen.  

 

Förslag till vidare forskning: Då denna studie är inriktad på fastighetsmäklarstudenter 

och deras personligheter vore det intressant att undersöka andra programinriktningar för 

att se om fastighetsmäklarstudenter skiljer sig i jämförelse med andra studenter, och i så 

fall på vilka personlighetsdrag. Det vore även intressant att fortsätta jämföra 

fastighetsmäklarstudenternas personlighetsprofiler med verksamma fastighetsmäklare, 

både med lång erfarenhet och nyexaminerade. 

 

Nyckelord: “The Big Five”, personlighet, försäljning, fastighetsmäklarstudenter, 

fastighetsmäklare 



 

 

 

Abstract  
 

Title: Personality traits of business students, are they like everybody else? A study of 

The Big Five- theory.  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration  

 

Author: Linn Haglund and Josefine Schöön  

 

Supervisor: Jonas Kågström  

 

Date: 2018 – May  

 

Aim: The purpose of this study is to analyze students’ at specialized sales programs, at 

an academic level, personality traits in relation to active, high-performing, professionals 

using The Big Five. 

 

Method: We chose to implement a quantitative investigation based on a deductive 

approach. The empirical material was obtained by a survey that was distributed to 445 

real estate students at University of Luleå, University of Malmö and College of Gävle. 

The recieved data was then analyzed via the analytic and statistical program SPSS 

where we chose to conduct a descriptive analysis, correlation analysis and cluster 

analysis. 

 

Result & Conclusion: The results shows that there is a specific profile for real estate 

students who are characterized by high values of the personalitytraits openness, 

conscientiousness, extraversion and agreeablesness along with lower value of 

neuroticism. This means that those who study to become a real estate agent are more 

open, conscientious, outward and compassionate as well as less anxious and insecure in 

general in comparison with other people. The results also shows that the majority of the 

real estate students have similar personality types as high-performing real estate agents. 

 

Contribution of the thesis: This essay contributes to an increased understanding of 

how personality analyzes can bring prospective students into the right industry. The 

result is also valuable to trainers in real estate brokerage and real estate brokers, as it 

can provide a better insight into the recruitment of prospective real estate agents. The 

study also confirms previous research that shows that high values of conscientiousness 

and targeted work together with low values of neuroticism provide good conditions in 

the sales sector, which is a contribution to business research. 

 

Suggestions for future research: Since this study focuses on real estate students and 

their personalities, it would be interesting to study other programs to see if real estate 

students differ in comparison with other students, and if they do in which personality 

traits. It would also be interesting to continue comparing real estate student’s 

personality profiles with real estate brokers, both those with long experience and those 

who are newly graduated. 

 

Keywords: “The Big Five”, personality, sales, real estate brokers, real estate agents 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Olika faktorer påverkar valet av högskoleutbildning och karriär. Forskare som Ahlgren 

(1999, s.90-95) och Hodkinson och Sparkes (1997, s.33) hävdar att människans 

karriärval är starkt sammankopplat med faktorer som social bakgrund, kultur och 

förebilder. Furnham, Eracleous och Chamorro-Premuzic (2009, s.328) har visat att även 

personligheten kompletterar de faktorer som påverkar utbildningsvalet. 

 

Vår uppfattning är att det i dagens samhälle upplevs som mer socialt accepterat att byta 

utbildning eller avbryta den. Boussard (2016, para.1) hävdar att nästan 30 procent av 

studenterna ångrar sig under första terminen och avbryter utbildningen. Avhoppen 

innebär konsekvenser, både tidsmässigt och ekonomiskt, för samhället, lärosätet och 

individen (Boussard, 2016, para.1). Det här visar sig då lärosätet inte får betalt för 

utbildningsplatsen, individens privatekonomi försämras eftersom den ofta är påverkad 

av studielån och samhället lägger resurser på att utbilda någon som inte kommer arbeta 

inom området (Boussard, 2016, para.2). Detta får oss även att fundera på om någon 

annan som kanske hade varit bättre lämpad går miste om sin utbildningsplats. 

  

Öster och Skogstad (2016, para.2) påstår att om matchningen mellan arbetsmarknad och 

utbildning inte fungerar hämmar det jobbtillväxten vilket påverkar den ekonomiska 

tillväxten negativt. Därav menar vi att paralleller kan dras mellan avhopp från 

utbildningen och en yrkesutbildningsexamen som inte används på grund av att personen 

inte är tillräckligt förberedd för att klara av yrket. Detta stöds även av Wray, Aspland 

och Barrett (2014, s.1706) som menar att en av anledningarna till avhopp är att 

utbildningen inte uppfyller förväntningarna vilket kan kopplas till att yrket inte stämmer 

överens med hur det framstår. 

  

Problemformulering 

För att bli antagen till en utbildning bedöms dina kunskaper oftast utifrån betyg, resultat 

på högskoleprovet eller genom en ansökan på andra meriter. Det här innebär att vissa 

sökande kommer in medan andra blir utan önskad utbildningsplats. Hur vet vi då att 

urvalet av studenter som kvalificerar sig till utbildningen på grund av tidigare resultat 

och erfarenheter är de som efter genomförd utbildning också är de som är bäst lämpade 

för yrket? Kan vi minska risken för att dessa studenter avbryter sin utbildning eller inte 
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blir verksam inom yrket? Guntern, Korpershoek och van der Werf (2016, s.333) påstår 

att studenter som har inblick i sin personlighet kan göra realistiska antaganden vilket 

förenklar karriärvalen.  

 

Under föregående århundrade var relationen mellan personlighet och arbetsprestationer 

ett populärt område att forska inom enligt Furnham och Fudge (2008, s.11). Detta har 

lett till att ett flertal modeller arbetats fram för att dela in personligheter i olika fack. En 

av dessa modeller är personlighetsverktyget The Big Five som har tagits fram av 

flertalet oberoende forskare (Digman, 1990, s.419-421). McCrae och Costa (1987) har 

granskat verktyget och påstår att modellen har blivit validerad som vetenskapligt 

bevisad och är grundlig och hållbar något även Franic´, Borsboom, Dolan och 

Boomsma (2014, s.591) bevisar. Verktyget är väl använt i studier som fokuserar på att 

hitta samband mellan personlighet och andra faktorer och har validerats mot ett flertal 

kriterier som arbetstillfredsställelse (Judge, Heller & Mount, 2014), framgång i 

karriären (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999), arbetsprestation (Salgado, 1997) 

och prestation på akademisk nivå (Lounsbury, Sundstrom, Loveland, & Gibson, 2003).  

 

Enligt Goldberg (1990, s.1223) kan alla personlighetsdrag delas in i kategorierna som 

The Big Five består av; openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness och 

neuroticism. Verktyget anses vara ett av de mest använda för att analysera 

personlighetsdrag (Mount & Barrick, 1998, s.849-857) och Barrick och Mount (1991, 

s.19) var några av de första som föreslog att The Big Five kunde användas vid 

rekryteringsprocesser för att hitta rätt person till rätt jobb. Enligt Witt, Burke, Barrick 

och Mount (2002, s.164) kan en arbetssökandes lämplighet bedömas genom 

personlighetstest vilket säger mer än mer sedvanliga metoder som intervjuer och 

personliga brev. 

  

Genom att identifiera branschens ideal-rekryteringar och personligheterna hos de som 

söker sig till en eftergymnasial utbildning, skulle metoderna för antagningen kunna se 

annorlunda ut. Då antagningen till en utbildning till största del handlar om tidigare 

akademiska prestationer har de studenter med höga betyg en fördel, vi tror dock inte att 

alla branscher efterfrågar samma personlighetstyper. Vår uppfattning är alltså att de 

studenter som har bäst förutsättningar för att prestera akademiskt inte alltid är den 

personlighetstyp som är bäst lämpad för alla yrken.  
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Lounsbury, Smith, Levy, Leong och Gibson (2009, s.201) undersökte skillnader mellan 

studenter som studerade “business” och de som inte studerade business på akademisk 

nivå genom att undersöka deras personlighetsfaktorer med verktyget The Big Five. 

Resultaten indikerade att business studenterna skiljer sig från andra studenter i alla de 

fem personlighetsdragen (Lounsbury et al., 2009, s.202-204). Genom möjligheten att 

identifiera vilka personlighetstyper som finns på en utbildning ställer vi oss frågan; hur 

vet vi att dessa matchar med de personlighetstyper som efterfrågas i branschen? 

Brandstätter’s (2011, s.229) metaanalys framhäver vikten av att matcha studenternas 

personlighetsdrag med yrkesmässiga krav och belyser vikten av att studenterna är 

medvetna om hur deras personligheter matchar de mest framgångsrika i yrkeskåren. 

  

Det är av vikt att vidare forskning utvecklar analysen av personlighetsdrag hos olika 

typer av ekonomstudenter då det skulle förtydliga betydelsen och generaliserbarheten av 

tidigare forskning. Vår uppfattning bekräftas av att forskning som nyligen genomförts 

på området fokuserar på vikten av sambandet mellan utbildning och personlighetstyp 

(Yuliana, 2017). Resultatet visar att positiv signifikans förelåg mellan 

personlighetsvariabler och egenskaper som eftersöks för de undersökta branscherna 

(Yuliana, 2017). Vi drar därför slutsatsen att det forskningsgap som Lounsbury et al. 

(2009) och Brandstätter (2011) identifierat är fortsatt intressant.  

 

Antas inte rätt personer till utbildningarna ställs vi inför framtida problem och samhället 

riskerar att förlora arbetskraft. Vad är det som säger att betyg och liknande prestationer 

är det som visar om en person i slutändan är lämplig för ett visst yrke? Utifrån 

avsaknaden av det vi redogjort för ovan samt att det inte finns någon forskning kring 

svenska business studenters personlighetsfaktorer upplever vi att det finns ett tydligt gap 

i forskningen kring hur studenter och deras personlighetsdrag matchas med utbildning 

och verksamma i yrkeskåren, vilket har bidragit till syftet med studien. 

 

1.2 Syfte 

Studien avser att med hjälp av The Big Five analysera studenters personlighetsdrag på 

specialiserade säljutbildningar på akademisk nivå i förhållande till verksamma, 

högpresterande, personer i yrkeskåren.  

 



 

4 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka personlighetstyper studerar på försäljningsinriktade utbildningar? 

 Hur matchar dessa studenters personligheter de mest framgångsrika i 

yrkeskåren?      

    

1.4 Avgränsning 

För att kunna undersöka denna problematik har vi valt att begränsa studien till distinkta 

säljutbildningar på högskolenivå. En av Sveriges mest distinkta säljutbildningar som 

finns på högskolenivå är fastighetsmäklarutbildningen vilket gör det intressant att 

undersöka vilka personligheter fastighetsmäklarstudenter besitter. Vi har även valt att 

endast genomföra studien på årskurs ett och två då två stycken av de utvalda 

utbildningarna endast består av fyra terminer vilket gör att jämförelsen blir mer korrekt 

och applicerbar på resultatet.  

 

1.5 Disposition 

Modell 1: Disposition över uppsatsen tydliggör uppsatsens uppbyggnad. 

 

Modell 1: Disposition över uppsatsen (egen) 

Förutom introduktionen kommer resterande del av arbetet att distribueras enligt 

följande. I den teoretiska referensramen kommer personlighetsverktyget The Big Five 

att presenteras tillsammans med den redan befintliga forskningen kring “business-

studenter” och dess personlighet samt sambandet mellan personligheter och försäljning, 

även fastighetsmäklaryrket kommer att presenteras kort. Därefter sammanställs den 

befintliga forskningen i en syntes för att tydliggöra teorins uppbyggnad. Efter att den 

teoretiska referensramen presenterats kommer ett metodavsnitt där studiens 

tillvägagångssätt redogörs samt att vi tar upp kvalitetskriterierna som ligger till grund 

för studien. Metodavsnittet följs av en presentation av resultatet tillsammans med en 

diskussion där datainsamlingen från den empiriska undersökningen sammanställs med 

den teoretiska referensramen. Avslutningsvis presenteras en slutsats för att besvara 
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syftesställningen och ge ett bidrag till forskningen tillsammans med förslag till vidare 

forskning. 

 

1.6 Nyckelord 

“The Big Five”, personlighet, försäljning, fastighetsmäklarstudenter, fastighetsmäklare 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Försäljning 

Pullins, Timonen, Kaski och Holopainen (2017, s.19) definierar försäljning som när det 

finns ett behov som parterna tillsammans hittar en gemensam lösning på. Samverkan 

blir på så sätt en kärnfaktor för värdeskapandet tillsammans med kunden. Holmgren och 

Åge (2010, s.11) beskriver affärsförfarandet som en dynamisk process där det kan vara 

oförutsägbara faktorer som fäller avgörandet. De menar också att konsten att göra 

affärer ser likadan ut vid såväl små som stora affärer (Holmgren & Åge, 2010, s.149). 

Bolander, Bonney och Satornino (2014, s.171) menar att säljyrken mestadels handlar 

om att skapa förtroende genom att skapa personliga kontakt med potentiella kunder. De 

menar också att mängden jobb där fokus ligger på försäljning kommer att fortsätta öka i 

snabb takt i framtiden (Bolander et al., 2014, s.169). 

 

Jingryd och Segergren (2015, s.136) menar att alla lyckade säljmöten följer en viss 

struktur, oavsett vilken bransch det handlar om (se modell 2: Säljmötet). Säljmötet ska 

starta med en inledning/ett hälsningsstadie och därefter övergå till en frågefas där 

säljaren vill fastställa en behovsanalys. När säljaren gjort en behovsanalys och fått reda 

på vad motparten efterfrågar erbjuds det i presentationsfasen en lösning. Efter det har 

säljaren nått avslutet där kunden förhoppningsvis är villig att ingå ett avtal med säljaren. 

(Jingryd & Segergren, 2015, s.137). 

 

 

 

Modell 2: Säljmötet (egen) 

2.2 Försäljning med inriktning på fastighetsmäklaryrket 

Fastighetsmäklaryrket är i högsta grad ett försäljningsyrke baserat på förtroende där 

mäklarens kunnande, agerande och redbarhet påverkar både köparens, säljarens och 

allmänhetens förtroende för yrkesgruppen (Jingryd & Segergren, 2015, s.15). En 

fastighetsmäklares uppdrag består av att förena två avtalsparter, inta en opartisk och 

rådgivande roll samt ha ett ansvar för uppdragets juridiska delar (Jingryd & Segergren, 

2015, s.18). Jingryd och Segergren (2015, s.16) menar att fastighetsmäklarbranschen 

präglas av två element. Det första elementet är den reglerade delen av yrket med egen 
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lagstiftning. Fastighetsmäklaren behöver förhålla sig till både juridik och etik vilket är 

något som kallas god fastighetsmäklarsed och har vuxit fram genom praxis (Jingryd & 

Segergren, 2015, s.67). Den första paragrafen i fastighetsmäklarlagen belyser även den 

viktiga aspekten av fastighetsmäklarens personliga ansvar (Jingryd & Segergren, 2015, 

s.47). 

 

Det andra elementet är de aktörer som präglar branschen i form av en tillsynsmyndighet 

och två branschorganisationer som utövar kontroll över yrkesgruppen (Jingryd & 

Segergren, 2015, s.15). Branschen fick en vändning i samband med det utbildningskrav 

som infördes 1999 då lagstiftaren ansåg att fastighetsmäklaryrket inte bara var praktiskt 

utan även behandlade frågor av juridisk, teknisk och ekonomisk natur (Jingryd & 

Segergren, 2015, s.16). Utbildningskravet har tagit fastighetsmäklaryrket från ett 

praktiskt yrke till en akademisk profession (Jingryd & Segergren, 2015, s.17). 

 

Det första mötet mellan en kund och en fastighetsmäklare kallas för intag och beskrivs 

enligt Jingryd och Segergren (2015, s.135) som ett förutsättningslöst möte där 

fastighetsmäklaren har möjlighet att presentera sig själv och sin tjänst. Intaget handlar 

om att sälja in sig själv hos kunden för att få denne att inse varför just du är mest 

lämpad för att ta hand om en av de största affärerna i livet. Jingryd och Segergren 

(2015, s.135) lyfter mäklarens yrkeskunskap och respekt för kunden som två avgörande 

faktorer för hur intagsmötet slutar.  

 

2.3 The Big Five 

Big Five-modellen har sitt ursprung i att flertalet forskare (Allport & Odbert, 1936, 

Fiske, 1949, Tupes & Christal, 1961, Norman, 1963, McCrae & Costa, 1987) 

analyserade datamaterial och utifrån detta skapade en modell (Digman, 1990, s.419-

421). Allport och Odbert (1936) valde att identifiera och granska tusentals psykologiska 

egenskaper. Efter ett antal reduceringar av flertalet forskare (Cattell, 1943, 1945; 

French, 1953; Norman, 1963, 1967; Goldberg, 1977, 1980, 1983, 1990, 1992) kunde 

egenskaperna stakas ut till ett mindre antal faktorer vilka benämns “The Big Five” eller 

“femfaktorsteorin” (Franić, Borsboom, Dolan, & Boomsma, 2014, s.591-592). Då 

datamaterialet bestod av självskattningsinventorier och andra bedömningsskalor kan de 

faktorer som presenteras anses vara oberoende av varandra enligt Digman (1990, s.420). 
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I början bestod modellen av de tre personlighetsdragen openness, extraversion och 

neurotisism. Costa, McCrae och Dye (1991, s.888) utvecklade sedan denna modell 

genom att lägga till två dimensioner, agreeableness och conscientiousness, till 

testmetoden NEO-PI vilket numera anses vara en standard för mätning av Big Five-

dimensionerna. Senare reviderades modellen och blev NEO-PI R där bokstaven R står 

för reviderad version (Costa et al., 1991, s.887-892). Forskare är generellt sett överens 

om att det finns fem grundläggande faktorer för att klassificera de personliga attributen 

vilka definieras som The Big Five (Barrick & Mount, 1991, s.2). Barrick och Mount 

(1991, s.5) illustrerar att personligheten består av fem oberoende dimensioner som ger 

en vetenskaplig systematik för att studera individuella skillnader. Vi har valt att behålla 

begreppsnamnen på engelska för att minska risken för missförstånd då dessa översätts 

till svenska.  

      

Goldberg (1990, s.1217) menar att forskning kring femfaktorsteorin ökar och breddar 

sig till olika teoretiska ramar, vilket enligt honom bevisar att verktyget är stadigt och 

pålitligt. Franic´, Borsboom, Dolan och Boomsma (2014, s.591) menar att modellen 

anses vara ett av de mest använda verktygen för analysering av personlighetsdrag och 

argumenterar för att The Big Five är det mest lämpliga verktyget att använda vid studier 

kring personlighetsdrag. McCrae och Costa (2004, s.587) menar att Big Five-modellen 

används för att kunna tolka, bedriva och kommunicera personlighetsforskning på ett 

enhetligt sätt världen över. Att modellen är enhetlig gör det enklare att jämföra och 

sammanfatta forskningsresultat då det är samma personlighetsdimensioner som används 

(McCrae & Costa, 2004, s.587). 

  

För att bevisa hur etablerat och väl använt verktyget är skriver Franic´ et al. (2014, 

s.592) att en Google-sökning av “FF model personality” ger ungefär 121 miljoner 

träffar och en Google-Scholar sökning ger cirka två miljoner träffar på akademiska 

artiklar. Franic´ et al. (2014, s.593), Judge och Ilies (2002, s.798) samt McCrae och 

Costa (1997, s.592) beskriver att The Big Five är lämplig för olika kulturer och olika 

geografiska förutsättningar vilket gör modellen användbar över hela världen. Verktyget 

anses även vara stabilt över tid enligt Judge et al. (1999, s.623) tolkning av Pulver, 

Allik, Pulkkinen och Hamalainen (1995). Weisberg, DeYoung och Hirsh (2011) visar 

att könsskillnader för undersökningar med “The Big Five” är få då kvinnor endast visar 

på något högre värden på personlighetsdragen agreeableness och neuroticism, med stöd 
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i tidigare forskning. Kajonius och Johnson (2018, s.127) nämner att extraversion är ett 

personlighetsdrag som vanligtvis inte skiljer sig speciellt mycket mellan könen och även 

dem bekräftar att det i det stora hela sällan finns märkbara skillnader mellan könen i 

studier med The Big Five.  

 

Goldberg (1990, s.1223) påstår att alla personlighetsdrag kan delas in i kategorierna 

som The Big Five består av; openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness 

och neuroticism (se modell 3: The Big Five).  

 

 

 

Modell 3: The Big Five (egen) 

2.4 Openness 

Openness, vilket betyder öppenhet, karaktäriseras av intellektualitet och självständighet. 

Personer som har höga värden på openness beskrivs som fantasifulla, nyfikna och 

använder sina erfarenheter med hjälp av sinnen och kognitiv förmåga för att kunna 

förbättra omgivningen (Khan, Ahmed & Abid, 2016; Ma, 2005; Yakasai & Jan, 2015). 

Dessa personer är öppna för nya erfarenheter och anses vara estetiska och konstnärliga. 

Kreativitet och nytänkande är två nyckelord som beskriver personer med hög openness 

och dessa personer anses även vara äventyrliga. De med låga värden av openness anses 

istället vara försiktiga, formella och konservativa enligt Rothmann och Coetzer (2003, 

s.69) samt Judge och Zapata (2015, s.1155). De individer med höga värden beskrivs 
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som självständiga, okonvensionella och har lätt att anpassa sig till nya miljöer 

(Rothmann & Coetzer, 2003, s.69). Dessa personer är också känslostarka och upplever 

både positiva och negativa känslor starkare än andra individer. 

 

King, Walker och Broyles (1996, s.190) uttrycker openness som “katalysatorn som 

leder till kreativa uttryck och utforskning”. King et al. (1996) och McCrae och Costa 

(1987) hävdar även att individer som har hög openness med sannolikhet återfinns i 

yrken som kräver innovation och kreativitet (Judge & Zapata, 2015, s.1155). Rothmann 

och Coetzer (2003, s.69) tar upp att forskning visar på både positiva och negativa 

kopplingar till arbetsprestation och menar att detta kan bero på att olika jobb innefattar 

olika arbetsuppgifter. Ett exempel på detta är Bakker, Van Der Zee, Lewig och Dollard 

(2006, s.37-38) som beskriver att personer med hög openness tenderar att hantera 

stressfyllda situationer på ett bättre sätt vilket kan vara bra i prestationsrelaterade yrken. 

 

O’Connor och Paunonen (2007, s.977) tar upp att tidigare forskning har visat på både 

positiva och negativa samband mellan openness och akademisk prestation och de menar 

att en eller flera okända variabler kan påverka utfallet. Judge et al. (2014, s.531) menar 

att inget utav de karaktäristiska dragen för openness har något nära, iallafall inte ett 

tydligt, samband till arbetsnöjdhet.  

 

2.5 Conscientiousness 

Conscientiousness kan översättas till samvetsgrannhet och Costa et al. (1991, s.889) 

menar att personlighetsdraget kan förknippas med personer som besitter hög kompetens, 

ödmjukhet och självdisciplin. Roberts, Chernyshenko, Stark och Goldberg (2005, s.106) 

beskriver individer med höga värden på conscientiousness som noggranna, pålitliga och 

målinriktade. I de fall en individ visar extremt höga värden av conscientiousness kan det 

leda till överdriven noggrannhet och ohälsosamt beteende, vilket upplevs som negativt 

av andra. De menar också att de med låga värden är mindre krävande enligt Rothmann 

och Coetzer (2003, s.69).  

  

Judge och Zapata (2015, s.1153) menar att senare forskning har visat att 

conscientiousness kan kopplas till olika arbetsbeteenden. Rothmann och Coetzer (2003, 

s.69) menar att detta kan hänföras till förhållandet mellan conscientiousness och 

integritet, autonomi och målsättning. Khan et al. (2016, s.185) menar att anledningen till 
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detta kan vara att personer med höga värden av conscientiousness har emotionell 

stabilitet, är kontrollerade och har ett gott självförtroende vilket gör att de kan bedöma 

sina egna och motståndarens svagheter och styrkor. Vidare menar Costa et al. (1991, 

s.889) att personer med hög conscientiousness kan arbeta organiserat och fokusera kring 

specifika mål vilket är positivt för att nå framgång. Enligt Dunkley’s, Blanksteins, 

Zuroffs, Lecces och Huis (2006, s.417) studie finns det dock vissa negativa effekter vid 

höga nivåer av conscientiousness, bland annat självkritisk perfektionism vilket betyder 

att det måste finnas en balans för att kunna prestera på en hög nivå.  

 

2.6 Extraversion 

Judge och Zapata (2015, s. 1154) menar att extraversion kan översättas till utåtvändhet 

och handlar om sällskaplighet. Personer med hög extraversion beskrivs enligt Watson 

och Clark (1992, s.457) som mer aktiva och impulsiva samt mindre självupptagna än 

andra. Furnham och Miller (1997, s.706) menar att social kompetens beskriver dessa 

personer och de anses vara ambitiösa, ibland kan de dock upplevas som dominanta. 

Judge och Zapata (2015, s.1154) menar att det är större chans att dessa personer tar på 

sig ledarskapsroller och har stora vänskapskretsar.  

 

Extroverta personer har enligt Judge et al. (2014, s.531) anlag för att uppleva 

livshändelser och känslor positivt, vilket leder till att de med sannolikhet upplever 

arbetsnöjdhet. Deras positiva anlag generaliserar även mer sociala interaktioner vilket 

gör att de har fler vänner och spenderar mer tid i sociala situationer vilket kan innebära 

att de upplever situationer på jobbet som intressanta och positiva (Judge et al., 2014, 

s.531). Rothmann och Coetzer (2003, s.69) menar att extraversion är ett 

personlighetsdrag som påverkar arbetsprestationer positivt i jobb med fokus på social 

interaktion, som vid exempelvis försäljning. Judge, Heller och Mount (2014, s.531) 

menar dock att extraversion har en ojämn relation till arbetsnöjdhet vid en jämförelse av 

studier. 

 

Furnham och Fudge (2008, s.15) nämner att den positiva kopplingen mellan 

extraversion och hög prestation i försäljning har varit ett återkommande konstaterande i 

litteraturen. Barrick, Mount och Judge (2001, s.12) menar att den positiva kopplingen 

beror på att kundmötet handlar om interaktionen mellan parterna. Crant (1995, s.535) 

har dock kommit fram till att det inte finns något signifikant samband mellan 
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extraversion och arbetsprestation. Detta är något som även Furnham och Fudge (2008, 

s.15) tar upp att då de nämner att Warr (2002) konstaterat att personlighetsdraget kan 

hämma prestationen då personen istället upplevs som falsk och överdriven. Dock 

motsätter sig Furnham och Fudge (2008, s.15) detta då de nämner att deras egen studie 

inte stödjer detta påstående. Forskning har visat att extraversion har ett negativt 

samband med prestation på en betygsmässig nivå och att detta påverkar medelvärdet i 

betyg (Goff & Ackerman, 1992, s.541-548). O’Connor och Paunonen (2007, s.977) 

menar att detta kan ha att göra med att extroverta personer spenderar mer tid på att 

socialisera sig än att lägga tiden på att studera vilket exempelvis introverta personer gör.  

 

2.7 Agreeableness 

Agreeableness kan översättas till medgörlighet och dessa personer är bra på att 

samarbeta då de anses vara sympatiska (Costa et al., 1991, s.888). Detta kan enligt 

Tsuzuki (2015, s.144) betyda att dessa personer har svårt att tävla med sina kollegor. 

Även Giluk och Postlethwaite (2015, s.63) påstår att personer med höga värden på 

agreeableness karaktäriseras av att de är sympatiska, villiga att samarbeta och 

hjälpsamma. De påstår också att individer med låga värden på personlighetsdraget 

istället kan uppfattas som skeptiska, egoistiska och konkurrensinriktade (Giluk & 

Postlethwaite, 2015, s.63) vilket även bekräftas av Ma (2005, s.7) samt Rothmann och 

Coetzer (2003, s.69).   

 

Agreeableness karaktäriseras av medgörlighet vilket enligt Judge et al. (2014, s.531) 

borde vara relaterat till lycka eftersom dessa personer har högre motivation att skapa 

gemenskap med andra vilket borde leda till välbefinnande. Dock visar Judge, Heller och 

Mount (2014, s.531) i sin studie att agreeableness har ett lågt samband med livsnöjdhet, 

även om den koppling som finns är positiv.  

 

O’Connor och Paunonen (2007, s.978) menar att det finns begränsad mängd forskning 

kring agreeableness och akademisk prestation och att den forskning som finns är av 

varierande kvalitet och visar på olika resultat. De tar bland annat upp att Farsides och 

Woodfield (2003) samt Gray och Watson (2002) visar på ett positivt samband mellan 

agreeableness och akademisk prestation. Däremot visar bland annat Rothstein och 

Paunonen (1994) på ett negativt samband mellan faktorerna. Således tyder forskningen 

på att agreeableness inte är en avgörande faktor för akademisk prestation. 
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2.8 Neuroticism 

Neuroticism kan översättas med överspändhet och delas in i två tendenser enligt Judge 

et al. (1999, s.624). Den ena handlar om ångest, instabilitet och en inre stress, medan 

den andra berör välbefinnande, osäkerhet och depression. De som har ett högt värde på 

neuroticism ser världen som full av hot och känner ofta rädsla och ångest (Judge & 

Zapata, 2015, s.1154). Även Barrick och Mount (1991, s.4) menar att personer med hög 

neuroticism upplevs som oroliga och otrygga. 

 

Judge et al. (2014, s.531) menar att neurotiska personer upplever livshändelser mer 

negativt än andra individer. Det inkluderar situationer som är kopplade till jobb och 

arbetsprestation vilket leder till minskad nivå av arbetsnöjdhet. De menar att neurotiska 

personer själva väljer situationer som främjar negativ påverkan på grund av att de är 

naturligt negativa och oroliga (Judge et al., 2014, s.531). Neuroticism är enligt Judge et 

al. (2014, s.534) det personlighetsdrag som har starkast och mest negativt samband till 

arbetsnöjdhet. 

 

Höga värden av neuroticism kan enligt Rothmann och Coetzer (2003, s.69) innebära att 

personen har svårt att hantera stress och kontrollera impulser. Besitter en person 

däremot låga värden innebär det en känslomässig stabilitet vilket betyder att dessa 

personer vanligtvis är lugna och hanterar stressfyllda situationer utan att tappa 

kontrollen. Salgado (1997, s.36) tar upp att neuroticism både har en positiv och negativ 

koppling till arbetsprestation där han benämner att det positiva sambandet stämmer 

under vissa omständigheter. Detta kan förklaras med att neuroticism är ett 

personlighetsdrag som påverkar hur en person kommer att prestera i de yrken där fokus 

ligger på att skapa relationer med kunder (Yakasai & Jan, 2015, s.18).  

 

2.9 The Big Five över tid 

The Big Five är enligt Judge et al. (1999, s.623) en modell som kan anses vara stabil 

över tid. Däremot menar Kajonius och Johnson (2018) att personlighetsdragen kan 

ändras med upp till en standardavvikelse beroende på kön och ålder. Borkenau, McCrae 

och Terracciano (2013) visar att män tenderar att variera mer än kvinnor i 

personlighetsdragen. Dock visar Kajonius och Johnson (2018, s.128) att förändringarna 

följer varandra väl, både för ålder och kön, förutom åldersgruppen 19-24 år som visar 
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sig ha något annorlunda riktningar på sina resultat för neuroticism och extraversion. 

Forskare som Roberts, Walton och Viechtbauer (2006, s.7-14) och Kajonius och 

Johnson (2018, s.128) visar att agreeableness och conscientiousness är de 

personlighetsdragen som ökar mest över båda könens livstid samtidigt som det 

neurotiska värdet blir lägre ju äldre en person blir.  

 

2.10 The Big Five relaterat till utbildning 

Rammstedts, Goldbergs och Borgs (2010, s.53) studie visar att The Big Five har ett 

samband med utbildning och dess påverkan på människor vilket, enligt författarna, 

innebär att personlighetsverktyget är fungerande för att undersöka olika nivåer av 

utbildning. Komarraju, Karau, Schmeck och Avdic (2011, s.474-475) visar att 

personlighetsdrag är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till akademisk prestation. 

De visar att The Big Five kan förklara 14% av variationen på medelvärdet i betyg i 

förhållande till lärandestil som kan förklara upp till 3%. Rothstein och Paunonen (1994, 

s.517) menar att prestation på akademisk nivå påverkas av karaktäristiska beteenden och 

personlighetsdragen kan förutse hur en person kan komma att prestera.  

 

Att vara intellektuellt nyfiken, vilket ett högt värde på openness innebär, ger bättre 

akademiska resultat när det kombineras med ett vetenskapligt intresse (Komarraju et al., 

2011, s.472). Barrick och Mount (1991, s.19) förklarar detta med att individer med höga 

värden på openness är mer benägna att ha positiva attityder gentemot att lära sig nya 

saker i allmänhet.  

 

Busato, Prins, Elshout, och Hamaker (2000, s.1057) fann ett konsekvent och positivt 

samband mellan conscientiousness och akademisk framgång. De beskriver att 

sambandet kan bero på att personer med höga värden av conscientiousness har en stark 

vilja att uppnå mål, god självkontroll och är uthålliga. Även Komarraju et al. (2011, 

s.476) pekar ut uthållighet som ett personlighetsdrag med koppling till akademisk 

framgång. De menar att sambandet beror på att personer med hög conscientiousness har 

hög arbetsetik, är disciplinerade och prestationsinriktade.  

 

Extraversion visar enligt Komarraju et al. (2011, s.474) ett positivt samband till en av 

de fyra delarna i inlärningsprocessen, nämligen den mest praktiskt lagda. De Barbenza 

och Montoya (citerad i Halamandaris & Power, 1999, s.680) menar att det går att se en 

https://www-sciencedirect-com.webproxy.student.hig.se/science/article/pii/S0191886911002194?via%3Dihub#b0015
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skillnad mellan extroverta och introverta personers prestationer och att de extroverta 

personernas prestationer ofta överträffar de mer inåtvända. Halamandaris och Power 

(1999, s.672) menar dock att något signifikant samband mellan extraversion och 

akademisk prestation inte finns.  

 

Komarraju et al. (2011, s.472) fann i sin studie att agreeableness hade ett positivt 

samband med lärandeprocessen och akademiska prestationer. De menar att sambandet 

kan bero på att personer med högt värde på agreeableness är pålitliga, hjälpsamma, 

sympatiska och ytterst benägna att hålla tidsramar och deadlines. Agreeableness har 

också visat sig vara ett personlighetsdrag som i samspel med andra egenskaper leder till 

positiva akademiska prestationer (Farsides & Woodfield, 2003, s.1233). 

 

Neuroticism har visat upp en negativ association till akademisk prestation (Chamorro‐

Premuzic & Furnham, 2002, s.237). Komarraju et al. (2011, s.477) menar att neurotiska 

personer ger upp när de ställs inför svårigheter och att detta samband kan bero på att 

neurotiska personer är ångestfyllda, självkritiska och avskräcks lärandeprocessen. 

O’Connor och Paunonen (2007, s.977-978) menar att studenter som är stabila på ett 

känslomässigt plan har chans att prestera bättre på akademisk nivå, vilket kan bero på 

att ångest och stress har en negativ korrelation till prestation. 

   

2.11 The Big Five relaterat till arbete 

Thoresen, Bradley, Bliese och Thoresen (2004, s.841) bevisar validitet i att använda sig 

av The Big Five för att kunna förutse individers prestationspotential inom 

försäljningsrelaterade yrken. Watanabe, Tareq och Kanazawa (2011, s.1) menar att 

personligheten är väsentlig för att kunna bedöma och se sambandet mellan en individs 

arbetsbeteende och arbetsförmåga vilket även stöds av Kanazawa, Tareq och Shinichiro 

(2011, s.1) som i sin studie visar att personlighetsdrag är betydande för olika beteenden 

i arbetet. Kanazawa et al. (2011, s.3) definierar att framgång på en arbetsplats inte är 

beroende av vilken kunskap en person besitter utan förmågan och nyfikenheten av att 

lära sig ny vilket har att göra med personligheten hos personen. Furnham och Fudge 

(2008, s.11) påstår att forskningen om The Big Five blev lösningen på den tidigare 

forskningen som saknade en gemensam syn mellan personlighet och jobbprestation.  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chamorro-Premuzic%2C+Tomas
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chamorro-Premuzic%2C+Tomas
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Watanabe et al. (2011, s.2) beskriver att personlighetens effekt på arbetsbeteendet 

antingen speglas av interaktions- eller motivationsperspektivet. Detta innebär att ett 

beteende varken kan ses som ett samspel mellan personligheter eller som resultatet av 

en tredje faktors påverkan. Det interaktiva perspektivet ökar förståelsen kring 

egenskaper genom en redogörelse för situationsbaserade karaktärer (Watanabe et al., 

2011, s.2). Den motsatta sidan, motivationsperspektivets, syfte är att redogöra vilken 

påverkan motivationen har på personligheten. Watanabe et al. (2011) har i sin studie 

skapat en gemensam modell för dessa perspektiv då de anser att de kompletterar 

varandra för att kunna förklara sambandet mellan personlighet och arbetsprestation. 

Studien styrker att de grundläggande personlighetsdragen gemensamt påverkar 

resultatet vilket innebär att personlighetsdragen har påverkan på arbetsprestationen 

(Watanabe et al., 2011, s.10).  

 

Yakasai och Jan (2015, s.11) menar att det inte finns någon specifik kombination av 

personlighetsfaktorer som kan bevisas vara mer effektiva än andra rent 

prestationsmässigt i alla situationer. Detta kan beskrivas med att en prestation är ett 

resultat av en pågående kontext och därmed är alla situationer olika. Yakasai och Jan 

(2015, s.11) visar dock att personlighetsteorin spelar en viktig roll för att kunna bedöma 

och förutse vad en säljare kan komma att prestera. I detta får de stöd av Thoresen et al. 

(2004, s.841) som bevisar validiteten i att använda sig av The Big Five för att kunna 

förutse individers prestationspotential inom försäljningsrelaterade yrken.  

 

2.12 The Big Five i förhållande till försäljning 

Försäljning handlar om förtroende och relationer med kunder och som Yakasai och Jan 

(2015, s.11) tidigare nämnt så är olika personlighetsdrag användbara i olika situationer. 

Judge et al. (1999, s.643) visar i sin studie på att ett lågt värde på neuroticism 

tillsammans med ett högt värde på conscientiousness och extraversion skapar goda 

förutsättningar för att integrera med kunder på ett effektivt sätt. Det innebär att säljare 

som besitter dessa personlighetsdrag har bra förutsättningar för att bli högpresterande 

och nå karriärframgång (Judge & Zapata, 2015, s.1167). Även Barrick och Mount 

(1991, s.20) pekade i sin studie på ett starkt samband mellan conscientiousness, 

extraversion och försäljning. Kanazawa et al. (2011, s.3) menar att det starka sambandet 

mellan conscientiousness och försäljningsyrken kan bero på att personer med hög 

conscientiousness föredrar och motiveras av resultatinriktade arbetsuppgifter. 
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Openness, concientiousness, extraversion och agreeableness har enligt Yakasai och Jan 

(2015, s.16) samt Tsuzuki (2015, s.150) visat sig ha ett signifikant samband med 

försäljning och säljares prestationer. Försäljning handlar om att skapa förtroende hos 

motparten vilket ska leda till en gemensam överenskommelse, det betyder att försäljaren 

behöver skapa förtroende hos kunden eftersom det är först då den optimala 

överenskommelsen anses vara en prediktor för prestandan (Tsuzuki, 2015, s.142). 

Yakasai och Jan (2015, s.16) beskriver att höga värden på agreeableness kan skapa 

förutsättningar för ett bra kundbemötande, dock menar de också att detta kan ta över 

situationen vilket gör att kunden upplever säljaren som falsk och opålitlig. De visar 

också att conscientiousness, extraversion och neuroticism är de tre personlighetsdragen 

som har starkast samband med framgång i karriären (Judge et al., 1999, s.624).  

 

Lounsbury et al. (2009, s.201) genomförde en studie som syftade till att urskilja vilka 

personlighetstyper som studerar på försäljningsinriktade utbildningar med hjälp av The 

Big Five. Resultaten visar att “business-studenter” har högre värden än genomsnittlig 

befolkning på samtliga personlighetsdrag (Lounsbury et al., 2009, s.202-204). Det 

indikerar att dessa studenter skiljer sig från genomsnittlig befolkning i alla fem 

personlighetsdragen.  

 

Modell 4: Personlighetstyper för ”Business-studenter” (egen) 

2.13 Big Five i förhållande till prestation 

2.13.1 Openness i förhållande till prestation 

Kraimer och Seibert (2001, s.13) visar ett negativt förhållande mellan openness och 

prestationer då de menar att personer med högt värde av openness har visat på en lägre 

lön i provisionsbaserade branscher. De får stöd av Furnham och Fudge (2008, s.12) som 

även de har hittat en negativ korrelation mellan hög arbetsprestation och openness, dock 
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en svag sådan. Furnham och Fudge (2008, s.11-12) påstår att det därför är svårt att se 

något särskilt samband, varken positivt eller negativt, mellan openness och försäljning. 

Barrick et al. (2001, s.19) påpekar däremot att openness högst troligt är en fördelaktig 

egenskap inom vissa yrken, trots att det har ett dåligt förhållande till höga prestationer. 

Andra forskare (Similarly, Koestner & Losier, 1996; O’Reilly, Chatman & Caldwell, 

1991) menar att personer med hög openness beskrivs som självständiga, vilket kan vara 

fördelaktigt i försäljningsyrken (Judge & Zapata, 2015, s.1155). Kanazawa et al. (2011, 

s.3) definierar den öppna personen som nyfiken och med bäst förmåga att lära sig 

fortlöpande vilket än en gång återkopplar till Yakasai’s och Jan’s (2015, s.11) teori om 

att personlighetsdragen påverkar olika beroende på vilken situation eller kontext som 

studien handlar om.  

 

2.13.2 Conscientiousness i förhållande till prestation 

Conscientiousness har visat sig vara den faktor i The Big Five som har starkast samband 

med arbetsprestationer (Judge & Zapata., 2015, s. 1153; Khan et al., 2016, s.185; 

O’Connor & Paunonen, 2007, s.974). Det kan förklaras med att det handlar om 

individens grad av självkontroll, prestation och uthållighet (Judge & Zapata, 2015, 

s.1153). Behling (1998, s.85) menar att hög conscientiousness visar på ett positivt 

förhållande till att prestera bra inom de flesta yrken. Kanazawa et al. (2011, s.3) menar 

att säljare behöver arbeta resultatinriktat i konkurrensutsatta miljöer där de måste vara 

övertygande och detaljerade för att utföra sitt arbete. Personer med hög 

conscientiousness föredrar resultatinriktade arbetsuppgifter (Kanazawa et al., 2011, s.3), 

vilket stärker tidigare påstående om det positiva sambandet till försäljningsyrken. 

 

2.13.3 Extraversion i förhållande till prestation 

Som tidigare nämnts beskrivs personer med höga värden på extraversion som sociala, 

utåtvända och sällskapliga (Judge & Zapata, 2015, s.1154). Yakasai och Jan (2015, 

s.15) visar att extraversion har ett starkt samband mellan framgång och 

försäljningsyrken, då ett bra bemötande och viljan att ge service är två nyckelfaktorer 

för nöjda kunder. Dock menar Yakasai och Jan (2015, s.15) att höga nivåer av 

extraversion kan få negativ effekt på prestationen då personen blir för upptagen med att 

fokusera på att vara exalterad och insatt i den sociala relationen. Det kan alltså leda till 

att fokuset på affären hämmas och i värsta fall glöms bort helt.  
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2.13.4 Agreeableness i förhållande till prestation 

En person som har höga värden av agreeableness tycker enligt Giluk och Postlethwaite 

(2015, s.61) att det är viktigt med förtroende och att skapa relationer, vilket enligt 

Tsuzuki (2015, s.144) har visat sig vara framgångsrikt då försäljning handlar om att 

komma överens med motparten. Det har även visat sig att denna kategori av 

personlighetsfaktorer påverkar arbetsprestationer då personer med hög agreeableness 

anses vara framgångsrika i yrken som baseras på samarbete och kundservice (Judge & 

Zapata, 2015, s.1155). Dock menar Furnham och Fudge (2008, s.11-12) att de 

föreligger negativa korrelationer för agreeableness i förhållande till försäljning vilket 

innebär att ju högre värden desto lägre prestation inom försäljning och vice versa.  

 

2.13.5 Neuroticism i förhållande till prestation 

Barrick och Mount (1991, s.20) visar ett negativt samband mellan prestation och högt 

värde på neuroticism vilket även stöds av Yakasai och Jan (2015), Tsuzuki (2015), 

Furnham och Fudge (2008, s.11-12) och Judge et al. (1999). De menar att dessa 

personer beskrivs som nervösa, oroliga och med dåligt självförtroende, vilket påverkar 

prestationen negativt. Yakasai och Jan (2015, s.18) visar att individer med högt värde av 

neuroticism presterar sämre än andra när det handlar om tänkande under hög press.  

 

Yakasai och Jan (2015, s.18) beskriver att personer med lågt värde på neuroticism kan 

prestera bra, särskilt i jobb som kräver känslomässig stabilitet vilket de menar att yrken 

som handlar om försäljning gör. De menar främst att det föreligger positiva samband 

mellan neuroticism och de säljyrken där säljaren har kontakt med kunder som har olika 

kulturella värderingar och behov (Yakasai & Jan, 2015, s.18). Däremot finns studier 

som Giluk och Postlethwaite (2015, s.60) som visar att neurotiska personer har ett 

negativt samband med prestation, särskilt då det gäller att arbeta mot mål. Giluk och 

Postlethwaite (2015, s.60) menar att detta kan ha att göra med att dessa personer 

underskattar sin egen förmåga och att de på grund av detta väljer att fuska för att nå det 

uppsatta målet. Individer med höga värden av neuroticism arbetar hårt med försiktighet 

vilket kan dämpa effekten av obehagliga och stressiga beslut till följd av känslomässig 

stabilitet (Yakasai & Jan, 2015, s.18). De beskriver dock att i säljyrken som kräver 

snabba beslut och har en hög stressnivå föreligger en negativ korrelation mellan 

prestation och neuroticism (Yakasai & Jan, 2015, s.18). 

 



 

20 

 

2.14 The Big Five relaterat till toppmäklare 

Molin, Grabert och Sandberg (2017, s.11) presenterar i sin uppsats fem kluster som 

bygger på en undersökning av 98 stycken högpresterande fastighetsmäklare i Sverige 

där 51 stycken användbara svar inhämtades. Kluster ett kallas Rutinerade Rune, kluster 

två Beredda Bill, kluster tre Storstadsmäklaren Simon, kluster fyra kallas Alf Midby 

och kluster fem Tydliga Therese. I modellen nedan redogörs värdena av The Big Five 

för vartdera kluster, se modell 5: Toppmäklare uppdelade i kluster. I grova drag kan vi 

med hjälp av modellen se tre av klustrena befinner sig kring medelvärdet för 

personlighetsdraget openness och de övriga två ligger båda med ett värde över 70. För 

personlighetsdraget conscientiousness ligger samtliga kluster över medelvärdet varav 

kluster två visar upp det högsta värdet (92) i jämförelse med alla presenterade värden. 

Värdet för extraversion sticker ut i kluster fyra då det visar upp ett värde på 58, 

resterande värden för extraversion är alla från 78 och uppåt. Agreeableness visar bland 

toppmäklarna upp ett brett spann. Värdena finner vi mellan 47 och 89, dock ligger 

majoriteten över medelvärdet. Slutligen visar neuroticism upp tre värden som ligger 

under medelvärdet och ett strax över. Sticker ut gör återigen kluster fyra då de har ett 

högre värde (75) än övriga. 

 

 

Modell 5: Toppmäklare uppdelade i kluster (Molin, Grabert & Sandberg, 2017) 
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2.15 Sammanfattande modell över teorin 

 

 

Modell 6: Teori-modell (egen) 

I Modell 6: Teori-modell ges en sammanfattande bild av hur teorikapitlet kring The Big 

Five är uppbyggt för att få en bild av personlighetsverktyget i sin helhet samt på vilka 

områden det kan användas. Som tydliggörs i modellen delas personlighetsverktyget upp 

i fem personlighetsdrag, 2.4 till och med 2.8. Därefter visas i teorimodellen att The Big 

Five har använts i tidigare studier för att undersöka förhållandet med bland annat 

utbildning, arbete, försäljning och prestation. Teorin tydliggör att olika kombinationer 

av personlighetsdragen är fungerande i olika kontexter och det finns därför ingen 

helhetlig bild kring vilka personlighetstyper som kommer prestera bäst i alla situationer.  

 

Gällande utbildning är tidigare forskning överens om att personlighetsdragen kan 

förutspå hur en person kommer att prestera på akademisk nivå (Rammstedts et al., 2010, 

s.53; Komarraju et al., 2011, s.474-475; Rothstein & Paunonen, 1994, s.517) vilket även 

stämmer överens med tidigare forskning kring The Big Five i relation till arbete 

(Thoresen et al., 2004, s.841; Watanabe et al., 2011, s.1; Kanazawa et al., 2011, s.1). 

The Big Five i förhållande till försäljning visar att vissa av personlighetsdragen är mer 

lämpliga än andra. Forskningen presenterar bland annat att låga värden av neuroticism 

är en fördel för att kunna integrera med kunder (Judge et al., 1999, s.643). Teorin är 
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även överens om att höga värden på conscientiousness och extraversion är fördelaktigt 

samtidigt som några forskare presenterar samband med openness och agreeableness 

(Judge et al. (1999, s.643; Barrick & Mount, 1991, s. 20; Kanazawa et al., 2011, s.3).    

 

Openness i relation till prestation visar på en delad bild, då det finns både positiva och 

negativa samband. Forskningen presenterar en helhetlig bild kring att conscientiousness 

är det personlighetsdraget som har starkast positiva samband med prestation (Judge & 

Zapata., 2015, s. 1153; Khan et al., 2016, s.185; O’Connor & Paunonen, 2007, s.974). 

Kring extraversion och agreeableness presenterar teorin att högre värden än 

genomsnittlig befolkning är bra, dock får inte personlighetsdragen redogöra extremt 

höga nivåer då dessa tar över och hämmar fokus på prestationen (Judge & Zapata, 2015, 

s.1154; Yakasai & Jan, 2015, s.15). Även i relation till prestation är det en fördel med 

låga värden av neuroticism, dock visar Yakasai och Jan (2015, s.18) att högre nivåer 

kan vara positivt dock endast i förhållande till en förutbestämd kontext.  

 

Molin et al. (2017, s.11) visar att värdena för conscientiousness och extraversion är 

högre än genomsnittlig befolkning hos alla topp-presterande fastighetsmäklare. Det kan 

därför antas vara något som krävs för att prestera på topp i yrket. Openness och 

agreeableness visar på en spridning av värden och värdet på neuroticism visar till 

största del på lägre medelvärden än genomsnittlig befolkning (Molin et al., 2017, s.11). 

Sammanfattningsvis betyder det att conscientiousness, extraversion och neuroticism är 

de personlighetsdrag som påverkar prestationen hos en fastighetsmäklare mest.  
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

Arbetet inleddes med att analysera vetenskapliga artiklar för att få en inblick i tidigare 

forskning vilket är nödvändigt för att konstatera vilka kunskaper som redan finns inom 

forskningsområdet (Bryman & Bell, 2014, s.111). En noggrann granskning av tidigare 

forskning bidrar till att stärka trovärdigheten hos oss som författare samt studien i 

helhet. Bryman och Bell (2014, s.111) belyser vikten av att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till litteraturen samt att använda den som stöd till egna åsikter.  

 

I sökandet efter vetenskapliga artiklar använde vi oss främst av databaserna “Academic 

Search Elite”, “Scopus” och “Discovery at University of Gävle” vilka är databaser som 

finns att tillgå i det system som tillhandahålls av Högskolan i Gävle. Vi har också 

använt databasen “Google Scholar” vilket är en tjänst från Google där vetenskapliga 

publikationer och artiklar finns att tillgå. För att sökningarna skulle resultera i relevant 

litteratur använde vi oss i första hand av sökord som “The Big Five”, “personality 

traits”, “business”, “sales” och “real estate”. Eftersom The Big Five är etablerat och 

välanvänt (Franic´, Borsboom, Dolan och Boomsma, 2014, s.592) finns det en 

omfattande mängd forskning som har utgått från verktyget. Därför har vi varit 

noggranna och specifikt valt ut den forskning vi anser är mest relevant för denna studie.  

 

3.2 Forskningsansats 

En kvantitativ forskningsmetod har tillämpats för att besvara syftet med studien. Syftet 

har en klar koppling till denna forskningsmetod då det är jämförande och söker efter ett 

mönster (Bryman & Bell, 2014, s.58). Enligt flera forskare, bland annat Yin (2015, 

s.22), är kvantitativa metoder lämpligt vid studier där fokus ligger på siffror. Den 

kvantitativa metoden har visat sig vara fungerande i denna typ av undersökningar vilket 

stöds av tidigare forskning (Trost, 2012, s.18; Bryman & Bell, 2014, s.176; Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005, s.66) som visar att vi använder oss av den forskningsmetod 

som är vanligast inom detta ämnesområde. Studien utgår ifrån ett deduktivt synsätt då 

grunden för studien utgörs av tidigare forskning. Utifrån den befintliga teorin som vi 

tagit del av har ett syfte samt två frågeställningar formulerats. (Bryman & Bell, 2017, 

s.43). 
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En forskningsfråga som är av slaget ”vilka” brukar förknippas med 

enkätundersökningar (Yin, 2015, s.22), vilket är ett ord som återfinns i en av 

frågeställningarna till denna studie. Den kvantitativa data som blivit insamlad genom 

studien är i sifferform och har bearbetats i analyserings- och statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Science, SPSS.  

 

3.3 Forskningsdesign 

Enkätundersökningar omfattar ofta en tvärsnittsdesign och material samlas i huvudsak 

in genom enkäter, vilket är fallet i denna studie. Vid en tvärsnittsdesign så inhämtas 

data från mer än en analysenhet (exempelvis individer, familjer, organisationer) vid en 

viss tidpunkt. Datan som samlades in analyserades för att kunna visa på befintliga och 

obefintliga samband (Mann, 2003, s.56; Bryman & Bell, 2014, s.81).  

 

Vi anser att vår studie gynnas av ett effektivt verktyg som enkäter vilka har hjälpt oss 

att framställa empiriskt material till studien. Mann (2003, s.57) visar på ett antal 

fördelar med att använda sig av tvärsnittsdesign där han bland annat nämner att det är 

det bästa sättet att fastställa utbredningen, det är effektivt och gör att flera resultat kan 

studeras samtidigt. Eftersom vi ville nå ut till ett stort antal fastighetsmäklarstudenter är 

enkätundersökning en effektiv metod, både tid- och kostnadsmässigt. Denna studie 

kommer med grund i ovanstående redogörelse omfattas av en tvärsnittsdesign.  

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1. Population 

En population består av samtliga enheter som respondenter för undersökningen väljs 

utifrån (Bryman & Bell, 2017, s.191). Eftersom att vår studie avser 

fastighetsmäklarstudenter kommer populationen i vårt fall utgöras av samtliga studenter 

vid fastighetsmäklarprogram i Sverige. Denna population uppgår till 642 personer och 

är samtliga fastighetsmäklarstudenter vid utbildningarna på Luleå Tekniska Universitet, 

Malmö Universitet, Högskolan i Gävle, Karlstad Universitet och Kungliga Tekniska 

Högskolan.  

 

Det finns fler utbildningar som leder till fastighetsmäklarregistrering vid andra lärosäten 

som vid Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad eller vid olika uppdragsutbildningar. 

Dessa har vi valt att inte inkludera i studien av olika skäl, vi har exkluderat 
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uppdragsutbildningar, där studenten betalar för sin plats, de utbildningar där 

fastighetsmäklarregistreringen bara är en del av utbildningen och inte ligger i fokus 

samt de utbildningar som kräver en kompletterande påbyggnadsutbildning för att bli 

registrerad som fastighetsmäklare (Malmö Universitet, 2018; 

Fastighetsmäklarförbundet, 2015).  

 

3.4.2 Val av respondenter och primärdata 

Gummesson (2003, s.487) beskriver att ett tunt urval av respondenter kan vara en 

orsakande faktor till en bristfällig empiri och belyser vikten av att lyckas samla in ett 

rikt och trovärdigt material. Urvalet i vår population är de fastighetsmäklarstudenter 

som finns vid Luleå Tekniska Universitet, Malmö Universitet och Högskolan i Gävle. 

För att utse respondentgrupper till enkäten valde vi att fokusera på tre av de mest 

renodlade fastighetsmäklarutbildningarna i Sverige med en geografisk spridning över 

hela landet. Vi som författare närvarade endast personligen vid ett av lärosätena då det 

inte fanns geografiska förutsättningar att närvara vid samtliga. Vi anser att det är av vikt 

för arbetet att nå en hög svarsfrekvens och tror att detta på enklast sätt görs genom att 

enkäten utförs under ordinarie föreläsningstid. Vi anser även att det finns andra faktorer 

som bidrar till en hög svarsfrekvens, till exempel: enkätens varaktighet, svårighetsgrad 

och introduktion av enkätens syfte. Dessa påverkansfaktorer är något vi har tagit till oss 

av i utformningen av enkäten för att minska bortfallet.  

 

I denna undersökning har vi valt att använda oss av ett klusterurval då vi har delat in 

populationen i delar utifrån vilket lärosäte fastighetsmäklarstudenten studerar vid. 

Enligt Trost och Hultåker (2016, s.36) innebär klusterurval att valet av dessa sker 

strategiskt och att ingenting lämnas åt slumpen. Valet av att begränsa undersökningen 

till just fastighetsmäklarstudenter i årskurs ett och två vid tre lärosäten beror på att LTU, 

Luleå Tekniska Universitet, endast har ett tvåårigt fastighetsmäklarprogram vilket inte 

ger någon möjlighet att jämföra med de andra utbildningarnas årskurs treor, samt 

studiens begränsningar i form av resurser och tid. Då vi undersöker 

fastighetsmäklarstudenter vid tre olika lärosäten anser vi att populationen stämmer 

överens med verkligheten på ett rättvisande sätt vilket enligt Trost och Hultåker (2016, 

s.29) är av vikt för att få ett representativt urval. 
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Fastighetsmäklarstudenterna i urvalet är fördelade enligt följande: på 

fastighetsmäklarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet studerar 50 studenter 

uppdelade i en jämn fördelning mellan årskurs ett och två. På 

fastighetsförmedlingsprogrammet vid Malmö Universitet studerar 165 studenter, varav 

97 stycken går i årskurs ett och resterande 68 stycken i årskurs två. På 

Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle studerar 112 stycken i årskurs ett 

och 118 stycken i årskurs två, vilket blir ett sammanlagt antal på 230 studenter. Detta 

betyder att vårt urval sammanlagt består av 445 stycken fastighetsmäklarstudenter. Den 

data som samlas in av forskare för att bemöta en studies syfte kallas primärdata 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s.87). 

 

Svarsfrekvensen räknas ut enligt följande: 

 

 

Modell 7: Svarsfrekvens (egen) 

Som tydliggörs i Modell 7: Svarsfrekvens är det en jämn fördelning av respondenterna 

mellan årskurserna vilket är positivt med tanke på jämförelsen mellan lärosätena. Vi 

anser att enkätundersökningarna gav oss den mängd respondentsvar som vi var i behov 

av för att kunna bemöta studiens syfte då den totala svarsfrekvensen således blir 45 %. 

Vi hade dock gärna fått in fler svar från fastighetsmäklarstudenterna vid Malmö 

Universitet för att uppnå en högre svarsfrekvens vid deras lärosäte då det hade kunnat 

säkerställa resultatet. Detta är något som bekräftas av Krejcie och Morgan (1970, s.608) 

som i sin studie visar att det hade krävts cirka tio ytterligare svar för att kunna anse 

studien som representativ för den angivna populationen.  
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3.5 Enkäten 

3.5.1 Utformning av enkäten 

Vår enkät är en reducerad version av Johns, Donahues och Kentles (1991) officiella Big 

Five version då vi har använt oss av en uppdaterad version som är utgiven av John, 

Naumann och Soto (2008). Av kostnadsskäl har vi inte möjlighet att använda oss av den 

officiella versionen och vi anser även att den längre undersökningen ökar risken för 

enkättrötthet vilket riskerar att bidra till en lägre svarsfrekvens. Enkäten skapades i ett 

Google Forms-formulär som är ett webbaserat hjälpmedel för att utforma och 

genomföra enkätundersökningar, länk till enkäten 

https://goo.gl/forms/UUSdNESsP1T09Zjm2. 

 

Vi valde att göra separata enkätutskick till varje lärosäte för att inte skapa förvirring hos 

respondenterna. Frågorna och dispositionen var exakt lika men separata formulär 

skickades till Gävle, Luleå och Malmö. Att enkäterna är identiska gör det enklare för 

oss att identifiera ofullständiga svar och felande länkar. Enkäten skickades via en 

hyperlänk så att den smidigt kunde utföras med hjälp av en dator, telefon, surfplatta 

eller liknande verktyg. Till enkäten skrevs en kortfattad presentation om oss, syftet med 

vår enkät och vad resultatet kan bidra till. Vi poängterade även att deltagandet var 

frivilligt och att svaren är anonyma. Vi skrev även att det i slutet av enkäten finns en 

möjlighet att tävla om fyra stycken trisslotter med syfte att öka svarsfrekvensen. 

 

3.5.2 Formulering av frågor 

Till skillnad från originaltestet består denna version av färre frågor som är översatta från 

engelska till svenska, översättningen och bearbetningen är gjord av Pervin och John 

(1999). Ejlertsson (2005, s.50) menar att det finns en risk med att översätta en enkät 

själv då frågor inte uppfattas likadant på svenska som på engelska. Dock menar 

Ejlertsson (2005, s.50) att översättningen anses fungerande om den sker av minst två 

översättare och efter det provas i en pilotstudie, vilket vi säkerställer genom att använda 

oss av en redan etablerad version. Vi anser att denna version är fungerande i vår typ av 

studie då den använts i liknande studier som genomförts tidigare.  

 

Respondenten besvarar flera frågor för varje personlighetsfaktor för att kunna gradera 

dennes personlighet på en skala (0-100) som avser värdet för en av de fem 
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personlighetsfaktorerna. Enkäten utgörs av 44 påståenden som besvaras på en 

femgradig skala där svarsalternativ 1 är “håller inte alls med” och 5 är “håller med 

helt”, se modell 8: Exempel på enkätfrågor. Det ställdes även fyra kontrollfrågor varav 

tre av dessa var demografiska. Trost och Hultåker (2016, s.74-75) varnar för att använda 

öppna frågor i enkäter, de kan göra det svårare att bearbeta svaren när respondenten ges 

möjlighet att tolka frågor fritt. Med bakgrund i detta påstående valde vi att använda oss 

av stängda frågor, förutom frågan om ålder där respondenten fick svara utan 

svarsalternativ då vi anser att den frågan är svår att misstolka. Att frågorna är identiska 

för alla respondenter gör det även enklare för oss forskare att jämföra och analysera 

svaren. 

 

 

Modell 8: Exempel på enkätfrågor 

3.5.3 Demografiska kontrollvariabler  

Förutom de 44 påståenden som respondenterna besvarar så ställs tre stycken 

demografiska kontrollfrågor. Frågorna i enkäten som behandlar The Big Five har störst 

påverkan på resultatet och kontrollvariablerna är endast med för att se om de har någon 

påverkan på resultatet och isåfall hur stor. Dessa kontrollvariabler berör frågor kring 

“kön”, “ålder” och vilken termin den aktuella respondenten läser.  

 

Vid frågan gällande kön kunde respondenterna välja på svarsalternativen: “man”, 

“kvinna” eller “vill ej definiera” vilket enligt RFSL (2016, para.1) är viktigt för att vara 

inkluderande mot transpersoner och för att undvika att någon känner sig kränkt. För 

kontrollvariabeln gällande ålder fick respondenten ange sin egen ålder med siffror för 
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att kunna se om det finns eventuella avvikelser som är relevanta för resultatet. Vid 

frågan angående termin fanns svarsalternativen: “termin 1”, “termin 2”, “termin 3” och 

“termin 4” för att kunna genomföra vår jämförelse. 

 

3.5.4 Pilotundersökning 

För att kunna utforma en så bra enkät som möjligt ser vi en fördel i att genomföra en 

alternativ variant av enkäten före datainsamlingen för studien ska ske. Yin (2015, s.106) 

beskriver att en pilotundersökning är en metod där enkäten genomförs aningen mer 

generellt och som ett verktyg för att färdigställa den slutliga enkäten. Vi anser att det är 

en fördel att genomföra en variant av enkäten på några testpersoner, dels för att se hur 

lång tid undersökningen tar på ett ungefär och dels för att kunna få feedback och 

upptäcka brister i enkätens utformning. Vi bad tolv stycken bekanta att besvara enkäten 

och återkomma med feedback. 

 

Eftersom att vårt resultat ska grunda sig på enkätsvaren anser vi att det är särskilt viktigt 

att frågorna är lämpligt utformade, inte tar allt för lång tid att besvara och samlar in den 

data som vi anser oss ha användning av. Med tanke på hur viktig datainsamlingen är för 

vår studie tycker vi att fokus bör läggas på att arbeta fram material till utformningen av 

enkäten. En väl utformad enkät ska hjälpa oss bemöta syftet med studien. Vi tycker att 

det är viktigt att ha i åtanke att det primära med en pilotstudie inte är resultatet utan att 

använda den för att få lärdom för att kunna förbättra studien i sin helhet (Yin, 2015, 

s.107). Med hjälp av pilotstudien kunde vi korrigera det som behövdes och skicka ut 

enkäterna till våra urvalsgrupper. Resultatet av pilotstudien ledde till att vi la till en 

kontrollfråga där respondenten ombeds svara med en “4” i vår enkät.  

 

3.5.5 Utskick av enkäter 

För att nå våra urvalsgrupper var vi tidigt i processen i kontakt med 

utbildningsansvariga vid respektive lärosäte. Vi mejlade dem ett missivbrev för att 

förklara syftet med vår studie och vilket bidrag den kan ge. Vi la ner tid på att formulera 

och färdigställa missivbrevet då vi såg det som en viktig komponent till att fånga 

intresset hos de utbildningsansvariga för att få deras hjälp. Hjälpen skulle visa sig bli 

ovärderlig för vår studie och därför var det av vikt att formulera informationen på ett 

korrekt och effektivt sätt. I brevet fanns även kontaktuppgifter till oss författare och vår 

handledare Jonas Kågström för eventuella frågor och funderingar. För att öka 
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svarsfrekvensen tog vi en rekommendation på motivationshöjande åtgärd från Ejlertsson 

(2005, s.41), en möjlighet för respondenterna att få tillgång till resultatet genom att vi 

publicerar uppsatsen i deras klassgrupper på Facebook. Detta ökar enligt Ejlertsson 

(2005, s.41) känslan av meningsfullhet hos en del av respondenterna vilket kan öka 

svarsfrekvensen.  

  

För att kunna nå så många respondenter som möjligt vid Högskolan i Gävle, HiG, 

konstaterade vi att det bästa vore att genomföra undersökningen på 

fastighetsmäklarstudenternas undervisningstid. Med detta i åtanke tog vi därför kontakt 

med respektive kursansvarig för de pågående kurserna. För årskurs ett var det Hans-Erik 

Hellborg som avsatte tio minuter i början av en föreläsning för att låta oss genomföra 

enkäten som delats via en länk på klassens Facebooksida. Innan respondenterna började 

besvara enkäten fick vi möjlighet att förklara vad syftet med studien var, vad resultatet 

är tänkt att bidra med samt hur undersökningen skulle gå till. Under tiden 

respondenterna besvarade enkäten valde vi att närvara genom att agera som mentorer, 

detta för att kunna svara på eventuella frågor samt inge ett seriöst intryck. Då det här 

visade sig vara effektivt för svarsfrekvensen valde vi att genomföra enkäten på samma 

sätt för årskurs två vid HiG vilket innebar att vi kontaktade Daniel Andersson som även 

han avsatte en del av sin föreläsning till förmån för vår enkätundersökning. 

 

Vi fick snabb respons och ett positivt bemötande både via mejl och telefon gällande vår 

enkät av Helena Brännström vid Luleå Tekniska Universitet, LTU. Hon var 

tillmötesgående och ville hjälpa till med att erbjuda fastighetsmäklarstudenterna vid 

årskurs två tio minuter vid ett föreläsningstillfälle för att genomföra undersökningen då 

det visat sig vara en effektiv metod för svarsfrekvensen vid Högskolan i Gävle. 

Undersökningen delades via en hyperlänk på klassens Facebooksida tillsammans med 

ett förenklat missivbrev där vi precis som i Gävle förklarade syftet med studien, vad 

bidraget förhoppningsvis kan tillföra samt hur undersökningen skulle gå till. 

Hyperlänken delades i Facebookgruppen i samband med att föreläsningen skulle börja 

för att inlägget inte skulle försvinna i flödet. Fastighetsmäklarstudenterna i årskurs ett 

vid LTU fick också ta del av enkäten via Facebook tillsammans med det förenklade 

missivbrevet, dock fick de ingen avsatt undervisningstid för genomförandet då vi inte 

fick kontakt med aktuell kursansvarig.  
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Det var mer problematiskt att få kontakt med programansvarig Birgitta Vitestam-

Blomqvist vid Malmö Universitet, MAU, både per telefon och via mail. Efter ett tag 

fick vi svar via mail då hon meddelade att vi kunde få en lista på samtliga 

fastighetsmäklarstudenters e-postadresser skickade till oss från Ladok. Vi kontaktade 

därför Susanne Sjögren, Ladok vid Malmö Universitet, som skickade listorna till oss per 

post eftersom dessa inte får skickas digitalt. Därefter tog vi på eget initiativ kontakt med 

Emil Hagström, engagerad student vid fastighetsmäklarprogrammet i Malmö, som bjöd 

in oss till deras Facebookgrupp. Detta gjorde att vi kunde dela länken både via mail och 

Facebook, vilket vi hoppades skulle öka svarsfrekvensen. Emil Hagström rådgav oss 

även att skjuta på utskicket till en vecka senare än tänkt. Detta för att Malmö Universitet 

skulle ha ett event för fastighetsmäklarstudenter, “Fastighetsexpo”, och enkätutskicket 

skulle riskera att försvinna bland andra uppdateringar i klassgrupperna. Vi valde att 

skicka ut enkäten tillsammans med det förenklade missivbrevet till 

fastighetsmäklarstudenterna vid MAU på en måndag för att vi trodde att de skulle ge 

högst svarsfrekvens. 

 

3.5.6 Påminnelseutskick 

Tre arbetsdagar efter det första enkätutskicket skickade vi ut en påminnelse om att 

besvara enkäten till samtliga fastighetsmäklarstudenter vid LTU och MAU, genom att 

återigen publicera enkäten i deras klassgrupper på Facebook samt genom att mejla 

fastighetsmäklarstudenterna i Malmö. Att skicka påminnelse är något som Ejlertsson 

(2015, s.27) rekommenderar för att öka svarsfrekvensen. I detta utskick valde vi att vara 

mindre formella för att respondenterna skulle känna att vi var på samma “nivå” som 

dem, istället för att kommunicera via ett språk som varken vi eller de använder 

vardagligen. Vi valde även att framföra informationen mer kortfattat något som 

Ejlertsson (2005, s.119) rekommenderar för att få fram den mest väsentliga 

informationen. Vid den här tidpunkten hade vi även valt att engagera en 

fastighetsmäklarstudent vid MAU för att få hjälp att promota enkäten, då det visade sig 

vara lyckat vid LTU. 

 

Påminnelsen att fylla i enkäten, tillsammans med våra “ambassadörers” påtryckningar, 

visade sig vara lyckad då det ökade svarsfrekvensen hos Luleås 

fastighetsmäklarstudenter med 17% och Malmös fastighetsmäklartudenter med 40%, se 

modell 8: Påminnelseutskickets påverkan. Den procentuella ökningen räknades ut enligt 
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detta: Innan påminnelsemejlet hade fastighetsmäklarstudenterna i Luleå 29 stycken svar 

och Malmös fastighetsmäklartudenter 30 stycken svar. En vecka efter påminnelsemejlet 

hade vi fått in 34 stycken svar från Luleås fastighetsmäklartudenter vilket innebär en 

ökning med fem stycken och från fastighetsmäklarstudenterna i Malmö 42 stycken 

vilket är en ökning med tolv svar.  

 

Modell 9: Påminnelseutskickets påverkan (egen) 

Vi valde att inte skicka ut en andra påminnelse, vilket Ejlertsson (2005, s.27) annars 

rekommenderar, då vi anser att effekten av det inte kommer att ge de resultat vi hade 

önskat samt att det kan ifrågasättas ur en etisk synpunkt. Vi upplever nämligen att de 

studenter som inte svarar efter ett andra utskick inte kommer att ta sig tid att besvara 

enkäten efter ett tredje utskick heller utan att vi istället kommer att upplevas som tjatiga.  

 

3.6 Bortfall 

Eftersom att vår enkät medvetet delades ut till fastighetsmäklarutbildningen vid tre 

lärosäten, Gävle, Luleå och Malmö, kunde ett bortfall identifieras. Bryman och Bell 

(2017, s.192) beskriver ett bortfall som en felkälla som kan uppstå då en respondent till 

exempel inte går att nå eller när en respondent inte är förmögen att lämna den 

information som efterfrågas. Enligt Bryman och Bell (2017, s.202) är bortfall en ytterst 

vanlig komponent vid enkätundersökningar vilka måste beaktas. Av 445 

fastighetsmäklarstudenter utgör 226 stycken studenter vårt bortfall, detta resulterar i ett 

procentuellt bortfall på 55,3%. Bortfallets storlek är av väsentlig betydelse för om det 

insamlade resultatet kan anses användbart och representativt (Bryman & Bell, 2017, 

s.202). Av den totala populationen utgör bortfallet 35,2%. Bryman och Bell (2014, 

s.240) påstår även att en av följderna med stora bortfall är risken för att resultatet blir 

missvisande. Bryman och Bell (2014, s.241) har med tanke på detta problem utformat 

en rad tips för att minska bortfallet vid enkätundersökningar. Bland annat så bör syftet 

och val av respondenter för undersökningen vara tydligt, enkäten bör göras så effektiv 

och intressant som möjligt samt ha en attraktiv layout. Dessa tips är något vi har 

tillämpat i vår undersökning för att minska risken för bortfall.  
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3.6.1 Externt bortfall  

I de fall respondenter väljer att inte delta i studien kallas för externt bortfall (Ejlertsson, 

2005, s.26). Ejlertsson (2005, s.26) menar att icke-deltagandet kan bero på flera 

anledningar, exempelvis brist på tid eller möjlighet, vilket inte är påverkningsbart från 

forskarnas sida. Vi anser att vi minskar risken för externt bortfall i vår studie då vi 

skickade ut ett påminnelsemejl vilket bidrog till att öka svarsfrekvensen genom att 

påminna de respondenter som ännu inte hade hunnit svara. Vi har undvikit att få ett 

internt bortfall vilket enligt Ejlertsson (2005, s.129) innebär bortfall på enstaka frågor 

av oengagerade respondenter genom att göra samtliga frågor i enkäten obligatoriska. 

 

Även om påminnelsemejlet visade sig ha en positiv effekt på svarsfrekvensen så 

resulterade MAU’s fastighetsmäklares svarsfrekvens endast i 26% i jämförelse med 

HiG på 54% och LTU på 68%. Det kan anses vara ett relativt högt bortfall av 

fastighetsmäklarstudenterna i Malmös medverkan vilket kan skapa oro kring urvalets 

representativitet då Mangione (1995, s.60-61) anser att ett bortfall som är större än 50% 

inte är acceptabelt. Bortfallet av Malmös fastighetsmäklarstudenter påverkar även det 

totala bortfallet negativt då det resulterar i 55,3%. Som tidigare nämnts anser vi att 

antalet svar är tillräckligt med stöd av Krejcie och Morgans (1970, s.607) tabell som 

visar att det endast hade krävts cirka tio svar till för att anses ha tillräckligt hög 

svarsfrekvens. Bryman och Bell (2014, s.251) förklarar att den låga svarsfrekvensen i 

enkätundersökningar inte ska leda till att denna typ av undersökning undviks. De menar 

att det finns välkända “journals” som består av publicerade vetenskapliga artiklar med 

ett stort bortfall i undersökningen.  

 

3.6.2 Uppmärksamhetsbortfall 

För att stärka validiteten av studien valde vi att lägga in en kontrollfråga i mitten av 

enkätundersökningen där påståendet lyder “På denna kontrollfråga vill vi att du svarar 

med en 4:a”. Denna kontrollfråga ställs för att kunna bedöma hur seriös och noggrann 

en respondent är och kunna identifiera de respondenter som enbart “klickar sig igenom 

testet”. Detta hjälper oss att stärka validiteten då vi kan ta bort svaren från de 

respondenter som inte gjort en seriös medverkan i testet och därmed inte 

uppmärksammat påståendet (Ejlertsson, 2005, s.26). Vi kan kalla det för ett 

uppmärksamhetsbortfall.     
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3.6.3 Anonymitet och etiska principer  

Både vår enkätundersökning och pilotstudie var frivillig att delta i och respondenternas 

svar var anonyma, något vi var tydliga med att förklara för våra respondenter. Detta är 

etisk korrekt enligt de regler som Bryman och Bell (2017, s.141) lyfter och något vi som 

författare tycker är viktigt. De betonar respondenternas frivillighet, samtycke, 

anonymitet och integritet. De presenterar fyra stycken etiska principer vilka vi har valt 

att applicera på vårt arbete. Samtyckeskravet uppfyller vi när vi skriftligen informerar 

urvalsgruppen att deltagandet är frivilligt. Informationskravet uppfyller vi när vi 

skriftligen informerar urvalsgruppen om vad enkätundersökningen handlar om och dess 

syfte. Informationskravet motverkar falska förespeglingar vilket innebär att 

respondenterna får felaktig eller vilseledande information. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet uppfyller vi då respondenterna besvarar enkäten anonymt och ingen 

obehörig får tillgång till svaren.  

 

3.7 Omkodning 

En vecka efter att vi skickat ut påminnelsemejlet hade vi fått 199 stycken svar att arbeta 

med. Efter en snabb överblick insåg vi att 18 av de svaren inte var användbara då de 

svarat andra värden än “4” på kontrollfrågan. Kontrollfrågan kodades om till 0 på de 

svar där respondenten hade angett en fyra, vilket var det korrekta i denna fråga, och 

övriga värden (1,2,3 och 5) kodades om till -88 för att kunna identifiera dessa svar vid 

en senare analys. De 18 “felaktiga” svaren räknade vi som bortfall vilket betyder att vi 

sammanlagt fick in 181 användbara svar.  

 

Då majoriteten av frågorna, de som handlar om “The Big Five”, är utformade enligt en 

femgradig likertskala behövde vi inte ändra dessa svar och omvandla de till 

siffervärden. Dock behöver alla negativt ställda frågor omvandlas för att kunna få fram 

de korrekta BFI-poängen (John, Naumann & Soto, 2008) vilket kan göras av SPSS med 

hjälp av en syntax-kod. Vi räknade även om svaren från en femgradig skala till en 

hundragradig skala för att få fram de korrekta BFI-värdena. Resterande del av frågorna, 

de demografiska, kodade vi om för att förenkla analysen i SPSS. Män blev omkodade 

till 0, kvinnor blev benämnda som 1 och de som inte ville definiera sitt kön blev kodade 

som 2. Vi fick in fyra stycken enkäter där respondenterna inte ville definiera sitt kön, 

något som blir allt mer vanligt i dagens samhälle (RFSL, 2012, para.19-20). Dock ansåg 

vi efter en första körning i SPSS att det var motiverbart att ta bort dessa värden ur 
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resultatet då det är en minoritet samt att två av dessa har svarat fel på kontrollfrågan 

vilket betyder att endast är två av värdena är giltiga av dessa. Att analysera en grupp 

som består av 1% av de totala respondenterna anser vi inte kan ge ett representativt 

resultat. Slutligen fick vi alltså 179 stycken användbara svar. Se bilaga 2. 

 

Även frågan om årskurs fick vi koda om till värden, årskurs ett kodas till 0 och årskurs 

två till 1. Här kunde vi uppmärksamma en förvirring hos respondenterna från Luleå då 

fyra stycken hade svarat att de går första terminen vilket inte är möjligt då 

fastighetsmäklarprogrammet endast har intag på höstterminen och undersökningen har 

skett under vårterminen. Med hjälp av tidsstämpeln kunde vi dock se att de som svarat 

att de går första terminen hade svarat inom samma tidsspann som de personer som 

svarat att de går andra terminen vilket gör att vi kan dra slutsatsen att dessa personer har 

misstolkat frågan. Innan körningen i SPSS valde vi att även öronmärka vilket lärosäte 

respektive respondent studerar vid. För att kunna göra detta kodade vi om 

fastighetsmäklarstudenterna enligt följande: Luleå till 0, Malmö till 1 och Gävle 

öronmärktes med 2, se modell 10: Omkodning. Detta för att kunna jämföra och 

analysera skillnader personligheter emellan. Då vi arbetat med kodning är det viktigt att 

vara uppmärksam på att tolkningar kan uppstå och att det kan ha viss inverkan på 

resultatet. 
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Modell 10: Omkodning (egen) 

3.8 Analysmetod 

Som tidigare nämnts samlades data in till undersökningen med hjälp av en webbaserad 

enkät, Google Forms, och därefter analyserades svaren från undersökningen med hjälp 

av programvaran SPSS. Statistik- och analysprogrammet SPSS används för att 

framställa ett orsakssamband mellan teori och empiri. Vi valde att använda detta 

verktyg eftersom att det har använts av Salgado (1997), Judge et al. (2014), Judge et al. 

(1999) och Lounsbury et al., (2003) som genomfört studier som liknar vår. Bryman och 

Bell (2017, s.349) beskriver det även som den vanligaste analysmetoden vid användning 

av kvantitativa data. I programmet SPSS valde vi att utforma deskriptiva analyser, en 

bivariat korrelationsanalys och klusteranalyser.  

 

3.8.1 Deskriptiv analys 

En deskriptiv analys visar bland annat standardavvikelsen bland respondenternas svar, 

det högsta och lägsta värdet som uppmätts samt medelvärdet bland respondenternas svar 

(Pallant, 2016, s.53). Pallant (2016, s.58) beskriver även att felaktiga eller missvisande 

värden kan upptäckas med hjälp av en deskriptiv analys. I de fall missvisande eller 

felaktiga värden upptäcks bör forskaren ifrågasätta om värdet ska tas med i resultatet 
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eller inte. Det här var något vi gjorde då vi upptäckte ett missvisande värde, vilket var 

de personer som svarat att de ej vill definiera sitt kön.  

 

Pallant (2016, s.58) menar att en deskriptiv analys bevisar att svaren från enkäterna kan 

anses som fullständiga då analysen annars visar att den saknar data, något vår analys 

inte gjorde. I vår deskriptiva analys valde vi även att dela upp lärosätena för att kunna 

göra en tydligare jämförelse mellan fastighetsmäklarstudenterna. 

 

3.8.2 Bivariat korrelationsanalys 

En bivariat korrelationsanalys används för att analysera två variabler i taget för att 

bestämma hur de är relaterade till varandra vilket kan förklara styrkan och dess riktning 

(Bryman & Bell, 2017, s.337; Pallant, 2016, s.133). Bryman och Bell (2017, s.337) 

menar att detta görs för att hitta faktorer som sammanfaller variablerna emellan. De 

förklarar en metod, “Pearsons r”, vilket är en teknik för att studera intervall- och 

kvotvariabler. “Pearsons r” kan endast användas om förhållandet mellan de två 

variablerna i huvudsak är av linjärt slag. Om korrelationskoefficienten ligger på 0 finns 

det inget samband mellan variablerna och ligger den på 1 är det ett perfekt samband. 

Det betyder att ju närmare koefficienten ligger 1 desto starkare är sambandet och desto 

närmare 0 är sambandet svagare, den kommer alltså att visa en positiv eller negativ 

riktning på sambandet (Bryman & Bell, 2017, s.339; Pallant, 2016, s.135). Vid ett 

perfekt positivt samband (1) blir den ena variabeln större samtidigt som den andra 

variabeln ökar i samma utsträckning, och vice versa, utan påverkan från en tredje 

variabel. Vid ett negativt samband påverkas alltså de två variablerna av minst en till 

variabel (Bryman & Bell, 2017, s.339). Negativa korrelationer brukar markeras med ett 

minustecken framför värdet. 

 

En indikation för att få reda på hur tillförlitliga resultaten är, är att se om statistisk 

signifikans för sannolikhetsurvalet föreligger (Bryman & Bell, 2017, s.343). Ett 

oberoende urvalstest används för att jämföra och undersöka om skillnader i 

medelvärden, på samma kontinuerliga variabel, är signifikant skilt från 0, det vill säga 

om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna (Pallant, 2016, s.244). Föreligger 

det statistisk signifikans är det säkert att resultatet kan generaliseras till populationen i 

sin helhet. Signifikansnivån kan sedan betecknas antingen med “p<0,05” vilken 

markeras med en asterisk symbol “*” eller “p<0,01” som utmärks med två asteriska 
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symboler “**”. Bryman och Bell (2017, s.344) förklarar att om signifikansnivån 

betecknas med “p<0,05” föreligger 95% säkerhet att det statistiska sambandet finns och 

vid “p<0,01” är det 99% säkert vilket i sin tur betyder att resultatet sannolikt inte beror 

på någon tillfällighet (Bryman & Bell, 2017, s. 345).  

 

3.8.3 Klusteranalys 

En klusteranalys är ett statistiskt verktyg som hjälper forskaren att bilda grupperingar 

och att hitta mönster bland den data som samlats in (Ketchen & Shook, 1996, s.441). 

Ketchen och Shook (1996, s.441-442) har tolkat Hatten (1974), Hatten och Schendel 

(1977) och Hatten, Schendel och Cooper (1978) som menar att klusteranalyser blivit en 

populär metod från och med att den började användas under 1970-talet just på grund av 

sin funktion av att identifiera liknande grupper. Klusteranalysen grupperar alltså utvald 

data så att den statistiska variansen mellan de som ordnas inom samma kluster 

minimeras (Ketchen & Shook, 1996, s.442). Vi tog fram våra kluster med hjälp av 

SPSS som på ett matematiskt sätt formade tolv stycken grupper. Vi får på detta sätt 

fram ett mått på hur lika eller olika de olika grupperna är varandra (Körner och 

Wahlgren, 2015, s.182). Vi valde att använda oss av en metod som kallas för “K-mean” 

vilket innebär att data delas upp på antalet förvalda kluster. För att få fram en jämn 

fördelning bland klustren provade vi att använda oss av både fyra, åtta och tolv kluster, 

vilket visade att fyra stycken per skola gav en jämn fördelning.   

 

3.9 Kvalitetskrav 

3.9.1 Validitet 

Validitet handlar enligt Sohlberg och Sohlberg (2014, s.133) om att undersökningen 

faktiskt mäter det som forskaren avser. Bryman och Bell (2017, s.69) menar att det 

handlar om att det ska finnas ett sampel mellan slutsatsen och den undersökning som 

gjorts och de delar in validitetsbegreppet i fyra delar; begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och ekologisk validitet vilka redogörs nedan.  

 

Begreppsvaliditet handlar om hur väl ett mått mäter det begrepp som efterfrågas 

(Bryman & Bell, 2017, s.175). Intern validitet bedömer slutsatsens hållbarhet och hur 

olika variabler förhåller sig till varandra samt om förhållandet är konstant eller inte. 

Detta förhållande kan endast undersökas om det finns en detaljerad beskrivning av 

undersökningsförfarandet för studien (Bryman & Bell, 2017, s.69). En redogörelse för 
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vår undersökning finns under “3.4.2 Primärdata och val av respondenter” och “3.5.1 

Utformning av enkäten”. En likadan studie går alltså att upprepa vilket stärker den 

interna validiteten. 

  

Extern validitet handlar om hur generaliserbart det resultat som framställs är utöver 

själva syftet (Bryman & Bell, 2017, s.69). I denna fråga betonar Bryman och Bell 

(2017, s.69) vikten av att utse urvalsgrupper. Vår studie kan ge en generell bild av 

personlighetsprofilen hos en fastighetsmäklarstudent i Sverige då enkäten genomförts 

på 179 stycken studenter av totalt 445 studerande vid tre av de mest renodlade 

fastighetsmäklarutbildningarna i Sverige vilket stärker den externa validiteten. Totalt 

sett finns det 642 mäklarstudenter mellan termin ett och fyra i hela Sverige. Ekologisk 

validitet beskriver hur väl resultatet är tillämpligt på människors vardag (Bryman & 

Bell, 2017, s.69). Hög ekologisk validitet efterfrågas då studier rent tekniskt sett kan 

vara valida men ha ett svagt samband med människan och det som händer i hennes 

vardag (Bryman & Bell, 2017, s.69). Även den ekologiska validiteten i vår studie är 

stark eftersom vi har valt ut en specifik urvalsgrupp och uppnått en svarsfrekvens på 

44,7%.  

 

Att använda etablerade metoder för att bedöma validiteten i forskningen är ett sätt att 

producera ett pålitligt forskningsresultat (Roberts, Priest & Traynor, 2006, s.45). Enligt 

Eliasson (2013, s.142) anses en undersökning med hög validitet ha trovärdiga resultat. 

För att en studie ska anses ha validitet förutsätter det att reliabilitet föreligger (Bryman 

& Bell, 2017, s.179). 

 

3.9.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om pålitligheten av ett mått och Bryman och Bell (2017, s.174) 

nämner stabilitet som en viktig komponent. Stabilitet handlar om att ett resultat inte är 

beroende av tidpunkten utan att det finns ett starkt samband mellan två 

observationstillfällen. Korrelationen är styrkan på måttet och testas bäst genom att 

genomföra samma test på samma typ av urvalsgrupp vid två olika tillfällen (Bryman & 

Bell, 2017, s.174). Bryman och Bell (2017, s.174) poängterar ett problem med att 

bedöma stabilitet på detta sätt då till exempel en enkät som handlar om köpvilja är 

beroende av respondentens personliga ekonomi, vilket kan skilja sig mellan enkät-

tillfälle ett och två. Det här är något som en undersökning med The Big Five inte berörs 
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av på samma sätt som en undersökning av köpvilja då Judge et al. (1999, s.623) menar 

att The Big Five anses vara en modell som är stabil över tid. The Big Five har visat sig 

fungera oberoende av faktorer som kultur, språk och geografiska förutsättningar, vilket 

gör den användbar i alla delar av världen och stärker reliabiliteten (Judge & Ilies, 2002, 

s.798; McCrae & Costa, 1997, s.592; Franic´, Borsboom, Dolan & Boomsma, 2014, 

s.593). 

 

3.9.3 Generalisering  

Generalisering är ett begrepp som handlar om i vilken utsträckning resultatet av en 

studie är användbart i andra situationer och för andra grupper än just det aktuella 

undersökningsområdet (Bryman & Bell, 2017, s.180). De beskriver ett representativt 

urval som ett val av respondenter där resultatet inte blir specifikt för just den gruppen. 

Bryman och Bell (2017, s.180) säger att forskare ofta får sina resultat att framstå som 

mer generaliserbara än vad dem egentligen kanske är. Enligt Bryman och Bell (2017, 

s.180) ska man inte dra några slutsatser om att resultatet går att generalisera för andra 

grupper än just den population som låg till grund för resultatet.  

 

Som vi nämnde i kapitel 3.4.2 Population så är för tillfället 642 studenter inskrivna på 

fastighetsmäklarutbildningen i Sverige. Vid genomförd undersökning på tre av dessa 

lärosäten, bestående av totalt 445 studenter, fick vi in 199 stycken svar. Detta uppgår till 

en svarsfrekvens på 44,7%. Enligt Krejcie och Morgan (1970) kräver en 

undersökningsgrupp på 440 respondenter 205 stycken användbara svar för att anses som 

generaliserbar och en undersökningsgrupp på 460 respondenter kräver 210 stycken svar. 

Vår respondentgrupp består av 445 stycken studenter och hade alltså krävt mellan 205 

och 210 stycken svar. I jämförelse med våra 199 stycken insamlade svar hade vår studie 

alltså behövt mellan fem till tio ytterligare svar för att enligt Krejcies och Morgans 

(1970) studie anses som generaliserbar. Med tanke på de få svar som saknas så anser vi 

ändå studien generaliserbar och med en ökning av antalet svar med 5% hade vi nått den 

accepterade gränsen. De få svaren som saknas till denna gräns gör oss nöjda över hur 

många svar vi lyckats samla in samtidigt som det är frustrerande att vara så nära ett fullt 

accepterat generaliserbart resultat. 
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3.10 Källkritik   

Enligt Eriksson och Hultman (2016, s.113) kan källors kvalitet prövas genom äkthet, 

samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. Samtidighet syftar på att tiden mellan 

en händelse och dess registrering är så kort som möjligt. Ett långt tidsrum ökar risken 

för att fler händelser påverkar dokumentet. Tendens- och beroendekritik fokuserar på 

data och har större koppling till källans innehåll än själva källan i sig. Kritiken handlar 

om partsintressen och att det krävs en balans mellan olika uppgifter för att få fram ett 

verklighetsbaserat resultat samt till vilken grad källorna är beroende av varandra. 

(Eriksson & Hultman, 2016, s.113) 

 

De artiklar vi har använt är peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade av 

andra forskare på området före de publicerats. Vi har främst använt oss av primärkällor 

för att undvika felaktiga eller förvrängda tolkningar från andra än oss själva. I de fall då 

primärkällan inte funnits att tillgå har vi använt oss av sekundärkällor då vi ansett att 

informationen är relevant för studien. Detta kan anses vara bristfälligt då vi inte säkert 

kan veta hur informationen har blivit tolkad, däremot har vi varit noggranna med att 

poängtera vem det är som talar och om det är en tolkning eller en primärkälla för att 

undvika missförstånd.  

 

Vi har i vår teoretiska referensram använt oss av 61 vetenskapliga artiklar. Artiklarna är 

publicerade inom åldersspannet 1936-2018. Att vi har använt oss av artiklar som är 

publicerade redan under tidigt 1900-tal kan anses vara förlegad forskning. Dock menar 

vi att eftersom The Big Five anses vara en modell som är stabil över tid (Judge et al., 

1999, s.623) anser vi att artiklar som har använt metoden The Big Five bör anses vara 

användbara. Att majoriteten av dessa artiklar dessutom är peer-reviewed gör de ännu 

mer användbara och pålitliga. Dessutom finns det data som menar att det inte alltid är 

ett kvalitetsmått att vara publicerad i de prestigefyllda tidskrifterna, bland annat Brembs 

(2018) som menar att kvaliteten på undersökningen inte ökar i takt med tidskriftens 

rangordning. På grund av den relevanta informationen från artiklarna har vi därför valt 

att använda oss av dessa.  
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3.11 Metodkritik 

I vetenskapliga studier ligger undersökningsmetoden i centrum (Eriksson & Hultman, 

2016, s.89). Enligt Denscombe (2002, s.191) bidrar en kritisk granskning av en metod 

till en högre trovärdighet för forskningen. 

 

Bryman och Bell (2014, s.182) tar upp att Schutz (1962) är en av de forskare som ser 

kritiskt på den kvantitativa metoden och menar att den inte ger någon form av utrymme 

för att tolka fritt. Detta innebär att det kan upplevas som att människans tolkningar i 

samhället ignoreras. Det Bryman och Bell (2017, s.247) beskriver som nackdelar vid en 

enkätundersökning är att det inte finns någon intervjuperson närvarande, vilket gör att 

det kan bli svårare för respondenterna att förstå frågorna samt att respondenten inte får 

någon möjlighet att ställa följdfrågor. Eriksson och Hultman (2016, s.102) påstår att 

låga svarsfrekvenser är ett problem med enkätundersökningar och att detta inte kan 

förutspås utan upptäcks först i det stadie då forskaren ska återanvända och analysera 

resultaten. Detta stärks av Bryman och Bell (2017, s.202) som identifierat en tendens 

som innebär att fler och fler väljer att inte delta i enkätundersökningar och att bortfallet 

vid dessa studier blir allt större. För att motverka detta har vi försökt utforma en 

lättförståelig och effektiv enkät. Då enkätundersökningen endast genomfördes vid tre 

lärosäten kan en viss skevhet i förhållande till övriga studenter på 

fastighetsmäklarutbildningar vid andra lärosäten uppstå̊. Detta för att 

enkätundersökningen inte genomfördes vid samtliga lärosäten som erbjuder 

fastighetsmäklarprogrammet på grund av tidsbrist och geografiska begränsningar. 

  

Anonymiteten var på förhand en av våra viktigaste aspekter i enkäten. Dels på grund av 

de etiska principerna som nämns i kapitel “3.6.3 Anonymitet och etiska principer” men 

framförallt för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Vi misstänkte precis som 

Lundgren och Wärneryd (1990, s.30-31) nämner att respondenter är mer sanningsenliga 

om man använder sig av anonyma svarsmetoder. Enligt Lundgren och Wärneryd (1990, 

s.31) minskar antalet bortfall då anonyma svarsmetoder används. För att undvika 

bortfall har vi tydligt i instruktionen förklarat att respondenten är anonym och att ingen 

obehörig kommer att ta del av svaren. 

 

Vår undersökning samlade in totalt 179 användbara svar. Av respondenterna var 109 

(60,9%) av dessa kvinnor och 70 stycken män (39,1%), se modell 11: Könsfördelning. 
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Överrepresentationen av kvinnor kunde blivit ett problem för undersökningen men den 

forskning som finns på området visar att den ojämna fördelningen inte bör vara något 

problem för studien. Bland annat menar Kajonius och Johnson (2018, s.127) att i det 

stora hela visas sällan några märkbara skillnader mellan könen i undersökningar som 

grundar sig på The Big Five och även Weisberg et al., (2011) påpekar att skillnaderna 

mellan könens personlighetsdrag är få. 

 

 

 

Modell 11: Könsfördelning (egen) 

Det finns även kritik riktad mot personlighetsteorin The Big Five, bland annat Barrick 

och Mount (1991, s.3) som visar att vissa av egenskaperna som är karaktäriserande för 

en viss faktor återfinns i andra faktorer vilket tyder på att egenskaperna inte skiljer sig 

helt och hållet från varandra. Även Paunonen och Jackson (2000, s.821) har riktat en del 

kritik mot personlighetsverktyget efter att de analyserat Sauciers och Goldbergs (1998) 

studie där de kom fram till att nästan alla personlighetsvariabler kan placeras inom The 

Big Five. Paunonen och Jackson (2000, s.821) menar att det finns dimensioner av 

beteende som inte faller inom ramarna för The Big Five. De pekar med hjälp av en 

faktoranalys ut 26 beteendevariabler med ett värde som är för svagt för att korrelera 

med The Big Five. Judge et al. (1999, s.623) stärker däremot personlighetsverktyget och 

menar att The Big Five anses vara en modell som är stabil över tid. Verktyget har visat 

sig fungera oberoende av faktorer som kultur, språk och geografiska förutsättningar, 

vilket gör den användbar i alla delar av världen (Judge & Ilies, 2002, s.798; McCrae & 

Costa, 1997, s.592; Franic´, Borsboom, Dolan & Boomsma, 2013, s.593). Dessutom 
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påverkas den som tidigare sagt inte av ojämn fördelning mellan könen (Weisberg et al., 

2011). 

  

En av våra frågor i enkäten avsåg vilken termin respondenten studerade. 

Svarsalternativen för frågan var “termin 1”, “termin 2”, “termin 3” och “termin 4”. Då 

undersökningen genomfördes under VT-18 är det endast möjligt för 

fastighetsmäklarstudenterna att studera termin två eller fyra eftersom att de undersökta 

utbildningarna har intag under höstterminen och inte vårterminen. Trots detta fick vi in 

svar som avsåg “termin 1”. I efterhand insåg vi att vi hade kunnat undvika dessa 

felaktiga svar genom att endast ha med de terminer som respondenterna faktiskt kunde 

studera. Detta hade inte gett utrymme för något missförstånd eller några felaktiga svar. 

Eftersom att två av undersökningarna, de vid Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska 

Universitet, utfördes under föreläsningstid så vet vi vid vilket datum och vid vilken 

tidpunkt dessa felaktiga svar har erhållits och därför också vilken årskurs och termin 

studenten tillhör. 

 

3.12 Sammanfattning för utformandet av studien 

 

 

Modell 12: Utformandet av studien (egen) 
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Modell 12: Utformandet av studien tydliggör studiens upplägg och visar de fyra 

huvudområdena som vi har fokuserat på under arbetets gång. Studien utgår från tidigare 

forskning där vi formulerat ett gap som vi finner är av intresse. För att kunna besvara 

studiens syfte, det formulerade forskningsgapet, samlades svar in från en enkät som 

skickades till utvalda respondenter. Frågorna till enkäten formulerades genom tidigare 

forskning som utfört liknande studier för att på så sätt kunna säkerställa att de svar vi får 

in från respondenterna kan ge det bidrag vi söker. Respondenternas svar analyserades 

sedan vilket gjorde att vi tydligt kunde se olika profiler hos fastighetsmäklarstudenterna. 

I samband med att profilerna kunde stakas ut kunde vi presentera en slutsats som 

formuleras nedan, se 6.1 Sammanfattande slutsats.  
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Sammanlagt fick vi in 201 svar varav 179 stycken var användbara i undersökning efter 

bortfall från kontrollfrågan och det aktiva valet att inte ta med den minoritet som inte 

ville definiera sitt kön, se “3.7 Omkodning” Majoriteten av respondenterna utgörs av 

kvinnor, 60,9% (109 stycken) vilket betyder att män utgör 39,1% (70 stycken) av det 

totala antalet svar. I tabellen nedan redogörs att det inte finns några stora könsskillnader 

förutom de som tidigare forskare (Weisberg et al., 2011; Kajonius & Johnson, 2018) 

redogjort då de menar att kvinnor visar på något högre värden på agreeableness och 

neuroticism samt att extraversion är ett personlighetsdrag med många likheter mellan 

könen. Personlighetsdraget openness visar en skillnad mellan kvinnor och män i vår 

studie på 5,96 enheter, dock ligger båda könen inom standardavvikelsen.  

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik för kön 

Respondenterna var i åldersspannet 18-53 år där majoriteten består av personer som är 

mellan 20-24 år, se bilaga 13. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att mäklarutbildningen 

består av olika åldrar och representeras främst av det kvinnliga könet. Fler värden kan 

utläsas i den deskriptiva statistiken som finns i bilaga 2. 
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Under kolumnen “Mean” i tabellen nedan visas medelvärdet av samtliga respondenter 

vilket redogör vilken personlighetsprofil den genomsnittliga fastighetsmäklarstudenten 

besitter utifrån våra resultat. Det innebär att mäklarstudenter i snitt har högre värden på 

openness, conscientiousness, extraversion och agreeableness samt lägre på neuroticism 

än övrig befolkning. Dessa personer kan beskrivas som kreativa (Khan et al., 2016; Ma, 

2005; Yakasai & Jan, 2015), samvetsgranna (Roberts, Chernyshenko, Stark, & 

Goldberg, 2005), utåtvända (Judge & Zapata, 2015), samarbetsvilliga (Costa et al., 

1991) och med en positiv syn på världen (Judge & Zapata, 2015). För att se hur mycket 

fastighetsmäklarstudenterna skiljer sig från övrig befolkning räknades skillnaderna i 

standardavvikelsen ut, se modell 13: Skillnader i standardavvikelser från övrig 

befolkning.  

 

 

Modell 13: Skillnader i standardavvikelser från övrig befolkning (egen)  

Det mittersta värdet motsvarar alltid mitten på normalfördelningen vilket betyder att 

övrig befolkning har medelvärde 50 i den här undersökningen (Matthews, Deary & 

Whiteman, 2003, s.162). 

Modellen visar att fastighetsmäklarstudenterna har en egen profil i jämförelse med övrig 

befolkning. Det personlighetsdraget som skiljer mest från övrig befolkning är 

extraversion som skiljer sig 1,808 standardavvikelser och det som skiljer sig minst är 

neuroticism med en genomsnittlig standardavvikelse på 1,173. Mäklarstudenterna har 

höga värden på personlighetsdragen conscientiousness och extraversion i medelvärde 

vilket Barrick och Mount (1991, s.20) i sin studie visar har ett starkt samband med 

framgång i försäljningsinriktade yrken. Detta stämmer även överens med Judge et al. 

(1999, s.643) och Yakasai och Jan (2015, s.16) uppfattning kring vilka 

personlighetsdrag som är fördelaktiga vid integrering med kunder och säljares 

prestationer. 
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Tabell 2: Deskriptiv statistik, värden hos samtliga mäklarstudenter 

Detta resultat liknar Lounsbury et al.:s (2009) resultat gällande ”business-studenter” då 

de också visade upp högre värden än genomsnittet för openness, conscientiousness och 

extraversion. Resultatet skiljer sig dock på personlighetsdraget neuroticism då 

”business-studenterna” visar på ett högre värde än genomsnittet för neuroticism medan 

fastighetsmäklarstudenterna visar på ett lägre värde än genomsnittet. Vårt resultat skiljer 

sig även på agreeableness då de som studerar “business” har ett lägre värde än vad 

fastighetsmäklarstudenterna visar, dock har båda undersökningsgrupperna ett högre 

medelvärde än genomsnittlig befolkning, se modell 14: ”Business-studenter” i 

jämförelse med fastighetsmäklarstudenter. 

 

Modell 14: ”Business-studenter” i jämförelse med fastighetsmäklarstudenter (egen) 

4.2 Bivariat korrelationsanalys 

För att kunna styrka resultaten och se om fastighetsmäklarstudenterna vid de olika 

lärosätena har någon koppling till varandra valde vi att genomföra en 
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korrelationsanalys, se bilaga 5. Analysen visar att det finns flertalet variabler som har 

starka samband med varandra. Totalt sett visar 15 variabler en statistisk signifikans 

varav nio stycken har en stark korrelation på 0,01 nivån vilket innebär att dessa 

korrelationer anses ha 1% risk att vara slumpmässiga. Dock visar fyra av dessa variabler 

en statistisk signifikans med lärosäte vilket inte riktigt går att säkerställa då de har blivit 

omkodade till en siffra, därför väljer vi att inte fokusera på dessa samband. De 

korrelationerna som visade sig vara högst är agreeableness i förhållande till 

conscientiousness och neuroticism i förhållande till extraversion. Agreeableness i 

förhållande till conscientiousness visade sig ha en positiv korrelation på 0,358** vilket 

innebär att vid ett högre värde på agreeableness visar det sig även i ett högre värde på 

conscientiousness och tvärtom. Neuroticism i förhållande till extraversion visar en 

negativ korrelation på -0,365** vilket innebär att ett lägre värde på neuroticism ger ett 

högre värde på extraversion och vice versa.  

 

4.2.1 Openness 

Personlighetsdraget openness visar på ett negativt samband med kön på -0,242**. Då vi 

kodade man till 0 och kvinna 1 betyder det att de som definierar sig som kvinnor i 

studien har ett genomsnittligt lägre värde på openness än männen, se bilaga 4. Openness 

visar även på två positiva samband med extraversion 0,269** och agreeableness 

0,195**. Det betyder att ju högre värde en respondent har på openness desto högre 

värde har den personen på extraversion och agreeableness också. Det enda 

personlighetsdraget som openness inte har någon statistisk signifikans med är 

conscientiousness och det visar sig att neuroticism har en negativ korrelation på -

0,184*. Detta betyder att det är 95% statistiskt säkert att ju högre värde på openness en 

fastighetsmäklarstudent har desto lägre värde på neuroticism har den personen, och vice 

versa. Utifrån detta kan vi konstatera att nyfikna och kreativa fastighetsmäklarstudenter 

även är extroverta och samarbetsvilliga och i någon mån har mindre ångest i jämförelse 

med andra.  

 

Rothmann och Coetzer (2003, s.69) beskriver att individer med höga värden på 

openness är självständiga vilket är viktigt i fastighetsmäklaryrket då det till stor del 

handlar om självständigt arbete. Kreativitet är också viktigt i mäklaryrket för att hela 

tiden utveckla tjänsten och anpassa denna efter marknaden vilket stämmer överens med 

det Judge och Zapata (2015, s.1155) påstår om att personer med höga värden på 
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openness ofta arbetar i yrken som kräver innovation och kreativitet. Däremot finns det 

forskning (Kraimer & Seibert, 2001, s.13) som visar att höga värden på openness ger 

lägre lön i provisionsbaserade branscher, vilket fastighetsmäklarbranschen är. Även 

Barrick et al. (2001, s.19) och Furnham och Fudge (2008, s.12) visar på en svag negativ 

korrelation med openness och hög prestation i försäljningsinriktade branscher.  

 

4.2.2 Conscientiousness 

Conscientiousness visar ett negativt samband med neuroticism -0,326**. Detta innebär 

att vid ett högre värde på conscientiousness desto lägre värde på neuroticism, eller vice 

versa. Det innebär att ju mer ödmjuka och samvetsgranna (Costa et al., 1991, s.889) 

fastighetsmäklarstudenter är desto mindre ångest har de, men också att ju mer ångest de 

har desto mindre ödmjuka upplevs de vara (Judge et al.,1999, s.624). Detta är 99% 

statistiskt säkert då det är markerat med två asteriska symboler (**).  

 

Conscientiousness visar även på positiva samband med extraversion (0,175*) och 

agreeableness (0,358**). Sambandet mellan conscientiousness och agreeableness är det 

starkaste positiva sambandet, statistiskt sett, i den här undersökningen. Det innebär att 

ju mer samvetsgrann en person är desto högre värde visar samma individ på 

agreeableness, vilket innebär att vara medgörlig och bra på att samarbeta (Costa et al., 

1991, s.888). Detta innebär att vi kan konstatera att fastighetsmäklarstudenter som är 

noggranna och pålitliga med sannolikhet även är utåtvända, sympatiska och mer trygga i 

sig själva. Detta skapar enligt Judge et al. (1998, s.624) bra förutsättningar för att bli 

högpresterande och nå framgång i karriären. Conscientiousness visar inte på någon 

statistisk signifikans med kön eller openness.  

 

4.2.3 Extraversion 

Extraversion visar inget statistiskt samband med kontrollvariabeln kön, däremot visar 

det tre positiva samband i förhållande till openness (0,269**), conscientiousness 

(0,175*) och agreeableness (0,163*). Det starkaste sambandet av dessa tre är 

extraversion i förhållande till openness som har två asteriska symboler. Vid ett högre 

värde på extraversion visar det sig i ett högre värde på de tre nämnda 

personlighetsdragen vilket betyder att ju mer utåtvänd och socialt kompetent en 

fastighetsmäklarstudent är desto mer öppen, ödmjuk och samarbetsvillig är individen i 

fråga och tvärtom. Extraversion visar på det starkaste negativa statistiska sambandet av 
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alla korrelationer i förhållande med neuroticism (-0,365**). Det betyder att när en 

respondent visar på höga värden på extraversion speglas det i lägre värden på 

neuroticism med 99% statistisk säkerhet. Beskrivet i personlighetsdrag innebär det att ju 

mer utåtriktad och impulsiv en fastighetsmäklarstudent är desto mindre ångest har den.  

 

Judge et al. (2014, s.531) kopplar ihop extraversion och framgång i 

försäljningsinriktade yrken då de menar att höga värden på extraversion är positivt i 

social interaktion. Även Barrick et al. (2001, s.12) menar att personlighetsdraget är 

positivt i interaktionen mellan parter vilket är viktigt för att skapa förtroende, vilket 

fastighetsmäklaryrket handlar om. Viljan att ge service och ett bra bemötande krävs för 

att lyckas i försäljningsinriktade yrken vilket enligt Yakasai och Jan (2015, s.15) 

innebär att ha höga nivåer av extraversion något som den genomsnittliga 

fastighetsmäklarstudenten visar.  

 

4.2.4 Agreeableness 

Det finns inga signifikanta korrelationer mellan agreeableness och kontrollvariabeln 

kön. Agreeableness visar på positiva samband i relation till openness (0,195**), 

conscientiousness (0,358**) och extraversion (0,163*). Som tidigare nämnts är 

korrelationen mellan agreeableness och conscientiousness det starkaste positiva 

sambandet i undersökningen vilket gör att vi kan konstatera att ju mer medgörlig en 

fastighetsmäklarstudent är desto mer samvetsgrann och ödmjuk är personen, med 1 % 

risk att resultatet är slumpmässigt. Korrelationerna mellan agreeableness, openness och 

extraversion innebär att ju högre värden på agreeableness desto högre värden på 

openness och extraversion. Det betyder att om en fastighetsmäklarstudent är medgörlig 

är den med stor sannolikhet också ödmjuk och öppen som person. 

 

Agreeableness visar en negativ korrelation med neuroticism (-0,262**) vilket innebär 

att ju högre värden en respondent besitter på agreeableness desto lägre värden har den 

på neuroticism. Det betyder i beskrivande termer att om en fastighetsmäklarstudent är 

sympatisk och hjälpsam är den med stor sannolikhet mindre ångestfylld i jämförelse 

med andra med 99% statistisk signifikans. Yakasai och Jan (2015, s.16) beskriver att 

höga värden på agreeableness kan skapa förutsättningar för ett bra kundbemötande och 

Giluk och Postlethwaite (2015, s.61) påstår att dessa personer tycker det är viktigt att 

skapa relationer baserade på förtroende, vilket krävs i mäklaryrket.  
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4.2.5 Neuroticism 

Personlighetsdraget neuroticism visar flest signifikanta korrelationer, då det visar 

samband med samtliga variabler. Korrelationen mellan kön och neuroticism (0,224**) 

innebär att respondenterna som definierar sig som män med stor sannolikhet har lägre 

värde på neuroticism än de respondenter som definierar sig som kvinnor. Det innebär att 

de manliga fastighetsmäklarstudenterna är mindre ångestfyllda och mer säkra i sig 

själva i jämförelse med de kvinnliga studenterna.  

 

Neuroticism visar negativa korrelationer med alla de övriga personlighetdragen i The 

Big Five, i förhållande till openness (-0,184*), conscientiousness (-0,326**), 

extraversion (-0,365**) och agreeableness (-0,262**). Det innebär också att alla 

personlighetdragen i förhållande till neuroticism visar på 99% chans att det är statistiskt 

säkerställt förutom openness som visar 95% chans. Vi kan därför konstatera att i de fall 

en fastighetsmäklarstudent visar på låga värden på neuroticisim kommer det med 

sannolikhet speglas i höga värden på openness, conscientiousness, extraversion, och 

agreeableness.  

 

Studier visar att höga värden på neuroticism har ett negativt samband med försäljning 

(Barrick & Mount, 1991; Yakasai & Jan, 2015; Tsuzuki, 2015; Furnham & Fudge, 

2008; Judge et al.,1999) vilket innebär att de fastighetsmäklarstudenter som visar högre 

värden på neuroticism med sannolikhet kommer prestera sämre. Yakasai och Jan (2015, 

s.18) beskriver dock att låga värden på neuroticism kan innebära bra prestation i 

säljyrken där det föreligger hög stressnivå som resulterar i snabba beslut vilket det gör i 

fastighetsmäklarbranschen.  

 

4.2.6 Kön 

Kontrollvariabeln kön visar sig som tidigare nämnt ha ett positivt signifikant samband 

med neuroticism (0,224**) och en negativ korrelation med openness (-0,242**). Det 

betyder att de två variablerna som skiljer sig mest mellan kvinnor och män i vår studie 

är neuroticism och openness. Då män är omkodade till 0 och kvinnor till 1 innebär det 

att de fastighetsmäklarstudenter som definierar sig som män sannolikt har lägre värden 

på neuroticism och högre värden på openness i jämförelse med kvinnorna.  
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Genom standardavvikelsen kan vi se hur mycket de olika värdena avviker från 

medelvärdet, är värdena nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg och om de är 

spridda resulterar det i en hög standardavvikelse (De Veaux, Velleman & Bock, 2016, 

s.129). Standardavvikelsen är således ett mått på den statistiska spridningen och 

förklarar hur mycket datan avviker från medelvärdet. De skillnader som redogörs i 

bilaga 4 är i personlighetsdragen openness och neuroticism där de som definierar sig 

som kvinnor i undersökningen inte faller inom standardavvikelsen för män. Openness 

skiljer sig med 0,69 enheter utanför standardavvikelsen och neuroticism med 0,31 

enheter. I övrigt finns inga signifikanta korrelationer till kön.  

 

Att det inte finns några stora könsskillnader stämmer överens med tidigare forskning 

(Weisberg et al., 2011; Kajonius och Johnson, 2018). De menar att kvinnor ofta visar på 

högre värden på agreeableness och neuroticism vilket delvis stämmer överens med 

fastighetsmäklarstudenterna då det inte finns några märkbara skillnader på 

personlighetsdraget agreeableness men däremot på neuroticism. Att extraversion skiljer 

sig minimalt (0,09 enheter) mellan de manliga och kvinnliga respondenterna stämmer 

även det överens med Kajonius och Johnson (2018, s.127) tidigare forskning. 

 

4.3 T-test 

Som tydliggörs i bilaga 3 finns det likheter och skillnader mellan 

fastighetsmäklarstudenterna vid de olika lärosätena. För att gå djupare in på om 

skillnader och likheter beror på slumpen eller om resultatet kan förväntas vara 

representativt för hela populationen valde vi att genomföra T-test. Nedan redogörs 

resultaten för varje enskilt lärosäte, se modell 15-17: Spindelnätsdiagram för 

fastighetsmäklarstudenterna vid respektive lärosäte. 
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Modell 15, Modell 16 och Modell 17: Spindelnätsdiagram för 

fastighetsmäklarstudenterna vid respektive lärosäte (egen) 

4.3.1 Luleå Tekniska Universitet i jämförelse med Malmö Universitet 

Fastighetsmäklarstudenterna i Luleå och Malmö har i genomsnitt liknande 

personlighetsdrag med varandra vilket tydliggörs i bilaga 7. Det finns likheter i 

personlighetsdraget openness som endast har en medelvärdesskillnad på 0,14. Den 

största skillnaden är personlighetsdraget neuroticism som skiljer sig 4,57 i 

medelvärdesskillnad då fastighetsmäklarstudenterna i Malmö har högre värden och 

därmed är mer ångestfyllda än fastighetsmäklarstudenterna i Luleå (Judge et al. 1999, 

s.624). Fastighetsmäklarstudenterna vid båda lärosätena ligger dock under medelvärdet 

på neuroticism och över medelvärde för resterande personlighetsdrag i jämförelse med 

övrig befolkning vilket är att anse som en likhet.  

 

4.3.2 Luleå Tekniska Universitet i jämförelse med Högskolan i Gävle 

I bilaga 8 visas en jämförelse mellan fastighetsmäklarstudenterna vid LTU och HiG där 

vi kan se att de skiljer sig mer än jämförelsen i ”4.3.1Luleå Tekniska Universitet i 

jämförelse med Malmö Universitet”. I tabellen redogörs en märkbar skillnad på 

personlighetsdraget openness då fastighetsmäklarstudenterna i Luleå har 75,83 och 

Gävles fastighetsmäklartudenter har 66,02 i medelvärde vilket innebär att det skiljer 

9,81 enheter. Neuroticism visar också en skillnad i medelvärde, med 6,21 enheter, och 

även conscientiousness och agreeableness har medelvärdesskillnader på 5,11 respektive 

4,80 enheter. Extraversion visar likheter mellan LTU och HiG då det endast har en 

medelvärdesskillnad på 0,336. Det innebär att fastighetsmäklarstudenterna i Luleå 

statistiskt sett är mer öppna, samvetsgranna och sympatiska samt mindre ångestfyllda än 

de som studerar till fastighetsmäklare i Gävle (Judge et al. 1999, s.624; Costa et al. 

1991, s.889; Khan, Ahmed & Abid, 2016).   

 

4.3.3 Malmö Universitet i jämförelse med Högskolan i Gävle 

Fastighetsmäklarstudenterna vid MAU och HiG är i genomsnitt lika varandra vilket 

visas i bilaga 9. De skiljer sig på openness då fastighetsmäklarstudenterna i Malmö har 

ett medelvärde på 75,69 och i Gävle har 66,02 vilket innebär en medelvärdesskillnad på 

9,67 enheter. Det här betyder att studenterna som studerar till fastighetsmäklare i 

Malmö är mer kreativa, nyfikna och öppna för nya erfarenheter än de som studerar 
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motsvarande program i Gävle (Khan, Ahmed & Abid, 2016; Ma, 2005; Yakasai & Jan, 

2015). För resterande personlighetsdrag presenteras likheter då den största 

medelvärdesskillnaden efter openness är extraversion och neuroticism som båda visar 

på 1,64. Det här innebär att fastighetsmäklarstudenterna i den här jämförelsen är lika 

varandra i genomsnitt förutom på personlighetsdraget openness.  

 

4.3.4 Sammanfattning T-test 

De fastighetsmäklarstudenter som är mest lika varandra är de som studerar i Luleå och 

Malmö då de enligt bilaga 10 inte visar några signifikanta medelvärdesskillnader. Även 

fastighetsmäklarstudenterna i Malmö och Gävle är lika varandra då de endast visar en 

signifikant medelvärdesskillnad vilket är på personlighetsdraget openness, se bilaga 11. 

De respondenter som är mest olika varandra är de som studerar vid Luleå Tekniska 

Universitet i jämförelse med Högskolan i Gävle, se bilaga 12. Dessa 

fastighetsmäklarstudenter visar fyra signifikanta medelvärdesskillnader vilka är på 

personlighetsdragen openness, conscientiousness, agreeableness och neuroticism. 

 

Det här betyder även att det personlighetsdraget som skiljer sig mest mellan lärosätena 

är openness då det visar signifikanta medelvärdesskillnader mellan Luleå och Gävle 

samt Gävle och Malmö. Det personlighetsdraget som är mest lika i medelvärde över alla 

lärosäten är extraversion med en standardavvikelse på 1,97 enheter vilket redovisas i 

modell 18: Medelvärde i personlighetsdragen för respektive lärosäte. 
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Modell 18: Medelvärden i personlighetsdragen för respektive lärosäte (egen) 

Modell 19: Spindelnätsdiagram för samtliga lärosäten tydliggör att de 

fastighetsmäklarstudenter som deltagit i studien är lika varandra då den inte visar några 

stora skillnader mellan medelvärden. För att tydliggöra detta har lärosätena 

sammanställts i spindeldiagrammet nedan och jämförts med genomsnittlig befolkning.  

 

 

Modell 19: Spindelnätsdiagram för samtliga lärosäten (egen) 

Modellen visar även att det finns en speciell personlighetsprofil för 

fastighetsmäklarstudenter då den visar små skillnader mellan lärosätena. Den visar även 

tydligt hur fastighetsmäklarstudenter skiljer sig från genomsnittlig befolkning både i 

lägre värde på neuroticism och högre värde i på de övriga personlighetsdragen.  

 

4.4 Klusteranalys 

I klusteranalysen har vi analyserat fem stycken typiska kluster för de undersökta 

fastighetsmäklarstudenterna. Av totalt tolv kluster grupperade vi ihop dem till fem 

kluster då vi ansåg att det gav en bra övergripande bild av de mest typiska beteendena 

och särskilt skillnaderna mellan fastighetsmäklarstudenterna. Dessa fem kluster kommer 

vi att kalla för Hariga Hanna, Vardagliga Vilmer, Produktiva Pontus, Omtyckta Olivia 

och Försynta Freja. Namnet ska spegla det typiska beteendemönstret för just den 

personlighet som klustret visar och nedan kommer en mer ingående redogörelse för 

dessa. Fördelningen av antalet fastighetsmäklarstudenter per kluster ser ut enligt 

följande: 11 stycken studenter i kluster ett (6,1%), kluster två består av 27 stycken 
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studenter (15,1%), det tredje klustret utgörs av 43 stycken studenter (24%), kluster fyra 

består av 73 stycken studenter (40,8%) och det femte och sista 25 stycken studenter 

(14%). De respondenter som blivit identifierade som bortfall är därav borträknade och 

ingår inte i något kluster.  

 

I bilaga 6 återfinns hela klusteranalysen där fyra kluster per lärosäte utgör totalt tolv 

kluster. Den första vågräta kolumnen för varje kluster redogör för vid vilket lärosäte 

studenten studerar vid, 0,00 står för Luleå Tekniska Universitet, 1,00 står för Malmö 

Universitet och Högskolan i Gävle betecknas 2,00. Den andra vågräta kolumnen 

redogör för kön där värde under 0,5 betyder att majoriteten i klustret utgörs av män och 

värden över 0,5 betyder att majoriteten utgörs av kvinnor. Därefter följer fem stycken 

vågräta kolumner med värden för openness, conscientiousness, extraversion, 

agreeableness och neurotisicm, i angiven ordning.  

 

4.4.1 Kluster 1 - Hariga Hanna 

Kluster ett kallas Hariga Hanna och är nästan jämt fördelat mellan manliga och 

kvinnliga fastighetsmäklarstudenter som är aktiva vid utbildningarna i Luleå och i 

Malmö, se Tabell 3: Hariga Hanna. Av de elva studenter som utgör kluster 1 studerar 

åtta vid Malmö Universitet och tre vid Luleå Tekniska Universitet. De uppvisar ett 

värde som är högre än den genomsnittliga befolkningens värde inom samtliga kategorier 

och ett extra högt värde för personlighetsdraget neuroticism i förhållande till de andra 

klustren. 

 

Hariga Hanna ser, trots sin nyfikenhet, världen som en otrygg och oberäknelig plats 

(Ma, 2005; Judge et al. 1999, s.624). Hon uttrycker ofta sina känslor stort och kraftigt 

även om hon inte alltid har kontrollen över dem. Hon är självkritisk och presterar inte 

alltid på topp. Hariga Hanna kan både vara ledaren och följaren, hon är kompetent och 

en blandning mellan samarbetsvillig och självcentrerad (Costa et al. 1991, s.889). 
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Tabell 3: Hariga Hanna (egen) 

4.4.2 Kluster 2 - Vardagliga Vilmer 

Kluster två kallas Vardagliga Vilmer och sticker i jämförelse mot de övriga klustrena 

inte ut så mycket. Det är det kluster med lägst värde för agreeableness medan övriga 

personlighetsdrag varken är det högsta eller lägsta presenterade i jämförelse med något 

av de andra klustren. Totalt sett har klustret en liten spridning då det lägst uppvisade 

värdet är 56 och det högst uppvisade värdet är 78. Klustret består främst av män och de 

studerande finns vid utbildningarna i Malmö och Gävle, se Tabell 4: Vardagliga 

Vilmer. Av de 27 studenter som utgör kluster två studerar 24 stycken vid Högskolan i 

Gävle och tre stycken vid Malmö Universitet.  

 

Vardagliga Vilmer är mer nyfiken, självständig och ängslig än den genomsnittliga 

människan (Yakasai & Jan, 2015; Judge & Zapata, 2015, s.1154-1155l). Vardagliga 

Vilmer är minst samarbetsvillig och hjälpsam i jämförelse med Hariga Hanna, 

Produktiva Pontus, Omtyckta Olivia och Försynta Freja och ser gärna sig själv i 

ledarrollen (Giluk & Postlethwaite, 2015, s.63). Han sticker inte ut åt något håll bland 

sina utbildningskamrater, det finns någon mer eller mindre öppen, ödmjuk, ambitiös, 

symptatisk och ängslig fastighetsmäklarstudent.   

 

 

Tabell 4: Vardagliga Vilmer (egen) 

 

4.4.3 Kluster 3 - Produktiva Pontus 

Inom kluster tre hittar vi fastighetsmäklarstudenter från samtliga lärosäten i 

undersökningen och är främst dominerad av män. Klustret uppvisar höga värden inom 

personlighetsdragen openness och extraversion och dessutom har klustret ett värde som 

är lägre än den genomsnittliga människans värde för neurotisicm, se tabell 5: 

Produktiva Pontus. Klustret utgörs av totalt 43 studenter som är fördelade med 31 
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stycken vid Högskolan i Gävle, sju stycken vid Luleå Tekniska Universitet och fem 

stycken vid Malmö Universitet. 

Produktiva Pontus besitter många önskvärda personlighetsdrag. På grund av hans 

öppenhet och sociala kompetens blir han en naturlig ledare som ser positivt på livet 

(Judge & Zapata, 2015, s.1154; Ma, 2005; Furnham & Miller, 1997, s.706). Produktiva 

Pontus låter inte oroliga tankar inkräkta hans högpresterande vardag utan ser istället på 

nya situationer med nyfikenhet.  

 

 

Tabell 5: Produktiva Pontus (egen) 

4.4.4 Kluster 4 - Omtyckta Olivia 

Kluster fyra består också av fastighetsmäklarstudenter från Luleå, Malmö och Gävle 

och är kvinnodominerat. Detta är det största klustret med 73 stycken studenter varav 46 

vid Högskolan i Gävle, elva vid Luleå Tekniska Universitet och 16 stycken vid Malmö 

Universitet, se tabell 6: Omtyckta Olivia. Klustret kännetecknas framförallt av höga 

värden för agreeableness och conscientiousness och fastighetsmäklarstudenterna inom 

kluster fyra är mindre neurotiska än den genomsnittliga människan. 

 

Omtyckta Olivia får alla i sin omgivning att må bra. Omtyckta Olivia bidrar med många 

kloka tankar och är såväl hjälpsam som inkännande (Giluk & Postlethwaite, 2015, s.63). 

Hon ser inte motgångar som hinder utan snarare problem som går att lösa tillsammans 

med andra vilket gör att hon oftast lyckas bra med det hon tar sig för (Judge & Zapata, 

2015, s.1154). Omtyckta Olivia sätter andra i första rum och värnar om den goda 

stämningen. 

 

Tabell 6: Omtyckta Olivia (egen) 
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4.4.5 Kluster 5 - Försynta Freja 

Här återfinns fastighetsmäklarstudenter från Luleå och Gävle och klustret representeras 

till större del av kvinnor än av män, se tabell 7: Försynta Freja. Totalt 25 studenter 

utgör klustret och 22 av dessa studerar vid Högskolan i Gävle och tre stycken vid Luleå 

Tekniska Universitet. Kluster fem är det kluster som uppvisar de lägsta värdena inom 

personlighetsdragen openness och extraversion, även om det fortfarande är högre än den 

genomsnittliga människans värde.  

 

Försynta Freja är den mest återhållsamma och inåtvända fastighetsmäklarstudenten i 

jämförelse med de andra klustren. Försynta Freja är kompetent och ödmjuk (Costa et al. 

1991, s.889) men tyr sig till återkommande moment i vardagen. Hon är en god lyssnare 

och en känslomässigt stabil person (Judge & Zapata, 2015, s.1154). Försynta Freja 

samarbetar gärna med andra, men intar gärna inte någon ledarroll.  

 

 

Tabell 7: Försynta Freja (egen) 

4.4.6 Sammanfattning klusteranalys 

Sammanfattningsvis återfinner vi fastighetsmäklarstudenter i kluster ett, tre, fyra och 

fem vid Luleå Tekniska Universitet. Där återfinner vi personlighetstyperna Hariga 

Hanna (12,5%), Produktiva Pontus (29,2%), Försynta Freja (12,5%) och Omtyckta 

Olivia (45,8%). Procentsatsen anger hur stor del av fastighetsmäklarstudenterna i Luleå 

som återfinns inom varje kluster. Däremot saknas fastighetsmäklarstudenter som 

Vardagliga Vilmer. Fastighetsmäklarstudenterna vid Malmö Universitet återfinns i 

kluster ett, två, tre och fyra. På utbildningen finns Hariga Hanna (25%), Vardagliga 

Vilmer (9,4%), Produktiva Pontus 15,6%) och Omtycka Olivia (50%) men Försynta 

Freja saknas.  
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Till sist finner vi kluster två, tre, fyra och fem på Högskolan i Gävle. Här hittar vi alltså 

både Vardagliga Vilmer (19,5%), Produktiva Pontus (25,2%), Omtyckta Olivia (37,4%) 

och Försynta Freja (17,9%), men ingen Hariga Hanna. På samtliga lärosäten utgör 

Omtyckta Olivia den största delen av fastighetsmäklarstudenterna och av totalt 179 

respondenter utgör Omtyckta Olivia 40,8%. 

 

4.4.7 Fastighetsmäklarstudenter versus toppmäklare 

Bland toppmäklarna finns tre stycken kluster som matchar de kluster som finns bland 

fastighetsmäklarstudenterna, se “2.16 The Big Five och toppmäklare”. Rutinerade Rune 

matchas ihop med Omtyckta Olivia och Storstadsmäklaren Simon och Tydliga Therese 

matchas ihop med Vardagliga Vilmer. Omtyckta Olivia är det största klustret och utgörs 

av totalt 73 stycken (40,8%) fastighetsmäklarstudenter. Detta kluster matchar 

Rutinerade Rune som även är det största klustret och utgörs av 16 stycken 

fastighetsmäklare (31,4%). Omtyckta Olivias personlighetsprofil matchar Rutinerade 

Rune, se tabell 7: Omtyckta Olivia matchar med Rutinerade Rune, som gör 61-90 

affärer per år och tjänar 40 000 kr-59 000 kr i snittprovision per månad. Vardagliga 

Vilmer som utgörs av 24 stycken fastighetsmäklarstudenter (13,4%) matchar sin 

personlighetsprofil med Storstadsmäklaren Simon och Tydliga Therese som utgörs av 

totalt 20 fastighetsmäklare (39,2%) och även de gör 61-90 affärer per år och tjänar 

mellan 20 000 kr-59 000 kr per månad, se tabell 8: Vardagliga Vilmer matchar med 

Storstadsmäklaren Simon och Tydliga Therese.  

 

 

Tabell 7: Omtyckta Olivia matchar med Rutinerade Rune (egen) 

Tabell 8: Vardagliga Vilmer matchar med Storstadsmäklaren Simon och Tydliga 

Therese (egen) 



 

62 

 

Hariga Hanna, Produktiva Pontus och Försynta Freja matchar inte med något av de 

klustren som utgörs av toppmäklarna, det innebär att 79 stycken (40,8%) av studenterna 

inte matchar med något av fastighetsmäklarklustren. För fastighetsmäklarnas kluster två 

och fyra som utgörs av 15 stycken (29%) fastighetsmäklare finns alltså ingen 

matchning. Kluster fyra har ett värde på neuroticism (75) som är högre än hos något 

annat kluster. Det höga värdet av neurotisicm i kombination med ett lågt värde på 

agreeableness och ett genomsnittligt värde på openness gör att kluster fyra bland 

toppmäklarna inte finns representerat bland fastighetsmäklarstudenterna. Kluster två 

finns inte heller representerat bland någon av Hariga Hanna, Vardagliga Vilmer, 

Produktiva Pontus, Omtyckta Olivia eller Försynta Freja. Det låga värdet av neuroticism 

i kombination med det låga värdet av openness återfinns inte bland någon av 

studentklustren. 
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5. Diskussion 

5.1 Fastighetsmäklarstudenters karaktäriserade personlighetsdrag 

Då vi analyserade resultaten kunde vi se att alla personlighetsdrag har ett liknande 

medelvärde vilket innebär att det inte finns några större skillnader oavsett vilket lärosäte 

fastighetsmäklarstudenten studerar vid. Resultatet tydliggör även att 

fastighetsmäklarstudenterna skiljer sig från genomsnittlig befolkning vilket kan kopplas 

med Lounsbury et al.:s, (2009, s.202-204) resultat. De menar att vidare forskning kring 

personlighetsdrag hos olika typer av ekonomstudenter skulle förtydliga betydelsen och 

generaliserbarheten av de resultaten. Studien indikerade att studenterna, med inriktning 

på försäljning, skiljer sig från andra studenter i alla de fem personlighetsdragen 

(Lounsbury et al., 2009, s.202-204). Vi menar därför att vi genom resultatet av denna 

studie och Lounsbury et al.:s (2009) tidigare forskning kan konstatera att studenter som 

väljer att studera försäljningsinriktade utbildningar är annorlunda i jämförelse med 

övrig befolkning. Anledningen till att personlighetsdragen inte har några utmärkande 

skillnader bland respondenterna tror vi kan bero på flera faktorer.  

 

Som vi tidigare varit inne på kännetecknas höga värden på openness av kreativitet, 

äventyrlighet och nytänkande (Judge & Zapata, 2015, s. 1154). Anledningen till att 

fastighetsmäklarstudenterna i Gävle har lägre värden än övriga lärosäten tror vi kan bero 

på att dessa personer är mer konservativa och därmed benägna att välja trygga val. Med 

det menar vi att de väljer en etablerad och omtalad utbildning. Vi tror också att dessa 

studenter ser en trygghet i valmöjligheten att läsa ett tredje år i de fall studenten känner 

att yrkesutbildningen inte var rätt. Dock bör det tilläggas att fastighetsmäklarstudenterna 

vid Högskolan i Gävle har högre värde på openness än övrig befolkning och därför inte 

kan anses vara märkbart försiktiga eller formella. Som tidigare forskning visar finns det 

ingen enhetlig bild kring openness och försäljning, däremot visar bland annat Judge och 

Zapata (2015, s.1155) att självständighet är en fördelaktig egenskap i 

försäljningsinriktade yrken. Det här gör att vi tror att variationen i värden på openness 

inte kan förutsäga hur fastighetmäklarstudenten kommer att lyckas i framtiden. 

 

Conscientiousness är ett av personlighetsdragen som har lägst spridning av medelvärden 

mellan lärosätena. Enligt Costa et. al (1991, s.889) förknippas conscientiousness bland 

annat med självdisciplin och kompetens. Detta är egenskaper vi tror att personer som 

söker sig till en högskola generellt besitter, vilket kan vara orsaken till det höga och 
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likvärdiga resultatet bland respondenterna. Rent generellt tror vi att studenter bör vara 

målinriktade och noggranna för att klara av studier på eftergymnasial nivå och därför 

påvisar liknande värden. Utifrån våra egna tankar och erfarenheter tror vi också att 

personerna vid alla lärosäten har ungefär samma utbildningsbakgrund och 

livserfarenheter, vilket gör att de besitter ungefär samma kompetens. Enligt Kanazawa 

et al. (2011, s.3) presterar personer med höga värden på conscientiousness bra inom 

försäljningsyrken då de föredrar och motiveras av resultatinriktade arbetsuppgifter. 

Höga värden av conscientiousness har även visat sig ha ett starkt samband med 

framgång i karriären (Judge et al., 1999, s.624). Detta gör att vi anser att höga värden av 

conscientiousness är viktigt för att lyckas inom mäklarbranschen, vilket 

fastighetsmäklarstudenterna vid samtliga lärosäten besitter.  

 

Extraversion kännetecknas av utåtvändhet, höga ambitioner och ledarskap enligt Judge 

och Zapata (2015, s.1155) och Furnham och Fudge (2008, s.11). Samtliga 

respondentgrupper presenterade resultat som låg över genomsnittet för extraversion, och 

som vi tidigare nämnde så tror vi att de som söker till en högskola generellt sett har 

höga ambitioner och vill ge sig själva bra förutsättningar för framtiden. Vi tror även att 

många studenter väljer att flytta till en ny stad vilket innebär att de behöver vara 

utåtriktade för att hitta nya umgängeskretsar på studieorten, särskilt de studenter som 

vill bli fastighetsmäklare då utbildningen endast finns vid ett fåtal studieorter. Vi tror att 

vi hade fått fram ett annorlunda resultat om testet hade genomförts vid Stockholms 

Universitet, eller liknande, då vi har uppfattningen att många studenter i större städer 

fortfarande bor kvar hemma och inte är i behov att av att vara en del av skolans 

studentliv på samma sätt än om du flyttar till en ny stad. 

 

Litteraturen visar att extraversion är ett personlighetsdrag som är viktigt för att lyckas 

inom försäljningsbranschen då det speglas i ett bra bemötande och viljan att ge service 

(Yakasai & Jan, 2015, s.15). Även Furnham och Fudge (2008, s.15) nämner det positiva 

sambandet mellan extraversion och hög prestation i försäljning vilket är återkommande 

i litteraturen. Däremot visar O´Connor och Paunonen (2007, s.977) ett negativt samband 

mellan personlighetsdraget och betyg då dessa personer hellre socialiserar sig än att 

lägga tiden på studier. Det här stämmer överens med vår uppfattning om att 

fastighetsmäklarstudenterna ofta siktar på godkänd nivå, istället för att lägga den tid 

som krävs för att nå högre betyg. Vår uppfattning är att branschen har samma syn kring 



 

65 

 

studieresultaten då de oftast inte kollar på betyg vid anställning utan istället fokuserar på 

den sociala kompetensen. Enligt oss handlar yrket mycket om att skapa relationer och 

knyta kontakter vilket gör att vi tycker det är bra att inte allt för stort fokus hamnar på 

betygen. Vi tror nämligen att den praktiska kunskapen är olik den kunskap som 

efterfrågas vid en tentamen.  

 

Agreeableness kännetecknas av medgörlighet och vänlighet (Costa et. al, 1991, s.888) 

och i resultatet syns det att fastighetsmäklarstudenterna vid samtliga lärosäten visar 

höga och liknande värden med varandra. Personer med höga värden av agreeableness 

tycker enligt Giluk och Postlethwaite (2015, s.61) att det är viktigt att skapa relationer 

vilket enligt Tsuzuki (2015, s.144) har visat sig vara framgångsrikt inom försäljning då 

det handlar om att nå en överenskommelse med motparten. Däremot menar Tsuzuki 

(2015, s.144) även att dessa personer kan ha svårt att tävla med andra. Detta tycker vi är 

intressant då vår uppfattning är att mäklarbranschen är konkurrens- och tävlingsinriktad, 

och även fast mäklaren är anställd på ett kontor där det finns kollegor handlar yrket 

mycket om eget arbete. Det här gör att kombinationen av dessa egenskaper, att skapa 

relationer och ha svårt att tävla med andra, blir motsägelsefullt i våra öron. Vi tror 

därför att ett högt värde på agreeableness måste kombineras med andra 

personlighetsdrag som är viktiga inom försäljning för att kunna bli framgångsrikt i 

mäklarbranschen. Vi tycker därför att det genom resultatet av vår undersökning och den 

befintliga teorin är svårt att förutsäga hur detta personlighetsdrag kommer att påverka 

fastighetsmäklarstudenternas framtida karriärer. 

 

Neuroticism är ett drag som enligt Judge et. al (1999, s.624) uttrycker sig i ångest och 

osäkerhet. Vi tror att studenter generellt sett är inställda på en hög arbetsbelastning då 

de söker till en högskola vilket speglas i att det neurotiska värdet är lägre än 

genomsnittet. Vi funderar även på om den lilla skillnaden i medelvärdet mellan 

fastighetsmäklarstudenterna, vid LTU och övriga lärosäten, kan bero på att de personer 

som är lugnare och har mindre ångest söker sig till Luleå då de inte trivs i 

storstadsmiljöer som exempelvis Malmö. Vi tror också att fastighetsmäklarstudenterna 

generellt har låga värden på neuroticism eftersom de i sitt framtida yrkesliv inte vet 

exakt vilken vardagsmiljö de ska jobba i. Med det menar vi att de neurotiska värden 

som mäklarstudenterna visar upp är positivt för deras framtida karriär eftersom 

mäklaryrket i sig innebär en viss osäkerhet med tanke på faktorer som exempelvis 
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marknad, provisionslön och samhällsekonomi. Tidigare studier, bland annat Furnham 

och Fudge (2008, s.11-12), visar ett negativt samband mellan höga värden på 

neuroticism och prestation. Lågt värde på neuroticism är bra i yrken som kräver 

känslomässig stabilitet vilket försäljning gör då säljaren kan utsättas för stressfyllda 

situationer och ska klara av att ta snabba beslut (Rothmann & Coetzer, 2003, s.69). 

Fastighetsmäklarstudenterna i Luleås låga värde visar tendenser på att de kommer att 

lyckas bättre som framtida fastighetsmäklare än de vid Malmö Universitet och 

Högskolan i Gävle, i de fall man analyserar personlighetsdraget neuroticism. 

 

I vår klusteranalys, se 4.4 Klusteranalys, ser vi att ovanstående diskussion om 

fastighetsmäklarstudenterna också stämmer in på majoriteten av de toppmäklare som 

undersökts. Även toppmäklarna visar upp höga värden inom openness, 

conscientiousness, extraversion och agreeableness samt ett lägre värde för neuroticism 

än genomsnittlig befolkning. Det är dock viktigt att tänka på att det inte bara är 

personlighetsprofilen som ska matcha utan att det också är andra händelser i livet, som 

bland annat familj eller hälsotillstånd, kan påverka hur bra en person lyckas i yrket.  

 

Kajonius och Johnson (2018) skriver i sin studie om skillnader i personlighetsdrag 

mellan könen och visar även med hjälp av en modell hur värdena för openness, 

conscientiousness, extraversion, agreeableness och neuroticism förändras över tid för 

vardera kön. De flesta av studenterna som besvarat enkäten befinner sig i åldersspannet 

20-24 år medan toppmäklarna finns i spannet 25-59 år gamla. Vi ställer oss frågan om 

förändringen över tid kan innebära att flera av studenternas värden kan komma att 

utvecklas. Kommer vissa av de studenter som matchar toppmäklarnas 

personlighetsprofiler idag göra det om tio, tjugo eller trettio år och tvärtom?  

 

Omtyckta Olivia som är representativ för den största delen av studenterna matchar idag 

Rutinerade Rune. I de fall Omtyckta Olivia utvecklas i den riktning som studien 

(Kajonius och Johnson, 2018) anger kommer hennes värde för conscientiousness 

ständigt att öka från och med 20-års ålder och nå sin “peak” vid 50 års ålder. Omtyckta 

Olivia som i jämförelse med de andra studenterna i dagsläget har det högsta värdet på 

conscientiousness förutses enligt Kajonius och Johnson (2018) att fortsätta öka. 

Tillsammans med ett sjunkande värde på openness, extraversion och neuroticism samt 

ett ökande värde på agreeableness blir Omtyckta Olivia mer och mer olik Rutinerade 
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Rune. Stämmer denna utveckling in på fastighetsmäklarstudenterna, som identifieras 

med Omtyckta Olivia, kommer dessa att närma sig en annan toppresterande 

mäklarprofil som i dagsläget inte har någon matchning med studenterna. Omtyckta 

Olivias personlighet kommer alltså på sikt fortsätta matcha toppmäklarna, även om det 

kan vara Beredda Bill istället för Rutinerade Rune. 

 

För Vardagliga Vilmer, som tidigare nämnt har matchat med Storstadsmäklaren Simon, 

kommer utvecklingen ha en trend som gör att han fortsatt kommer att ha värden som 

ligger inom de spann som toppmäklarna visar upp. Utvecklingen tyder alltså på att 

Vardagliga Vilmer i framtiden kommer ha liknande värden som de mäklarprofiler som 

presterar på topp. Bland annat kommer värdet för conscientiousness att öka, vilket 

matchar samtliga toppmäklares värden och det samma gäller för neuroticism som 

kommer att sjunka i värde. Det personlighetsdrag som utmärker sig är extraversion där 

Vardagliga Vilmers värde kommer att sjunka och enbart en toppmäklarprofil visar ett 

lägre värde än honom. (Kajonius och Johnson, 2018) 

 

Produktiva Pontus, som efter Omtyckta Olivia, representerar flest studenter matchades 

inte ihop med någon av toppmäklarna. Studerar vi däremot hur värdena förutses 

utvecklas och applicerar det på Produktiva Pontus ser vi att utvecklingen tar 

personlighetsprofilen närmare en matchning med toppmäklarna (Kajonius och Johnson, 

2018). Produktiva Pontus som tidigare inte matchat med någon toppmäklare kan alltså i 

framtiden matcha med Storstadsmäklaren Simon. Vi tycker att det är intressant att de 

fastighetsmäklarstudenter som efter vår studie kan sägas få en strålande karriär kan 

utvecklas och “växa ur” sin personlighetsprofil som toppmäklare. Det här innebär alltså 

även att de fastighetsmäklarstudenter som idag inte matchar med någon av 

toppmäklarna kan komma att bli en högpresterande mäklare i framtiden.  

 

5.2 Resultatet kopplat till teorin 

Vi tycker att ovanstående diskussion stämmer överens med litteraturen då bland annat 

Judge et al. (1999, s.643) visar att en kombination av låga värden för neuroticism och 

höga värden av conscientiousness och extraversion skapar bra förutsättningar för att 

integrera med kunder. Detta stämmer överens med vårt resultat och sambandet förvånar 

oss inte då vår uppfattning är att fastighetsmäklare måste vara utåtriktade och 

hjälpsamma samt fokusera på relationen för att lyckas i yrket. 
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Resultatet visar att både fastighetsmäklarstudenter och toppmäklare har höga värden på 

agreeableness. Detta är något som förvånar oss då bland annat Tzusuki (2015, s.144) 

hävdar att personer med höga värden på agreeableness inte är tävlingsinriktade, vilket 

vi tycker är en egenskap som krävs i mäklaryrket. Furnham och Fudge (2008, s.11-12) 

beskriver att dessa personer inte lyckas inom försäljningsinriktade yrken vilket 

mäklaryrket till högsta grad är. Vi tror dock att detta kan vara missvisande för 

fastighetsmäklare då dennes arbetsuppgifter skiljer sig i jämförelse med andra 

försäljningsyrken. Vi menar att dessa skillnader bland annat handlar om kravet på 

utbildning samt att affären ofta berör många parter och handlar om stora belopp.  

 

Judge och Zapata (2015, s.1155) menar att höga värden på openness kan vara 

fördelaktigt i försäljningsyrken då det ofta krävs självständigt arbete vilket även gör att 

resultatet förvånar oss. Vår uppfattning är att mäklaryrket kräver mycket självständigt 

arbete och kreativitet. Dock inser vi att fastighetsmäklare ofta arbetar efter en bestämd 

process vilket inte kräver lika mycket nytänkande som andra försäljningsyrken kan 

göra. En mäklare representerar ofta ett företag med ett etablerat arbetssätt vilket minskar 

de kreativa möjligheterna då detta är något som de anställda måste förhålla sig till. Vi 

anser dock att en mäklare bör ha ett högre värde än genomsnittlig befolkning på 

openness då varje affär anpassas efter kundens behov och att kreativitet och nytänkande 

är två viktiga egenskaper.  

 

5.3 Övergripande analys 

I vårt teorikapitel redogör Witt et al., (2002, s.164) för att en arbetssökandes lämplighet 

kan bedömas genom personlighetstest vilket de menar säger mer än andra metoder som 

intervjuer och personliga brev. Vår uppfattning är att CV och personligt brev inte 

efterfrågas vid rekrytering av fastighetsmäklarstudenter utan istället värdesätts första 

mötet mellan arbetsgivaren och studenten och att intrycket av personen speglar hur 

denna person kommer att prestera i framtiden. Det kopplar tillbaka till diskussionen 

kring betyg och branschens syn på detta.  

 

Av resultatet framkom att de fastighetsmäklarstudenter som är mest lika är de vid Luleå 

Tekniska Universitet och Malmö Universitet. Vi tror att detta kan bero på att många av 

de studenter som söker sig till Högskolan i Gävle är inriktade på att vara verksamma i 
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Stockholm med omnejd och ser Gävle som ett geografiskt bra beläget lärosäte, bland 

annat på grund av närheten till praktikmöjligheter. Dock tycker vi att det är svårt att 

förutsäga direkta orsaker då studenterna ändå är så pass lika varandra.  

 

Vi ser en skillnad mellan svarsfrekvensen hos fastighetsmäklarstudenterna vid de tre 

lärosätena där Malmö Universitet har sämre svarsfrekvens än 

fastighetsmäklarstudenterna på Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Gävle. Vi 

tror att orsaken till detta är att undersökningen vid de två sistnämnda lärosätena kunde 

genomföras på undervisningstid vilket gjorde att studenterna tog sig tid att besvara 

enkäten. Dock tror vi att resultaten kan vara missvisande med den aspekten att personer 

med låga värden på conscientiousness enligt personlighetsbeskrivningar är mindre 

benägna att komma till undervisningstillfällen och därav inte har besvarat enkäten. 

Dessa faktorer påverkar generaliserbarheten av undersökningen. 

 

5.4 Heat-tabell 

I tabellen nedan finns en sammanställning av medelvärdena på personlighetsdragen hos 

fastighetsmäklarstudenterna vid de olika lärosätena. Som redogjorts tidigare visades 

inga medelvärden under 40. De värden som är mellan 41-48 är ljusblå och resultatet 

visade inga medelvärden mellan 50-60. Värden mellan 60-70 är en mörkare nyans av 

ljusblå, de fält som innehåller medelvärden mellan 70-76 är blå och de medelvärden 

som ligger i mellan 77-83 är mörkblå, se modell 17: Heat-tabell.  

 

 

Modell 20: Heat-tabell (egen) 

Heat-tabellen tydliggör ännu en gång att mäklarstudenterna vid de olika lärosätena har 

en specifik mäklarprofil då de visar liknande medelvärden på alla personlighetsdrag. 
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6. Sammanfattande slutsats, uppsatsens bidrag och vidare forskning 

6.1 Sammanfattande slutsats 

Studien avser att med hjälp av The Big Five analysera studenters personlighetsdrag på 

specialiserade säljutbildningar på akademisk nivå i förhållande till verksamma, 

högpresterande, personer i yrkeskåren. Utifrån vår första frågeställning kan vi 

konstatera att den personlighetstyp som studerar till fastighetsmäklare är öppen, 

samvetsgrann, utåtvänd och medgörlig samt mindre ångestfylld och osäker än övrig 

befolkning. Vi kan genom denna studie konstatera att det finns en specifik 

fastighetsmäklarstudentprofil då det inte finns några stora skillnader rent 

personlighetsmässigt mellan lärosätena.  

  

Den andra frågeställningen innebar att redogöra för vilka av dessa studenter som 

kommer att bli toppresterande inom yrkeskåren. Det resultatet visar är att det kluster 

som majoriteten av fastighetsmäklarstudenterna tillhör matchar med det kluster där 

majoriteten av toppmäklarna finns. Då både fastighetsmäklarstudenterna och 

toppmäklarna visar annorlunda värden på samtliga personlighetsdrag, än vad 

genomsnittlig befolkning gör, konstaterar vi att en “vanlig” person inte passar som 

fastighetsmäklare. 

 

6.2 Uppsatsens bidrag 

Studien avser att med hjälp av The Big Five analysera studenters personlighetsdrag på 

specialiserade säljutbildningar på akademisk nivå i förhållande till verksamma, 

högpresterande, personer i yrkeskåren. Med hjälp av en enkätundersökning vid tre olika 

lärosäten kan denna uppsats bidra till att ge en bild av vilka personlighetsprofiler som 

återfinns på fastighetsmäklarprogrammet och hur väl deras personlighetsprofiler 

matchar de profiler som verksamma, högpresterande, fastighetsmäklare besitter. 

  

Resultatet kommer även enligt Guntern, Korpershoek och van der Werf (2016, s.333) 

vara värdefullt för blivande fastighetsmäklarstudenter då de påstår att de studenter som 

har kännedom om sin personlighet kan göra realistiska antaganden vilket förenklar 

karriärvalen. 
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6.3 Teoretiskt bidrag 

Uppsatsens teoretiska bidrag till ämnet företagsekonomi utgörs av en ökad förståelse för 

hur personlighetsanalyser kan sammanföra blivande studenter med rätt bransch. Genom 

att implementera Lounsbury et al. (2009) studie på svenska studenter vid specialiserade 

säljutbildningar på akademisk nivå och jämföra dessa med högpresterande verksamma 

fastighetsmäklare, visar vi på att det är möjligt att bedöma studentens lämplighet med 

hjälp av personlighetsverktyget The Big Five (Witt, Burke, Barrick & Mount, 2002, 

s.164).  

 

Det primära bidraget var att fylla ut det identifierade forskningsgap som vi funnit i 

befintlig forskning, bland annat Brandstätter (2011) som pekade på behovet av 

ytterligare studier som undersöker hur studenters personlighetsdrag kan matchas med 

yrkeskåren. Genom behovet av ytterligare undersökningar på området har vi kopplat 

fastighetsmäklarstudenters personlighetsdrag till färdigutbildade toppresterande 

fastighetsmäklare. På så sätt bidrar vi med ny och användbar kunskap till den forskning 

som förekommer. Forskningen visar på ett samband mellan höga värden av 

conscientiousness och målinriktade arbetsuppgifter samt att låga värden av neuroticism 

ger goda förutsättningar inom försäljningsyrken (Kanazawa et al., 2011, s.3; Yakasai 

och Jan, 2015, s.18) vilket vår studie bekräftar. Våra resultat visar att det finns en 

specifik personlighetsprofil bland de undersökta fastighetsmäklarstudenterna då de visar 

på höga värden på samtliga personlighetsdrag förutom neuroticism. Detta ger en bild av 

vilka personlighetsdrag som dominerar bland fastighetsmäklarstudenter i Sverige. 

 

6.4 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag riktar sig till branschen och till lärosätena. 

 

Mäklarbranschen får: 

 Kunskap om vilka personligheter som finns vid fastighetsmäklarutbildningen 

samt vilken geografisk fördelning de har. 

 Rekryteringsansvariga vid fastighetsmäklarutbildningen får betydelsefull 

information om vilket lärosäte som har de studenter som personlighetsmässigt 

ligger närmast de 100 bäst presterande fastighetsmäklarna i Sverige. 
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 Befintliga franchisetagare och arbetsgivare får insikt om vilka personligheter de 

bäst presterande fastighetsmäklarna besitter och hur väl dessa stämmer överens 

med de studenter som söker sig till arbetsplatsen. 

 

Lärosätena får: 

 En bild av vilka personligheter de fastighetsmäklare som lyckats bäst i 

branschen besitter och hur väl de stämmer överens med de studenter som blivit 

antagna till respektive utbildning. 

 En bekräftelse på om den marknadsföring som finns av programmet lockar rätt 

personer till utbildningen eller om det tilltalar fel målgrupp. Detta kan motverka 

avhopp från utbildningen. 

 Även fastighetsmäklare, fastighetsmäklarstudenter och blivande studenter får 

kunskap om vilken personlighet de mest framgångsrika fastighetsmäklare har 

och om det finns förutsättningar att nå dit. 

 Till sist får både branschen och lärosätet en insikt om att toppmäklare inte är helt 

lika personlighetsmässigt och att olika personlighetsprofiler kan lyckas. 

 

6.5 Vidare forskning 

För att kunna säkerställa resultatet för denna studie bör samma personlighetstest utföras 

på samtliga lärosäten med fastighetsmäklarutbildning med en strävan efter att nå en 

högre svarsfrekvens. Genom att säkerställa resultatet kommer branschen i framtiden att 

kunna förutse vilka personer som studerar till fastighetsmäklare och jämföra dessa med 

de mäklare som har lång erfarenhet. På så sätt kan branschen hitta vilka personligheter 

som passar som fastighetsmäklare och minska den höga omsättningen av mäklare som 

finns idag.  

 

Då vi kan konstatera, med resultatet ur denna uppsats, att fastighetsmäklarstudenter är 

annorlunda vore det intressant för vidare forskning att undersöka om den höga 

omsättningen av mäklare verkligen är negativ för branschen. Med det menar vi att 

eftersom fastighetsmäklarstudenter är ”onormala” kanske de behöver byta arbetsplats 

oftare än andra för att ha energin att fortsätta jobba. 

 

Det vore även intressant att jämföra fastighetsmäklarstudenter med andra 

programinriktningar för att se signifikanta skillnader mellan dess studenter och aktuell 
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bransch i jämförelse med vårt resultat. Detta för att se på vilka personlighetsdrag 

fastighetsmäklarstudenterna främst skiljer sig samt för att konstatera att de är 

annorlunda i jämförelse med andra studenter.  

 

För vidare forskning vore det även intressant att fortsatt jämföra 

fastighetsmäklarstudenters profiler med verksamma mäklare; både nyexaminerade samt 

de med lång erfarenhet. Har dessa en egen profil eller matchar de någon av de 

toppresterande mäklarna eller fastighetsmäklarstudenternas profiler.  
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Bilaga 1 
Mäklarutbildningarna i Sverige 
 

Fastighetsmäklarprogrammet 
En fastighetsmäklare är länken mellan säljare och köpare i en bostadsaffär. Det infördes 

ett utbildningskrav för yrket år 1999 och utbildningen omfattar åtminstone 120 

högskolepoäng samt 10 veckors praktik. (Studeravidare, 2014; Mäklarsamfundet, 2017, 

s.5). Vi har tagit hänsyn till fem lärosäten där utbildningen finns: Högskolan i Gävle, 

Luleå tekniska universitet, Malmö Universitet, Karlstad Universitet och Kungliga 

Tekniska Högskolan. Utbildningens längd samt upplägg varierar lärosätena mellan 

(Studeravidare, 2014). Det finns fler utbildningar som leder till 

fastighetsmäklarregistrering vid andra lärosäten såsom vid Högskolan Väst, Högskolan i 

Halmstad eller vid olika uppdragsutbildningar. Dessa har vi valt att inte inkludera i 

studien av olika skäl, till exempelvis så har vi inte tagit med utbildningar där studenten 

betalar för sin plats eller där fastighetsmäklarregistreringen bara är en del av 

utbildningen och inte i utbildningens fokus (Malmö Universitet, 2018; 

Fastighetsmäklarförbundet, 2015). År 2017 kunde Mäklarsamfundet presentera en 

preliminär siffra på 7032 registrerade fastighetsmäklare i Sverige (Mäklarsamfundet, 

2016, s.3).  

 

Högskolan i Gävle 
På Högskolan i Gävle, som under 2017/2018 tilldelades utmärkelsen ”Årets 

Stundentstad”, studerar 17 000 studenter vid ett 50-tal olika program och ett stort antal 

fristående kurser. Norr om Sveriges huvudstad Stockholm och söder om Sveriges 

mittpunkt ligger Gästrikland där högskolan är belägen. (Lindahl, 2018, para. 1-2). Just 

fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle är speciellt på två sätt. Dels så är 

det den äldsta utbildningen för fastighetsmäklare och dels så har de en unik utformning 

då undervisningen har fokus inom försäljning och marknadsföring. På grund av det 

stora fokus som ligger på försäljning är utbildningen omtalad i branschen. Utbildningen 

erbjuder studenterna en valmöjlighet mellan att studera två eller tre år. Efter två år kan 

studenten söka sin fastighetsmäklarregistrering och börja arbeta som mäklare. Väljer 

studenten att läsa det tredje året kompletterar studenten sin fastighetsmäklarregistrering 

med en kandidatexamen inom företagsekonomi. Högskolan skriver själva på sin 

hemsida att fastighetsmäklarprogrammet är en utbildning som varit med och satt 

Högskolan i Gävle på kartan. (Liljeroth, 2017, para. 1-3)  

 

 
 

Gästrikland 

Bildkälla: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Sverigekarta-

Landskap_Gästrikland.svg 
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Luleå Tekniska Universitet 
Luleå Tekniska Universitet har världsledande kompetens inom flera forskningsområden 

och här studerar cirka 15 000 studenter. Universitetet erbjuder cirka 130 stycken olika 

program och inom ekonomi och samhällsvetenskapen studerar 1950 studenter. 

(Byström, 2018; Studenttorget, 2018). Universitetet är beläget i Norrbotten och på 

Luleå Tekniska Universitetet finner vid det nordligaste fastighetsmäklarprogrammet i 

Sverige bestående av 25 platser/årskurs. Utbildningen är två år lång och leder fram till 

en registrering som fastighetsmäklare. (Luleå Tekniska Universitet, 2017). 

 

 
 

Norrbotten 

Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sverigekarta-

Landskap_Norrbotten.svg  

 

Malmö Universitet 
Så nyligen som 1 januari 2018 blev Malmö Högskola Malmö Universitet, detta 20 år 

efter att skolan invigdes. På Universitetet går det att välja mellan 100 program och 350 

stycken kurser. (Orban, 2018). Störst bland våra berörda högskolor/universitet är 

universitetet i Malmö med hela 24 000 studenter (Portland, 2018, para. 5). Lärosätet är 

beläget i Sveriges sydligaste distrikt Skåne och i Sveriges tredje största stad Malmö 

(SCB, 2017). Utbildningen sträcker sig över tre år och ger den examinerade en 

registrering som fastighetsmäklare och en kandidatexamen i fastighetsvetenskap 

(Malmö Universitet, 2018). 

 

 
 

Skåne 

Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sverigekarta-Landskap_Skåne.svg  
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