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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Fastighetsmäklares syn på etik: En studie över personlighetens påverkan på etik med 

hjälp av personlighetsteorin The Big Five. 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Malin Fogeby och Lisa Wiik. 

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson. 

Datum: 2019 – juni. 

 
Syfte: Syftet är att utreda och analysera hur de personliga egenskaperna enligt The Big Five-

teorin påverkar den etiska attityden hos fastighetsmäklare och i vilken grad de tror deras 

personliga egenskaper påverkar företaget. 

 
Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med ett deduktivt förhållningssätt. Det 

empiriska materialet grundar sig på en enkätundersökning där 110 verksamma 

fastighetsmäklare i Sverige deltog. Data vi samlat har sedan analyserats i form av deskriptiv-, 

kluster-, korrelations- och regressionsanalys med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

 
Resultat & slutsats: Resultatet visar att personlighet inte har någon stor betydelse för 

fastighetsmäklares attityd till de etiska regler som utformats av Mäklarsamfundet, men att 

egenskaperna vänlighet och samvetsgrannhet har den starkaste kopplingen till etisk attityd. 

Resultatet visar även att majoriteten av fastighetsmäklarna anser att det är viktigt att följa de 

etiska reglerna, och anser att deras personlighet påverkar företaget.  

 
Examensarbetets bidrag: Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse för hur medarbetarnas 

personliga egenskaper kan påverka deras attityd till etik. Den bidrar även till 

fastighetsmäklarbranschen genom att visa fastighetsmäklarnas attityd till etiska regler.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Då den etiska attityden i denna studie endast utgår från 

fastighetsmäklarnas attityd till de etiska reglerna av Mäklarsamfundet vore det intressant att 

undersöka vilka etiska dilemman som finns inom mäklarbranschen i Sverige och istället utgå 

från dessa. Det vore även intressant att utföra studien med fler respondenter för att kunna 

jämföra resultatet mellan olika positioner inom yrket, t.ex. chefer och anställda 

 
Nyckelord: Etik, The Big Five, Personlighet, Fastighetsmäklare  



 

 

ABSTRACT 
 

Title: The ethical attitude of real estate brokers: a study on personality’s effect on ethics using 

The Big Five personality theory. 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Malin Fogeby and Lisa Wiik 

Supervisor: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson 
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Aim: The aim of this study is to analyze how the personal attributes of the Big Five Theory 

affects the ethical attitude of real estate brokers and if they believe their personal attributes 

affects the company. 

 
Method: This study uses a quantitative method with a deductive approach. The empirical data 

has been collected using a survey on 110 active real estate brokers in Sweden. The data was 

analyzed using descriptive, cluster, correlation and regression analyses using the analysis and 

statistic program SPSS. 

 
Result & Conclusions: The results of this study show that personality have no significant 

effect on real estate brokers’ attitude towards the ethical rules made by the trade association, 

but that the attributes conscientiousness and agreeableness show the strongest connection with 

ethical attitude. The results also show that most real estate brokers consider the ethical rules 

as important to follow, and thinks their personal attributes affects the company. 

 
Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding of how 

workers’ personal attributes can affect their ethical attitude. It also contributes to the field of 

work by showing real estate brokers’ attitude towards ethics.  

 
Suggestions for future research: The ethical questions in this study was originated from the 

code of ethics. It would be interesting to study which ethical dilemmas are present in the 

specific field for further research. Future researchers could also perform the study with a 

larger number of participants to be able to compare the results between different positions 

within the field and see if there is a different result between e.g. leaders and followers.  

 
Key words: Ethics, The Big Five, Personality, Real estate broker 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att diskutera det problem som sedan kommer att mynna ut till vårt syfte. Vi 

tar även upp de avgränsningar som vi har gjort i studien.  

 

1.1 Problemformulering 
Frågan om när och varför människor väljer att agera oetiskt är viktig att besvara både för praktiker 

och akademiker. Enligt Galinsky, Gallo, Kilduff och Reade (2016) kan oetiskt beteende leda till 

kostsamma konsekvenser för individer, organisationer och samhället. Då aktörer i samhället sätter 

ökad press på organisationer har etiskt ansvarstagande blivit ett viktigt ämne för att minska olagligt 

och oetiskt uppförande, både hos ledning och anställda (Treviño, Weaver, & Reynolds, 2006). Etiskt 

gott beteende kan gynna organisationer genom att det, enligt Treviño et al (2006), kan bidra till ökad 

tillit från kunder, anställda samt affärspartners. 

 

En bransch som ställer ökade krav på etiskt ansvarstagande är säljbranschen eftersom försäljaren 

ställs inför situationer där de behöver skapa långsiktiga relationer där tillit mellan kund och säljare 

har avgörande betydelse (Sobral & Islam, 2013; Volkema & Fleury, 2002; Yu-te, 2013). Dock visar 

en studie av Volkema, Hofmeister-Toth och Fleck (2004) att nästan 80% av säljarna någon gång 

använt oetiska metoder under en förhandling. Den vanligaste orsaken till att någon väljer 

tillvägagångssätt som kan anses som oetiska är strävan att prestera bättre av olika anledningar och 

som ofta beror på press från chefen att uppnå högre resultat (Li & Murphy, 2012; Schweitzer, 

DeChurch, & Gibson, 2005; Volkema et al., 2004). 

 

Ett yrke inom försäljningsbranschen som ofta ställs inför etiska dilemman är fastighetsmäklaryrket. 

Braswell och Poe (1992) menar att den provisionsbaserade lönen är en möjlig anledning till att skapa 

etiska konflikter inom yrket. Birkmann (2009) har noterat att etiska dilemman uppstår då 

fastighetsmäklare måste ta hänsyn till flera olika och ofta motstridande intressen, som bland annat 

består av upplevda skyldigheter och rättigheter från sig själv, säljaren och ofta ett flertal potentiella 

köpare. Mäklarsamfundet, som är Sveriges största branschorganisation för fastighetsmäklare, ställer 

höga etiska krav på medlemmarna. För att få bli medlem, fortsätta vara det och ta del av allt vad det 

innebär, kräver organisationen att fastighetsmäklaren följer de regler och riktlinjer de beslutat ska 

gälla vilket även omfattar de etiska kraven (Mäklarsamfundet, 2018). De förväntar sig bland annat att 

medlemmar ska vara opartiska gentemot säljare och köpare, iaktta god fastighetsmäklarsed samt 

utföra sitt uppdrag omsorgsfullt (Mäklare.se, 2019; Mäklarsamfundet, 2018). 
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Det finns mycket forskning om hur ledarskapet kan påverka de anställda att öka deras etiska beteende 

(Martin, 2012; Román & Luis Munuera, 2005). Studier visar att ansvarstagande ledarskapsstilar 

resulterar i att följarna agerar mer etiskt (Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, & Salvador, 2009; Lu 

& Lin, 2014). Ledaren är dock inte den enda faktorn som påverkar etiskt beteende, då det visat sig att 

olika situationer och egenskaper hos följarna kan påverka resultatet av ledarskap (Ko, Ma, Bartnik, 

Haney, & Kang, 2018). Holtbrügge, Baron och Friedmann, (2015) menar att medarbetarnas 

personliga egenskaper har större påverkan än till exempel organisationskulturen på etiskt agerande. 

Vi har därför i vår uppsats valt att fokusera på hur personliga egenskaper hos medarbetare inom 

fastighetsmäklarbranschen påverkar det etiska agerandet hos dem för att diskutera hur det kan påverka 

företaget.  

  

Tidigare forskning har visat att olika personlighetsdrag och egenskaper hos individer kan ha större 

benägenhet att agera etiskt och ansvarstagande. En metod att testa etiska personlighetsdrag hos 

individer är The Big Five-modellen, som är en genetiskt baserad modell som blivit erkänd som stabil 

och generaliserbar (Costa och McCrae, 1992). Denna teori som uppsatsen utgår från består av fem 

variabler: extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet (Dollinger & 

LaMartina 1998, s.355; Revelle & Wilt, 2019). Forskning visar att dessa egenskaper, enligt Big Five-

teorin, kan kopplas till ett antal specifika aspekter av etiskt och oetiskt beteende hos bland annat 

studenter (Karim, Zamzuri, & Nor, 2009; Giluk & Postlethwaite, 2017) och medarbetare (Skarlicki, 

Folger, & Tesluk, 1999; Hastings & O’Neill, 2009).  

 

Holtbrügge et al. (2015) har studerat medarbetares etiska attityd för att undersöka kopplingen till 

personliga egenskaper, men föreslår att en längre version av Big Five-modellen kan används för att 

uppnå högre reliabilitet och mer specificerat resultat. Denna typ av personlighetsstudie har som vi 

kunnat se, inte tidigare genomförts riktat mot sälj- eller fastighetsmäklarbranschen. Holtbrügge et al., 

(2015) menar att åsikter om vad som anses som etiskt eller inte kan skilja sig åt mellan olika typer av 

yrken. Vi utgår i uppsatsen från att fastighetsmäklaryrket är mer utsatt på grund av det ökade antalet 

anmälningar mot fastighetsmäklare, vilket under de senaste åren visar att många kunder anser att 

fastighetsmäklare brister i framför allt god fastighetsmäklarsed och agerande (FMI, 2019). 

  

I den här studien undersöker vi därför hur fastighetsmäklarens personliga egenskaper enligt The Big 

Five kan bidra till att de värderar etik högt eller ej. Den ger också bidrag till att visa om vissa 

personliga egenskaper hos fastighetsmäklare innebär en mer etisk attityd än andra egenskaper. Vi tar 

stöd från tidigare forskning som visat att olika personlighetstyper värderar etisk handling olika och 
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att etik är viktigt inom fastighetsmäklarbranschen eftersom de både har en säljar- och köparetik att ta 

ställning till. Som vi kan se har ingen tidigare forskning studerat etiskt beteende inom mäkleri och 

diskuterat hur det kan påverka företaget och kunderna, därför är det gapet vi vill uppfylla med vår 

studie. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att utreda och analysera hur de personliga egenskaperna enligt The Big Five-teorin påverkar 

den etiska attityden hos fastighetsmäklare och i vilken grad de tror deras personliga egenskaper 

påverkar företaget. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på fastighetsmäklarbranschen i denna studie, med inriktning på verksamma 

registrerade fastighetsmäklare runt om i Sverige. Vi har avgränsat oss till att använda oss av dessa 

kedjors samtliga fastighetsmäklare: Svenska Mäklarhuset, Mäklarringen, Karlsson & Uddare samt 

ERA. Anledningen till detta var då dessa var de som svarade att de kunde hjälpa oss med denna studie 

genom att svara på vår enkät. Sedan har vi också avgränsat oss till ett urval kontor från följande 

kedjor: Svensk Fastighetsförmedling, SkandiaMäklarna, HusmanHagberg, Erik Olsson samt 

Länsförsäkringars Fastighetsförmedling. 

 

Vi har inte avgränsat oss något mer gällande respondenterna, exempelvis i antal verksamma år eller 

storlek på omsättning. Utan alla som vill och har möjlighet att svara på vår enkät ska ha möjlighet till 

det, då vi vill ha in så pass många svar som möjligt. Vi har även valt att endast analysera 

respondenternas personlighetstyper enligt teorin om The Big Five och dess fem variabler, vi har inte 

räknat in eller testat något annat som har med personlighetstyper att göra. 
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2. Teori 
I denna del redovisas vad tidigare forskning har diskuterat som är relevant för vår studie. I den första 

delen redovisas vilken definition av etik vi kommer använda oss av, följt av vad etik egentligen 

handlar om inom försäljningsbranschen, fastighetsmäklarbranschen och hur det kan påverka 

organisationen. I den andra delen förklara vi hur den personlighetsmodell, The Big Five, vi utgår 

ifrån fungerar samt vad olika personlighetstyper har för påverkan på organisationen. Till sist 

studerar vi vad tidigare forskning säger om kopplingen mellan The Big Five och etik för att bygga 

upp våra hypoteser. 

 

2.1 Etik 
Ordet etik kommer från det grekiska ordet ēthikoʹs som associeras till sedlig, moral och karaktär enligt 

Nationalencyklopedin (2019). Det kan även förklaras som normer, principer och värderingar 

(Heberlein, 2014). Etik och moral är termer som många ofta ser som synonymer, men 

Nationalencyklopedin (2019) definierar moral som den praktiska handlingen medan etik är den 

teoretiska reflektionen över vad moral grundar sig i. En vanlig typ av etisk fråga är att studera vilken 

moral som anses vara den rätta eller vilken som anses vara mest rätt, detta kan sedan användas som 

vägledning vid valsituationer. Även Heberlein (2014) diskuterar att etik handlar bland annat om vad 

gränsen mellan rätt och fel är, och att etik är den gränsen som kan hindra människor från att agera på 

ett sätt som kan anses felaktigt. 

 

Etiskt agerande har en rad olika definitioner. Jones (1991) definierar det som beslut som är lagligt 

och accepterat av samhället, medan Treviño, Weaver och Reynolds (2006) förklarar det som ett 

individuellt beteende i enlighet med de generella moraliska normerna. En tredje, bredare definition 

har utformats av Pohling, Bzdok, Eigenstetter, Stumpf och Strobel (2016), som förklarar att det 

handlar om att fatta beslut eller agera i enlighet med de egna moraliska principerna såväl som att ha 

lagliga, ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser i åtanke. 

 

Enligt Tesfom, Birch och Tessema (2013) kan etiskt agerande beskrivas som en process i fyra olika 

steg. Det första steget, recognition, handlar om att kunna identifiera moraliska dilemman. Nästa steg, 

reasoning, syftar till att kunna bedöma vad som är etiskt eller oetiskt. Motivation, det tredje steget, 

innebär att individen har en vilja att agera enligt de moraliska principerna. Detta leder slutligen fram 

till det sista steget; moral action, som innebär att individen också tar steget att agera etiskt. Tesfom 

et al. (2013), menar alltså att varken recognition, reasoning eller motivation är någon garanti för att 
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en individ ska agera etiskt, men att det är väsentliga steg i den moraliska processen för att uppnå etiskt 

agerande.  

 

I den privata och offentliga sektorn samt i ideella organisationer anser Schultz (2004) att de etiska 

problemen härstammar i personlig ärlighet, intressekonflikter och moraliskt ansvar i den moderna 

världen. De menar att de etiska problemen givetvis är olika i olika branscher men i den postmoderna 

världen kan gränserna vara otydliga, vilket leder till att även språket och de traditionella sociala 

rollerna blir svårare att förstå och veta hur de ska användas. Vid karriär- eller branschbyte kommer 

personen i fråga behöva möta och förstå andra etiska utmaningar, men det kan vara väldigt givande 

eftersom personen blir några erfarenheter rikare (ibid). 

 

2.1.1 Etik i försäljningsbranschen 

Definitionen av etiskt beteende inom försäljningsbranschen handlar om ärliga och rättvisa handlingar 

som leder till att säljaren kan skapa och utveckla långsiktiga relationer med kunder baserat på tillit 

och kundnöjdhet (Román & Luis Munuera, 2005). 

 

Oetiskt beteende kan visa sig på flera olika sätt inom försäljningsbranschen, vid förhandling kan det 

bland annat handla om att sprida falsk information, hota, bluffa, förfalska, inte dela med sig av all 

relevant information, vilseleda, dölja och utesluta motpartens valalternativ eller låtsas som att tiden 

är knapp (Fleck, Volkema, & Pereira, 2016; Friend & Cook, 1992; Robinson & Lewicki, 2000; 

Román & Luis Munuera, 2005; Volkema et al., 2004). 

 

Anledningarna bakom varför en del personer väljer metoder som är oetiska är olika från individ till 

individ. De vanligaste är dock när fördelarna med att agera oetiskt uppväger kostnaderna eller när 

personen i fråga känner sig pressad från antingen chefen, förhandlingsledaren, kollegor eller 

vetskapen att det är en stor och viktig affär som skulle betyda mycket om den gick hem (Li & Murphy, 

2012; Schweitzer et al., 2005; Volkema & Fleury, 2002). Tävlingsinriktade människor använder ofta 

taktiker som andra kan uppfatta som oetiska, detta för att de hellre åsidosätter de etiska normerna än 

att förlora enligt Lewicki och Robinson (1998).  

 

Andra orsaker kan vara när det är viktigt att prestera bra då tidigare studier har visat på att 

användandet av oetiska metoder kan vara positivt relaterat till prestationen, vilket innebär att 

förhandlare kan uppnå bättre resultat om de inte agerar helt på ett ärligt vis. Oetiska metoder kan även 

triggas igång till att användas då motparten använder sig utav någon av dessa metoder, i många fall 
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leder det till att även en själv börjar agera på ett oärligt sätt. Det kan vara allt ifrån lika många till 

ännu fler bedrägliga sätt att förhandla på (Fleck, Volkema, & Pereira, 2016; Fleck, Volkema, Levy, 

Pereira, & Vaccari, 2013; Volkema, Hofmeister-Toth, & Fleck, 2004; Sobral & Islam, 2013). När det 

är svårt att nå en överenskommelse har det även visat sig att förhandlare inte helt spelar efter reglerna 

eller när det råder tidspress (Burke & Francis, 1995; Volkema et al., 2004; Volkema & Fleury, 2002).  

 

Dock kan det ibland löna sig att använda sig av oetiska framgångsmetoder enligt Cramton och Dees 

(1993). En välkänd studie har visat att bluffning i affärer, men även i andra spel som poker,  är det 

nödvändigt och förväntat. Detta på grund av att vi inte kan ha samman moralstandard i arbetslivet 

som i det privata  (Barry, Fulmer & Long, 2009). Schultz (2004) förklarar att detta är på grund av att 

våra värderingar i det verkliga livet inte överensstämmer med de värderingar vi har i arbetet. I det 

privata livet är de generella etiska normerna bland annat ärlighet, skyldighet till vänner och respekt. 

På arbetsplatsen är de normer som vi förväntar oss att följa. I dagens samhälle arbetar allt fler 

hemifrån, vilket kan göra att normerna från arbetet och privata livet kraschar (ibid). 

 

2.1.2 Etik inom fastighetsmäklarbranschen  

Inom fastighetsmäklarbranschen finns grundläggande regler samt stiftade lagar som 

fastighetsmäklare måste följa för att få förbli registrerade, undvika varningar och sanktioner samt få 

fortsätta vara medlem i Mäklarsamfundet, dessa är Fastighetsmäklarlagen och Mäklarsamfundets 

etiska regler.  

 

Fastighetsmäklarlagen 2011:666, FML 

Alla verksamma fastighetsmäklare måste följa den lag som är stadgad. Vad som definieras som en 

fastighetsmäklare tas upp i 1§ “Denna lag gäller en fysisk persons yrkesmässiga förmedling av 

fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter 

avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Den som bedriver sådan verksamhet kallas 

fastighetsmäklare”. För att kunna söka registrering och få arbeta som fastighetsmäklare kräver lagen 

bland annat att du ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen och ha en tillfredsställande 

utbildning. Vad som innebär med en tillfredsställande utbildning förklarar Melin (2012) genom att 

lista de kurser och dess huvudsakliga innehåll. Etik hittas i två av kurserna; Byggnadsteknik och 

Fastighetsvärdering samt under “Övrigt för fastighetsmäklare”. De områden som etik ska beröra är 

ansvaret vid fastighetsförmedling, den byggnadstekniska undersökningen och vid 

fastighetsvärderingen.  
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God fastighetsmäklarsed är något alla fastighetsmäklare måste iaktta enligt 8§ “Fastighetsmäklaren 

ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.” Vad god 

fastighetsmäklarsed innebär definieras med hjälp av efterkommande paragrafer. Det innefattar bland 

annat att vara opartisk mellan köpare och säljare med säljarens ekonomiska intresse som undantag, 

att handpenningen snarast ska betalas till den part som är berättigad till den enligt avtal, att 

fastighetsmäklaren har rådgivnings- och upplysningsskyldighet samt att fastighetsmäklaren ska verka 

för överenskommelse parterna emellan (Lagen.nu, 2018). En del av dessa paragrafer förekommer 

även i Mäklarsamfundets etiska regler som vi ska berätta om härnäst. 

 

Mäklarsamfundets etiska regler 

Mäklarsamfundet är Sveriges största och äldsta branschorganisation för fastighetsmäklare, den 

grundades år 1919 och cirka 70% av alla fastighetsmäklare är medlem (Mäklare.se, 2019). 

Mäklarsamfundet har sedan start arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. De erbjuder 

sina medlemmar exempelvis olika utbildningar, juridisk hjälp och information om nya lagstiftningar 

och praxis. Kombinationen mellan det genuina intresse Mäklarsamfundets fastighetsmäklare har för 

sina kunder samt den utbildning och hjälp Mäklarsamfundet ger sina medlemmar ger i sin tur 

bostadskonsumenterna stor trygghet (Mäklarsamfundet, 2017).  

 

I Mäklarsamfundets stadgar står det i paragraf 18.2 a) (2018) att deras medlemmar ska efterfölja deras 

utfärdade stadgar och etiska regler (se bilaga 1). Dessa etiska regler är framtagna av 

branschorganisationen själv. De har tagit upp det ämne som medier ofta talar om och bestämt att det 

är sådär de vill ha det. De vill med andra ord spegla den verklighet de vill ha för att göra 

fastighetsaffären så trygg som möjligt för kunderna. Dessa etiska regler är uppdelade i två delar och 

fördelade på åtta paragrafer. De första fem är de allmänna bestämmelserna och de sista tre om 

fastighetsmäklarens ställning gentemot allmänheten.  

 

I den första delen tar de bland annat upp hur de vill att fastighetsmäklaren ska utföra sitt arbete, de 

vill att mäklaren ska vara tydlig och följa fastighetsmäklarlagen. De tar även upp att de ska iaktta god 

fastighetsmäklarsed, fortsätta utbilda sig under karriären för att kunna erbjuda en fullgod tjänst samt 

att de ska hänvisa till annan part vid frågor som är utanför fastighetsmäklarens kompetensområde. I 

den andra delen uppmanar de fastighetsmäklaren att vara uppdaterad om den marknad den jobbar i, 

att marknadsföringen inte ska vara vilseledande och att fastighetsmäklaren inte heller får diskriminera 

någon. För att sammanfatta den bild Mäklarsamfundet kräver av dess medlemmar i 
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fastighetsmäklarbranschen kan de säga att de vill att fastighetsmäklaren arbetar enligt den lag och 

fastighetsmäklarsed som är stadgad utan att vara partisk eller diskriminera någon.  

 

2.1.3 Hur etiskt och oetiskt beteende påverkar organisationen 

Tidigare forskning har visat att ledaren har stor påverkan på om medarbetarna tänker och agerar etiskt 

på arbetsplatsen, och även att etiskt agerande på arbetsplatsen främjar organisationen. Då ledaren ofta 

ses som en förebild innebär det även att de har stor betydelse och inverkan på deras medarbetares 

arbetssätt. Är ledaren etisk själv är chansen att deras följare också är det väldigt stor (Treviño, den 

Nieuwenboer, & Kish-Gephart, 2014; Bedi, Alpaslan, & Green, 2016; Zhu, Treviño, & Zheng, 2016). 

Enligt Alshammari, Almutairi, och Thuwaini (2015) behöver etiska ledare framhäva bland annat 

organisationens visioner och visa en helhetsbild av deras mål för att inspirera dem till att agera etiskt. 

De menar att etiska ledare borde sträva efter att agera på sådant sätt som leder till att anställdas lojalitet 

och tillfredsställelse ökar, för att sedan använda det för att driva organisationen och dess resultat 

framåt. För att göra detta förklarar Alshammari et al. (2015) att ledaren kan använda sig av ett 

konsekvent beteende som gör att medarbetarna vet vad som är rätt och fel. De anser även att ledaren 

ska ta hjälp av sina anställda för att hitta fördelaktiga lösningar när de arbetar framåt, då de menar på 

att det resulterar i en win-win-situation för de anställda och organisationen.  

 

Det är inte bara ledaren som påverkar om medarbetarna agerar etiskt. De anställda påverkar även 

varandra. Treviño et al. (2014) menar att i de traditionella medarbetarnas arbetsliv är kollegor en 

viktig del av den dagliga arbetslivserfarenheten. Detta tyder då på att de har ett stort inflytande på 

varandras etiska med framförallt oetiska beteende, då tidigare studier visat på att när en i arbetsteamet 

fuskar är risken att fler också börjar större. De förklarar även att människor påverkas lättare av andra 

inom samma grupp som oss än de utanför. En studie som Treviño et al. (2014) gjorde testade om det 

etiska beteendet ändras om en medarbetare bytte arbetsplats inom samma koncern. Resultatet visade 

att det etiska beteendet sänktes eller höjdes nästan omedelbart till den nivån den nya arbetsplatsen 

befann sig på. I detta fall innebar det att bilar som inte klarade de kontrollkriterier organisationen 

hade ändå passerade inspektionen. Deras studie visade även att högre uppsatta personer påverkades 

mindre av andras oetiska ageranden.  

 

2.2 The Big Five 

The Big Five eller The Five Factor Model som den även kallas är en teori som bland annat forskare 

använder för att mäta personligheten hos individer. The Big Five tros vara de grundläggande och 

underliggande dimensioner av egenskaper som våra personligheter består av och är utformad för att 
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kunna utvärdera antingen sin egen eller någon annans personlighet (Hendriks, Hofstee & De Raad 

1999). The Big Five ger en bra grund till att utvärdera någons personlighet då den anses som 

användbar eftersom den erbjuder en systematisk metod för att klassificera individuella skillnader. 

Alla olika personlighetstermer kan omformuleras till någon av de fem dimensionerna som teorin 

består av, vilket är en av anledningarna till att The Big Five idag anses vara starten på den moderna 

personlighetsforskningen (Hogan & Hogan, 2007), trots att tidigare studier visar att många forskare 

anser att det bör vara fler än fem dimensioner (Barrick & Mount, 1991). Denna metod har även blivit 

erkänd som genetiskt baserad samt stabil och generaliserbar över olika kulturer (Kalshoven et al., 

2011). Den anses även vara lätt att översätta till andra språk som i vårt fall svenska, utan att den ändrar 

innebörd på något sätt (Hendriks et al., 1999).  

 

The Big Five´s personlighetstest består av ett antal frågor där respondenterna använder svaren för att 

beskriva hur de uppfattar sig själva, exempelvis som lugn, ambitiös, flexibel eller entusiastisk. Svaren 

är med andra ord självutvärderande. Sedan tolkas dessa svar och kodas om för att analyseras med 

hjälp av teorins fem variabler för utvärdering (Hogan & Hogan, 2007). Dessa är Extraversion 

(Extraversion), Vänlighet (Agreeableness), Samvetsgrannhet (Conscientiousness), Neuroticism 

(Neuroticism) och Öppenhet (Openness) (Digman, 1990; Dollinger & LaMartina 1998; Revelle & 

Wilt, 2019; Özbağ, 2016).  

 

Extraversion är den första variabeln i The Big Five enligt Digman (1990). Majoriteten av de forskare 

som använt sig av The Big Five i sina studier har kommit fram till att individer med höga värden av 

extraversion är sociala, aktiva, extroverta, ambitiösa, positiva och inflytelserika. Medan de med låga 

värden trivs i ensamhet och är introverta (Revelle & Wilt, 2019; Özbağ, 2016). 

 

Höga värden av den andra variabeln Vänlighet innebär att du tenderar till att vara snäll, ärlig, varm 

och eftertänksam enligt Kalshoven (2011). Låga värden vänlighet innebär det motsatta, att du är 

fientlig, likgiltig mot andra, självisk och avundsjuk (Digman, 1990). 

 

Samvetsgrannhet består av två huvuddelar, den ena tyder på att du är grundlig, ansvarsfull och 

organiserad medan den andra tyder på att du besitter den förmåga som krävs för att arbeta hårt och ta 

sig an utmaningar. Individer med höga värden av samvetsgrannhet tenderar att tänka omsorgsfullt 

innan de agerar, håller sig nära sina moraliska obligationer, är ansvarsfulla, organiserade och 

disciplinerade  (Hendriks et al., 1999; Kalshoven et al., 2011). Låga värden av samvetsgrannhet är 
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motsatsen till höga, vilket innebär att individer med låg samvetsgrannhet är oorganiserade, 

odisciplinerade, saknar fokus och respekt för deras arbetsuppgifter (Arora & Rangnekar, 2016). 

 

Neuroticism är den fjärde variabeln där höga värden betyder att du är ångestfylld, stressad, instabil, 

impulsiv och söker efter problem för dig själv. Medan låga värden är direkta motsatsen, med andra 

ord lugn, sansad och lätt för att kontrollera dina känslor enligt Hendriks et al. (1999) och Kalshoven 

et al. (2011). 

 

Den sista variabeln är Öppenhet där höga värden innebär att du är intellektuell, påhittig, tycker om 

att träffa nya människor och skapa nya erfarenheter. Låga värden innebär däremot att du är praktiskt 

och traditionell lagd (Revelle & Wilt, 2019; Weinschenk, 2017). 

 
The Big Five Hög värden Låga värden Källa 

Extraversion 
(Extraversion) 

Social, aktiv, extrovert, 
ambitiös, positiv, 
inflytelserik 

Trivs i ensamhet, introvert Digman (1990) 
Revelle och Wilt (2019)  
Özbağ (2016) 

Vänlighet 
(Agreeableness) 

Snäll, ärlig, varm, 
eftertänksam 

Fientlig, likgiltig mot 
andra, självisk och 
avundsjuk 

Digman (1990) 
Kalshoven et al. (2011) 

Samvetsgrannhet 
(Conscientiousness) 

Tänker omsorgsfullt innan 
de agerar, håller sig nära 
sina moraliska obligationer, 
ansvarsfull 

Tänker sig inte för innan 
de agerar, organiserade, 
odisciplinerade, saknar 
respekt och fokus för sina 
arbetsuppgifter  

Arora och Rangnekar (2016) 
Hendriks et al. (1999) 
Kalshoven et al. (2011) 

Neuroticism 
(Neuroticism) 

Ångestfylld, stressad, 
instabil, impulsiv, söker 
efter problem för dig själv 

Lugn, sansad, lätt för att 
kontrollera dina känslor 

Hendriks et al. (1999) 
Kalshoven et al. (2011) 

Öppenhet (Openness) Intellektuell, påhittig, 
tycker om att träffa nya 
människor och skapa nya 
erfarenheter 

Praktiskt och traditionell 
lagd 

Revelle och Wilt (2019) 
Weinschenk (2017) 

Tabell 1 - Sammanfattning av The Big Five (egen) 
 
2.2.1 Personlighetsdragens påverkan på organisationen  

Studier från den senare delen av 1900-talet visar att personligheten inte ska ha någon större betydelse 

för arbetsprestationen. Under tiden dessa studier gjordes fanns det dock ingen accepterad teori eller 

modell för att klassificera personlighetstyper på, vilket gjorde att det var svårt att se samband och 

mönster för att kunna dra giltiga slutsatser (Barrick & Mount, 1991). På senare tid har forskning 

studerat de bakomliggande orsakerna till att folk blir arbetsnarkomaner, där det dels har visat sig vara 

personligheten (Ying-Wen Liang & Chen-Ming Chu, 2009). 
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Barrick och Mount (1991) har i sin studie kunnat se samband mellan olika personlighetsdimensioner 

och prestationskriterier på arbetet. De har studerat om personliga egenskaper enligt The Big Five har 

påverkan på arbetsprestationen och inte personligheten generellt sett. Den tydligaste variabeln de 

kunde se koppling till var samvetsgrannhet, då det visade sig att den utgjorde samband till alla 

yrkesgrupper som studerats samt alla kriterietyper. Även Ying-Wen Liang och Chen-Ming Chu 

(2009) talar om att sambandet mellan olika personlighetsdrag och arbetsnarkomaner. De har också 

visat på att samvetsgrannhet men också bland annat perfektionism är personlighetsdrag som 

uppmuntrar individer att arbeta, ökar nivån på arbetsnyttan och till och med blandar arbete och 

personligt liv, vilket även leder till ökad chans att bli en arbetsnarkoman. Chunping Jiang, Dengfeng 

Wang och Fan Zhou (2009) har fått ett sådant tydligt resultat på studien att de menar att de kan 

generalisera kopplingen mellan samvetsgrannhet och arbetsprestationer för Kinas regering, då 

resultatet visar att det har en positiv påverkan.  

 

Extraversion, samvetsgrannhet och öppenhet har alla visat koppling till arbetsprestationen. För att 

vara mer exakt förklarar Guillén och Saris (2013) att dessa har en stark koppling till de dimensioner 

som handlar om kompetens (makt och prestation) medan vänlighet och neuroticism inte har någon 

koppling alls till dem. Detta innebär att inte vara orolig för impulsivt beteende och samvetet samt 

vara självsäker i sociala sammanhang kan hjälpa chefer att nå resultat samt deras egna mål. 

Extraversion har också Barrick och Mount (1991) hittat kopplingar till, dock endast till två 

yrkesgrupper; försäljningsbranschen och chefer. De tror själva att det beror på att personer med hög 

extraversion har de egenskaper som säljare har, då de till exempel är pratsamma, sociala och aktiva. 

Detta är även egenskaper som påverkar försäljningsorganisationer positivt när deras anställda är 

utåtriktade. 

 

Gullién och Saris (2013) menar att öppenhet har visat sig ha en positiv påverkan på företaget då 

anställda med hög öppenhet innebär nyfikenhet och viljan att lära sig, vilket i sin tur innebär att det 

hjälper chefer att ta initiativ och inspirera med hjälp av visioner. Dock är en av de variablerna som 

inte har någon koppling till vänlighet. Chunping Jiang et al. (2009) har med hjälp av deras studie visat 

på att vänlighet har ett negativt samband till uppgiftsprestationer trots att de med hjälp av deras 

hypotes antog att det skulle ha ett positivt samband. De blev förvånade då tidigare forskning visat på 

att det ska ha ett positivt samband bland annat till poliser men att det även visat att det inte har någon 

koppling till chefspositioner.  
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Barrick och Mount´s (1991) forskning visar även på andra variabler i The Big Five som har koppling 

till de anställdas arbetsprestationer. Dock är dessa två äldre termer som inte används idag 

(“Achievement Orientation” och “Dependability”) utan de har blivit utbytt och uppdaterade då mer 

forskning gjorts på The Big Five. Barrick och Mount (1991) kunde även se kopplingar mellan 

öppenhet och träningsförmåga, men anser själva att de finns mer forskning att göra kring detta för att 

kunna dra starka slutsatser.  

 

Hypotes 1: Anställda anser att deras personliga egenskaper påverkar företaget 

 

2.3 The Big Five och Etik 
Tidigare forskning har visat att olika personlighetstyper har olika koppling till etiskt tänkande och 

agerande samt att etik har en stor betydelse för fastighetsmäklarens rykte och därmed även dennes 

karriär. Vi har därför studerat närmare vad tidigare forskning säger om dessa två och hur de är 

kopplade till varandra, för att sedan grunda våra hypoteser med hjälp av dessa källor.  

 

2.3.1 Extraversion 
Extraversion i förhållande till etik har visat olika resultat vid tidigare studier. Santos och Eger (2014) 

menar att en hög grad av extraversion har en direkt koppling till Counterproductive Work Behaviour 

(CWB), som enligt Spector et al. (2006) innebär medvetna beteenden som skadar arbetsplatsen eller 

medarbetare, och ofta är kopplat till negativa känslor som ilska och frustration. I motsats till detta 

visar Bolton, Becker och Barber (2010) att hög extraversion innebär mindre risk för att medarbetaren 

stjäl från arbetsplatsen. Vidare förklarar Kozako, Safin och Rahim (2013) att extraversion inte har 

något samband med etiskt agerande vad gäller Organizational CWB, men att det har ett negativt 

samband med Interpersonal CWB. Vilket innebär att personer med hög grad av extraversion är mindre 

benägna att agera oetiskt mot människor.  

 

Andra studier har inte hittat något samband mellan extraversion och etiskt agerande (Berry, Ones, & 

Sackett, 2007; Giluk & Postlethwaite, 2015; Holtbrügge, Baron, & Friedmann, 2015; Le, Brent 

Donnellan, Spilman, Garcia, & Conger, 2014). Detta kan enligt Hastings och O’Neill (2009) bero på 

att det finns vissa motstridande egenskaper inom personlighetsdraget som tar ut varandra och på så 

sätt gör att extraversion inte visar något samband som helhet. I sin studie visar de att 

spänningssökande har ett positivt samband med oetiskt agerande på arbetsplatsen, medan egenskapen 

vänskaplighet istället har ett negativt samband.  
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De etiska reglerna inom fastighetsmäklaryrket riktar sig främst mot agerandet mot kunden, det vill 

säga individen och inte organisationen. Detta tyder på att extraversion i detta sammanhang kommer 

att ha ett positivt samband till etik, då det enligt Kozako et al. (2013) finns ett tydligt samband mellan 

hög extraversion och minskat oetiskt agerande mot individer.  

  

Hypotes 2: Extraversion har ett positivt samband med etisk attityd. 

 

2.3.2 Vänlighet 

Vänlighet innebär bland annat altruism och samarbetsvilja (Brown och Treviño 2006) som innebär 

att inte bara ha det egna intresset i åtanke utan även de generellt accepterade normerna, något som 

kan kopplas till etiskt beteende (Jones, 1991; Treviño et al., 2006; Pohling et al., 2016). Detta har 

även kunnat bekräftas av flera studier. Till exempel visar studier som gjorts bland skolor att en hög 

grad av vänlighet minskar risken för att studenter använder sig av oetiska metoder som fusk (Giluk 

& Postlethwaite, 2015; Karim, Zamzuri, & Nor, 2009). Liknande samband har även funnits på 

arbetsplatser, där anställda med hög grad av vänlighet visade mindre risk för olika former av oetiskt 

beteende på arbetsplatsen (Berry et al., 2007; Hastings & O’Neill, 2009; et al., 2013; Le et al., 2014). 

Utöver detta menar Bolton et al. (2010) att vänlighet framför allt innebär minskad risk för oetiskt 

beteende mot övriga medarbetare. Detta kan även styrkas av Berry et al. (2007) som menar att 

vänlighet har starkast koppling till ett minskat oetiskt beteende riktat mot individen. 

  

Hypotes 3: Vänlighet har ett positivt samband med etisk attityd. 

 

2.3.3 Samvetsgrannhet 

Enligt Costa och McCrae (1992) innebär en hög grad av samvetsgrannhet en ökad benägenhet att 

applicera de moraliska principerna i praktiken, vilket innebär att det även kan kopplas till etiskt 

agerande. Detta är något som även visat sig i flera tidigare studier. Till exempel har Karim et al. 

(2009) och Giluk och Postlethwaite (2017) funnit att elever med en högre grad av samvetsgrannhet 

visar mindre tendenser till att använda oetiska beteenden som fusk i skolan. Tillsammans med 

vänlighet är detta den egenskap som vid flest studier kunnat kopplas till minskad oetiskt agerande på 

arbetsplatser (Berry et al., 2007; Hastings & O’Neill, 2009; Le et al., 2014), vilket tyder på att det 

även gäller inom fastighetsmäklarbranschen. Berry et al. (2007) har funnit att samvetsgrannhet har 

störst koppling till normbrytande beteende som riktar sig mot organisationen snarare än individen.  

  

Hypotes 4: Samvetsgrannhet har ett positivt samband med etisk attityd. 
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2.3.4 Neuroticism 

Emotionell stabilitet (låg neuroticism) kan ha en koppling till etiskt beteende. Hastings och O’Neill 

(2009) menar att neuroticism inte direkt kan kopplas till oetiskt beteende men att ilska och 

“immoderation”, som är två egenskaper inom neuroticism, har en tydlig koppling till oetiskt beteende. 

Trots detta har flera studier inom olika områden hittat ett samband mellan neuroticism och etiskt 

beteende, som visar att en högre grad av neuroticism innebär en ökad risk för oetiskt beteende i form 

av bland annat inom skolor men även oetiskt beteende på arbetsplatser (Berry et al., 2007; Karim et 

al., 2009; Kozako et al., 2013). Till exempel har Berry et al. (2007) testat sambandet mellan personliga 

egenskaper och medvetna beteenden som går emot arbetsplatsens normer både mot organisation och 

medarbetare. De har även funnit att emotionell stabilitet (dvs låg neuroticism) tillsammans med 

vänlighet och samvetsgrannhet uppvisat det största sambandet med ett minskat oetiskt beteende.  

 

Hypotes 5: Neuroticism har ett negativt samband med etisk attityd. 

 

2.3.5 Öppenhet 

Öppenhet kan kopplas till etiskt beteende då det enligt Dollinger och LaMartina (1998) har stor 

inverkan på moraliskt resonemang, som innebär att en högre grad av öppenhet innebär en ökad etisk 

attityd. Detta har även visat sig stämma vid studier på arbetsplatser (Holtbrügge et al., 2015; Hastings 

& O’Neill, 2009). Öppenhet kan också ha en positiv koppling till vissa aspekter av oetiskt beteende, 

då det enligt Bolton et al. (2010) är relaterat till oetiska arbetsplatsbeteenden som att medvetet utföra 

arbetet på fel sätt eller tillåta fel att hända. Liknande resultat visas även av Kozako et al. (2013), som 

menar att en högre grad av öppenhet innebär en ökad risk för emotionell utmattning och på så sätt 

kan leda till oetiskt beteende.  

 

De studier som funnit ett negativt samband mellan hög öppenhet och etiskt beteende har dock riktat 

in sig på beteenden som skadar företaget, till exempel stöld, att undvika arbetet eller sabotage (Bolton 

et al., 2013; Kozako et al., 2013). Dessa kopplas inte till de etiska regler detta arbete utgår från. Dessa 

kan istället kopplas till studien av Holtbrügge et al. (2015) som tar upp fler etiska frågor som även 

kopplas till kunden, vilket därför passar bättre till fastighetsmäklarbranschen. Denna studie fokuserar 

även på etisk attityd, vilket enligt Dollinger och LaMartina (1998) har en koppling till öppenhet. 

 
Hypotes 6: Öppenhet har ett positivt samband med etisk attityd. 
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Modell 1: Teorimodell för hypotes 2-6 (egen)  
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3. Metod 
I detta kapitel förklarar vi hur vi har gått tillväga under denna studie. Vi berättar hur vi har tänk från 

litteraturinsamling till analys, där vi även kommer att motivera för våra metodval. 

 

3.1 Litteraturinsamling 
Vi har börjat med att analysera tidigare artiklar inom ämnet för att få kunskap om vad tidigare studier 

har kommit fram till inom de ämnen som rör vårt syfte och på så sätt kunna utveckla våra hypoteser. 

Dahmström (2011) förklarar att syftet med undersökningen måste bestämmas först innan frågorna 

och dess variabler kan formuleras. Utöver att ge oss kunskap om vad som studerats inom det område 

vi valt och vilka metoder som använts, har litteraturgenomgången hjälpt till med att identifiera vilka 

frågor som inte besvarats (Bryman & Bell, 2013). Av denna anledning har vi valt att först gå igenom 

existerande litteratur för att kunna upptäcka ett forskningsgap utifrån vilket vi formulerat syfte och 

hypoteser. Fortsättningsvis förklarar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt att gå igenom 

existerande litteratur för att ta reda på vilken information som redan finns inom ämnet och vilka 

studier som gjorts tidigare och på så sätt undvika att upprepa ett arbete som redan utförts. Vi har valt 

att först läsa på om ämnet och fördjupa oss inom ämnet innan vi startat med enkätfrågorna och 

hypoteserna, detta för att få en bättre förståelse för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för vår 

studie. Ejlertsson (2005) förklarar att det finns många fall där forskare startat med frågorna innan de 

läst på om ämnet vilket har lett till att de inte varit användbara. 

 

Vi har använt databaserna Academic Search Elite och Google Scholar. För att hitta artiklar relevant 

för vår forskning har vi utgått från söktermerna “the big five”, “personality”, “ethics”, “real estate”, 

“sales”, “organisation”, “personality traits”, “five factor model”. Vi har även utgått från en del av de 

källor som den tidigare forskning vi använt hänvisat till i sina studier som vi anser relevanta för oss 

också. Då litteraturgenomgången visar att det inte finns någon forskning på hur personliga egenskaper 

påverkar etik inom sälj- eller fastighetsmäklarbranschen har vi valt att även analysera studier som 

gjorts inom andra miljöer, till exempel skolor för att kunna formulera våra hypoteser.  

 
3.2 Val av forskningsansats 
Har denna studie valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod med en enkätstudie för att 

pröva vår teori. Inom den kvantitativa traditionen förklarar Sohlberg och Sohlberg (2013) att det 

eftersträvas objektivitet och exakta förklaringar snarare än tolkningar och spekulationer. Bryman och 

Bell (2011) förklarar även att kvantitativa undersökningar används då forskaren vill kunna 

generalisera resultatet till andra grupper än de som varit delaktiga i undersökningen. Detta passar väl 
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in i vår studie då syftet med vår undersökning är att ta reda på respondentens personlighetsprofil 

enligt Big Five-teorin, samt hur respondenten anser att olika etiska påståenden är viktiga för att sedan 

kunna hitta eventuella samband mellan olika personlighetsdrag och etiskt tankesätt.  

 

Anledningen till att vi valt att använda en enkätstudie är för få tillräckligt många svar för att kunna 

dra en generaliserad slutsats. Som Bryman och Bell (2011) förklarar är en enkätstudie snabbare och 

enklare att hantera i jämförelse med en intervjustudie, vilket gör att vi lättare kan bearbeta tillräckligt 

många svar. Vid en enkätstudie finns inte heller någon intervjuare som kan ge upphov till en variation 

i frågornas utformning eller som på annat sätt kan påverka respondenten (ibid.). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär en kvantitativ metod fokus på kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Vidare förklarar de att mätningar, som är en viktig del av den kvantitativa forskningen, 

gör att vi kan upptäcka små skillnader bland människor för de variabler vi valt att mäta. Enligt Rowley 

(2014) kan en kvantitativ metod i form av enkätundersökning vara användbart då syftet är att förstå 

relationen mellan olika variabler, det vill säga för att undersöka hur en grupp variabler påverkas av 

en annan grupp variabler. Då syftet med vår studie är att utreda och analysera hur personlighet 

påverkar etiskt agerande genom att just undersöka sambandet mellan variablerna anser vi därför att 

en kvantitativ metod med enkätundersökning som datainsamling är det som passar bäst. En 

kvantitativ metod är också den rätta vägen att gå om forskaren vill söka efter samband eller olikheter 

mellan olika grupper eller variabler (Björkqvist, 2012), vilket är tanken med vår studie. 

 

3.3 Population och urval 
Här redovisar vi vår population och berättar vilket urval vi gjort och hur vi gått tillväga för att ta 

fram det. Vi diskuterar även bortfallet och vad vi gjort för att minska det och vilka risker det finns 

med att göra ett urval. 

 

3.3.1 Population 

När det bestäms vad som ska studeras behövs även målsättningen bestämmas och vilka som ska 

undersökas. Dahmström (2011) förklarar att den avgränsning som görs är populationen. Den 

population vi valt att grunda vår undersökning på är verksamma registrerade fastighetsmäklare i 

Sverige. Detta är alltså det totala antalet enheter vi sedan gjort vårt urval från (Bryman & Bell, 2013; 

Ejlertsson, 2005). Enligt Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) statistik för 2019-02-28 uppgick det 

totala antalet registrerade fastighetsmäklare till 7051 personer, fördelat på 45,5% kvinnor och 54,5% 

män. Dahmström (2011) förklarar även att när populationen väljs ut behövs även en tidsram sättas, 
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detta för att det sedan ska vara möjligt att gå tillbaka för att se under vilken period populationen och 

urvalet valdes ut. Det kan bland annat hjälpa forskning vid senare tillfällen som vill kunna göra 

jämförelser med den aktuella studien. 

 
3.3.2 Urval 

I praktiskt taget alla fall behövs det göras ett urval på den population som ska studeras vid kvantitativa 

undersökningar, detta förklarar Bryman och Bell (2013, s.189) beror på att det är näst intill omöjligt 

att skicka ut och få tillbaka en enkät när en population består av exempelvis 9000 studenter. Även 

Dahmström (2011) förklarar att den del av målpopulationen som ska studeras är en uppsättning av 

urvalsenheter, denna typ av studie kallas även för “sample survey” då det är en del av den totala 

populationen.  

 

När vi gjort vårt urval ville vi att det i så stor utsträckning som möjligt skulle representera den totala 

populationen. Vi har därför valt att i god tid att skicka ut en förfrågan till de 13 största 

fastighetsmäklarkedjorna i Sverige för att se om de hade möjlighet att skicka ut enkäten till sina 

anställda (se bilaga 2). Dessa kedjor är både stora i antalet anställda fastighetsmäklare men de är även 

utspridda i stora delar av landet. Vi har valt att skicka ut denna förfrågan tidigt i processen då vi ville 

att de ska ha god tid på sig att undersöka om detta var möjligt eller skicka ärendet vidare om vi 

kontaktat fel person på företaget. Vi har valt att mejla antingen den informationsadress som finns på 

deras respektive hemsida, eller rekryteringsansvarige då vi vet av erfarenhet att de har mycket kontakt 

med studenter men även huvudkontoret. De kedjor vi kontaktar är: 

 

●   Fastighetsbyrån 

●   Svensk Fastighetsförmedling 

●   SkandiaMäklarna 

●   Svenska Mäklarhuset  

●   Notar  

●   Mäklarhuset  

●   HusmanHagberg 

●   Erik Olsson 

●   Mäklarringen  

●   Länsförsäkringars Fastighetsförmedling 

●   Karlsson & Uddare  

●   ERA  
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●   Bjurfors  

 

Av dessa har vi fått positiv respons från Svenska Mäklarhuset, Mäklarringen, Karlsson & Uddare 

samt ERA. Notar, Mäklarhuset, Fastighetsbyrån och Bjurfors har svarat att de inte har någon 

möjlighet att delta och från övriga får vi inget svar alls. Då vi inte fått in tillräckligt många svar från 

de företag som valt att hjälpa oss har vi även valt att själva skicka ut enkäten och presentationen. Vi 

har då valt att inte skicka ut till de företag som svarat att de inte vill skicka ut enkäten till sina 

anställda, utan bara till de vi inte fått något svar från. Dessa var kedjorna Svensk 

Fastighetsförmedling, SkandiaMäklarna, HusmanHagberg, Erik Olsson samt Länsförsäkringars 

Fastighetsförmedling.  Har slumpvis valt ut olika kontor i kedjorna men sett till att alla olika delar av 

landet och olika stora städer var representerade. Vilka de kontoren var återfinns i bilaga 3. En till 

anledning till att vi valt att göra ett urval var som Dahmström (2011) förklarar är att det går snabbare 

och är billigare att genomföra en studie på när det finns begränsat med tid. Vi ville få ett tydligt och 

bra resultat på vår studie, vilket innebär att vi gjort ett urval från den totala populationen för att få tid 

till att analysera alla enkätsvar. 

 

Det finns dock risker med att göra ett urval, genom att det urval vi har inte representativt för hela 

populationen. Dahmström (2011) berättar bland annat att det finns en risk med att göra ett urval, då 

det är svårt att veta om alla delgrupper av populationen kommer att representeras i urvalet. Vi väljer 

ändå som vi diskuterat tidigare att göra ett urval, dels för att inte alla fastighetsmäklarföretag valde 

att delta i undersökningen och dels för att vi tror att det skulle bli svårt att få hela populationen att 

svara på vår enkät. 

 
3.3.3 Bortfall 

Den generella definitionen av bortfall är den procentuella andelen av vårt urval som inte svarar på 

enkäten (Bryman & Bell, 2013, s.203; Dahmström, 2011). De två olika typer av bortfall som finns är 

internt och externt bortfall. Med externt menas de som är en del av urvalet men som väljer att inte 

delta, medan internt bortfall innebär det bortfall på frågor som inte besvarats av respondenterna 

(Ejlertsson, 2005, s.25). Det interna bortfallet har vi löst med att göra alla frågor obligatoriska och 

det externa försöker vi lösa på lite olika sätt. Ett sätt att minska bortfallet är enligt Rowley (2014) att 

hålla enkäten så kort som möjligt. Vi har därför valt att använda Big-Five Inventory på 44 frågor 

istället för någon av de längre versionerna och även att hålla ned antalet frågor om etiskt agerande till 

8 frågor. I slutet av enkäten har vi bestämt oss för att endast ha en fråga gällande om respondenterna 
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tror att deras personlighet har någon påverkan på organisationen. Även Bryman och Bell (2013) 

diskuterar att kortare enkäter minskar bortfallet. 

 

En av alla skillnader mellan intervjuer och enkäter är bortfallet, Bryman och Bell (2013) förklarar att 

bortfallet är i regel större vid enkäter än strukturerade intervjuer. De fortsätter förklara att det här 

bortfallet gör att risken för skevheter och fel ökar, om det inte går att bevisa att de som inte svarat på 

enkäten inte skiljer sig mot de som har svarat på enkäten. Dock är det ganska svårt då de oftast är 

något som skiljer dem åt, vilket innebär att om bortfallet ökar så ökar även skevheterna i resultatet. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) diskuterar också att generellt bidrar varje bortfall med en 

snedvridning av resultatet. Trots detta har vi valt att genomföra en enkätundersökning för att vi anser 

att det är det bästa sättet för oss att svara på vårt syfte. 

 

Vi har valt att göra en introduktion till enkäten som förklarar syftet med uppsatsen. Vi har även varit 

tydliga med instruktioner inför varje del av enkäten för att det inte skulle dyka upp några frågetecken 

hos respondenterna om hur de skulle besvara våra frågor. När det kommer till frågornas utformning 

har vi valt att inte ha några öppna frågor då dessa riskerar att minska svarsfrekvensen. Detta 

överensstämmer med några av de tips som Bryman och Bell (2013) ger för att minska bortfallet. Ett 

annat tips de diskuterar är att svarsfrekvensen ökar om respondenterna erbjuds pengar eller har 

möjlighet att vinna något. Detta är något vi har aktivt valt bort då vi med hjälp av egna erfarenheter 

vet att få fastighetsmäklare skulle lockas av att besvara enkäten om möjligheten fanns att vinna 

exempelvis en trisslott. Då vi inte haft någon stor budget för denna studie har vi därför valt att inte 

erbjuda respondenterna något. 

 

Vi har skickat ut en påminnelse till våra kontakter på företagen efter nio veckodagar för att det var 

vid en illa planerad tid vi valde att skicka ut enkäten. Då det var påsklov var många lediga och borta 

från arbetet medan de som jobbade istället hade mycket annat att göra då enkäten skickades ur första 

gången. Vilket kan vara anledningen till att vi får svårt att få ihop tillräckligt många svar efter det 

första utskicket. Dahmström (2011) förklarar att det är nödvändigt att planera för att skicka ut ett visst 

antal påminnelser. Ejlertsson (2005) fortsätter att förklara att två påminnelser är det optimala för 

enkäter och har visats sig ha en god påverkan på svarsfrekvensen. Författaren fortsätter förklara att i 

anslutning till lov är en dålig tid till att skicka ut enkäter eftersom många är bortresta då.  

 

Vid det första utskicket, där vi fick hjälp av företagen att skicka ut enkäten till de anställda arbetar 

307 mäklare. Vid det andra utskicket där vi kontaktar mäklarna själva har enkäten skickats ut till 351 
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mäklare. Vi har fått nio automatiska svar från fastighetsmäklare som har semester eller var 

föräldralediga. Detta innebär att enkäten gick ut till 649 fastighetsmäklare, vilket sedan gett oss 110 

svar. För att en svarsfrekvens ska vara accepterad ska den ligga mellan 60-70% enligt Bryman och 

Bell (2013). De fortsätter förklara hur svarsfrekvensen räknas ut, vilket görs genom att antalet svar 

divideras med antalet utskickade enkäter och multipliceras med 100. Det innebär att vår svarsfrekvens 

blir: 

110 ÷ 649 x 100 = 15,40 % 

 

Vi har med andra ord inte nått upp till en acceptabel svarsfrekvens på vår studie. Detta tänker vi kan 

bero på att vi skickade ut enkäten för sent vilket innebar att vi inte hann med tillräckligt många 

påminnelser. Samt att vi som tidigare diskuterat skickade ut den precis in innan påsklov och andra 

röda dagar vilket kan ha inneburit att respondenterna inte kunnat svara. 

 

3.4 Enkäten 
Vi har använt en enkät för att ta fram vår primärdata till studien, vilket enligt Dahmström (2011) 

innebär nya data. Enkäten består av ett antal frågor för att fastställa respondentens personlighet enligt 

Big Five-teorin och några frågor för att ta reda på respondentens syn på etik. Båda dessa grupper av 

frågor är utformade på ett sätt att respondenterna svarar utifrån en så kallad likert-skala. Enligt 

Rowley (2014) innebär en likert-skala att respondenterna får svara på hur väl de håller med ett 

påstående på en skala från till exempel 1 till 7. 

 

3.4.1 Val av variabler  

För att hålla antalet frågor så lågt som möjligt har vi valt att använda en Big Five-modell med 44 

frågor (se bilaga 4), av John och Srivastava (1999), istället för att använda någon av de större 

modellerna på till exempel 60 eller 100 frågor (Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003). Det finns även 

en kortare version på 10 frågor och som enligt Gosling et al. (2003) fungerar väl för att mäta 

personligheten. Dock visar Hastings och O’Neill (2009) att underliggande egenskaper inom ett 

personlighetsdrag kan kopplas till etik trots att personlighetsdraget som helhet inte visar något 

samband. Som Holtbrügge et al. (2015) förklarar kan det därför vara bra att använda en mer 

omfattande modell för att kunna identifiera samband mellan personlighet och etik. Trots att versionen 

av John och Srivastava (1999) endast använder åtta till tio frågor för varje egenskap täcker den 

fortfarande de flesta aspekter av varje egenskap som finns med i den längre, ursprungliga modellen 

av Costa och McCrae (1992). Vi anser därför att detta är en bra modell för att hålla antalet frågor så 

lågt som möjligt utan att den brister i kvalitét.  
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För att formulera de etiska frågorna till enkäten har vi valt att söka efter etiska regler relevanta för 

just fastighetsmäklarbranschen. Detta då Holtbrügge et al. (2015) förklarar att vad som anses som 

etiskt eller inte kan skilja sig åt mellan olika arbetsplatser. Vidare förklarar Kaptein (2008) att 

företagens uppförandekoder är en bra utgångspunkt vid formulerandet av etiska frågor. Trots att de 

inte alltid ger ett effektivt resultat på arbetsplatsen är de alltså ett bra sätt att identifiera vilka etiska 

frågor som är viktiga inom en specifik bransch. Då vi undersökt flera olika fastighetsmäklarföretag 

har vi valt att istället för att undersöka varje företags uppförandekod använda Mäklarsamfundets 

etiska regler som utgångspunkt då vi formulerat våra etiska frågor.  

 

För att ta reda på om fastighetsmäklarna själva anser att deras personliga egenskaper påverkar 

företaget har vi även lagt in en fråga där de får svara på i vilken grad de håller med påståendet “Mina 

personliga egenskaper påverkar organisationen/företaget”. Anledningen till att vi endast valt att ställa 

en fråga som undersöker respondenternas egen uppfattning om detta är då vi anser att en mer 

utredande studie av hur personligheten påverkar företaget skulle vara för omfattande för denna 

uppsats. Vi har valt ändå ta med en fråga om detta för att få en indikation på hur fastighetsmäklarna 

själva ser på det. Detta kommer alltså ge oss ett subjektivt bidrag till studien då vi inte kommer 

undersöka detta på något annat sätt än med hjälp av respondenternas personliga åsikter. 

 

Vi har också valt att låta respondenterna svara vilken ålder och vilket kön de har, detta för att vi vill 

kunna göra en klusteranalys sedan och se skillnaderna mellan olika grupper. Det kan exempelvis vara 

mellan de olika könen eller åldersgrupper. Ejlertsson (2005, s.86) förklarar att bakgrundsfrågor är 

vanliga för att få reda på information om respondenterna för att sedan kunna dela in dem i grupper 

och dra slutsatser om bland annat olika åldersgrupper och kön. Det är vanligt att redan innan 

undersökningen veta att det förekommer skillnader, då kan forskarna med hjälp av dessa 

bakgrundsvariabler redovisa dessa skillnader för att kunna ta hänsyn till dem i resultatet sedan. 

Dahmström (2011) förklarar att ålder är ett exempel på en kvantitativ variabel då den är numerisk, 

medan kön är en kvalitativ variabel då den är icke-numerisk. Ålder kan dock uppfattas som kvalitativ 

när den är klassindelad, vilket den är i vår enkät.  

 

3.4.2 Utformning 

Enkätens utformning och layout har en stor påverkan på om respondenterna i första hand svarar på 

enkäten och i andra hand att de förstår vad vi menar. En ologisk och osammanhängande enkät kan 

påverka svarsfrekvensen negativt och utformningen är därför något vi lagt ned mycket tid på. Både 
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Dahmström (2011) och Ejlertsson (2005) förklarar att hur frågorna presenteras och enkätens innehåll 

är av stor betydelse för om den ska tas på ett seriöst sätt av respondenterna.  

 

Vi har valt att genom hela enkäten använda slutna frågor för att det underlättar vid analysen av svaren 

då respondenterna inte har kunnat svara öppet och fritt. Som Bryman och Bell (2011) nämner innebär 

öppna frågor att respondenten kan svara med sina egna ord vilket kan ge mer information, men tar 

längre tid att bearbeta. Slutna frågor är enligt Bryman och Bell (2011) istället lättare att bearbeta och 

gör det lättare att jämföra svaren, vilket är något vi anser viktigt i vår studie. 

 

Då vi skickat ut enkäten har vi valt vi att ha en med en presentation (se bilaga 5) som består av vilka 

vi är, syftet med undersökningen, våra kontaktuppgifter vid frågor, vad vi kommer använda 

respondenternas svar till samt att de garanteras anonymitet. Vi har valt att göra denna presentation 

för att ge respondenterna en förklaring och ett förtydligande till varför vi vill att de ska svara på vår 

enkät. Detta har vi gjort då det kan öka svarsfrekvensen om de svarande får kontext och de får veta 

att de är anonyma då etik kan vara ett känsligt ämne för många att svara på. Dessa punkter i 

presentationen stämmer överens med den punktlista som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) har 

för att förklara hur en enkätundersökning bör utformas. Även Bryman och Bell (2013) samt Ejlertsson 

(2005) förklarar vikten i att ha en presentation alternativt ett följebrev i början av enkäten. 

 

Enkäten inleds med några frågor om vem respondenten är. De frågor vi valt att ställa är ålder, kön, 

storlek på stad de är verksam i, hur många år de har varit aktiva registrerade fastighetsmäklare och 

om de är medlem i Mäklarsamfundet. Vi har gjort detta dels för att det ska bli en enklare inledning 

på enkäten då de svarar på frågor om sig själva istället för att mötas av våra 44 personlighetsfrågor. 

Vi har även valt att använda oss av demografiska variabler för att kunna utföra klusteranalyser och 

att se om det går att skapa grupper av våra respondenter som svarar på något speciellt sätt. Detta 

strider mot de tips som Bryman och Bell (2013) ger då de menar att dessa ska ligga i slutet av enkäten, 

medan Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) anser att enkla frågor som ålder och kön ska ligga i 

början. Vi valde råd två då vi tror att det blir lättare för respondenten om de får börja med lite enklare 

frågor om sig själva, vilket även kan höja svarsfrekvensen om de inte möts av en “vägg”.  

 

Frågan och svaret om kön har formulerats så att respondenterna kan svara antingen “Kvinna”, “Man” 

eller “Annat/vill ej uppge” för att alla ska ha möjlighet att kunna svara utan att känna sig 

diskriminerad. Denna fråga med svar har gjorts i form av en nominalskala, vilket innebär att det inte 

finns någon storleksskillnad på de olika svarsalternativen, utan de är kategoriserade, till exempel att 
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män står för 0 och kvinnor för 1 (Björkqvist, 2012; Bryman & Bell, 2013). Gällande frågorna om 

ålder, storlek på stad de är verksamma i och hur många år de varit aktiv registrerad fastighetsmäklare 

har vi valt att göra svarsalternativen som olika alternativ de kan välja mellan. Detta har vi gjort för 

att vi enklare skulle kunna analysera svaren för att kunna göra klusteranalyser. 

 

På frågan om de är medlem i Mäklarsamfundet har vi gjort så att respondenterna kan svara ja eller 

nej, då det endast kan vara antingen eller. Detta bryter mot en av de tio dödssynder som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2013) talar om, då de anser att det absolut inte får förekomma frågor som bara 

ger ja- eller nej-svar eftersom det går emot en av de grundprinciper att det är den intervjuade som ska 

tala. Vi väljer ändå att ha svaret utformat på detta sätt då vi anser att det inte finns något annat de kan 

svara på denna fråga. Även denna fråga formas som en nominalskala då varken ja eller nej är större 

eller bättre än den andre (Björkqvist, 2012; Bryman & Bell, 2013). 

 

Den andra delen av frågorna i enkäten är de 44 personlighetsfrågorna enligt The Big Five från John 

och Srivastava (1999). Vi har inlett med att förklara för respondenten hur de ska svara på frågorna, 

det vill säga vad de olika siffrorna i svarsalternativen står för. De har fått ett påstående, exempelvis 

“Pratsam” där de fått svara på till vilken grad de tycker att det stämmer in på dem själva. De alternativ 

som finns är: 1 - Stämmer mycket dåligt, 2 - Stämmer ganska dåligt, 3 - Stämmer varken bra eller 

dåligt, 4 - Stämmer ganska bra, 5 - Stämmer mycket bra. Detta bryter mot en av de andra dödssynder 

som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) beskriver, då de förklarar att inga påståenden får 

förekomma istället för frågor, då de inte heller ger några svar. Vi kunde ställt frågorna i den form att 

vi frågar i vilken grad de ser sig som exempelvis pratsam, “I vilken grad ser du dig som pratsam?”, 

vilket skulle göra om våra 44 påståenden till frågor. Vi har dock valt att inte göra detta då originalet 

vi utgår från använder sig av påståenden, samt att vi anser att det blir lättare för respondenten att svara 

om de tänker från sitt perspektiv istället för att svara på det som en fråga från en annan part.  

 

Enligt Holtbrügge et al. (2015) anses frågor som handlar om olagligt beteende generellt som oetiska, 

vilket gör att svaren kanske inte blir helt tillförlitliga. De menar att det därför är bättre att vända på 

frågorna så att respondenten istället får svara på om det är viktigt att agera enligt exemplet, snarare 

än att svara på om det är oetiskt att göra något olagligt. Då de etiska regler vi utgått från grundar sig 

på fastighetsmäklarlagen har vi valt att formulera dem så att respondenterna får svara på hur viktigt 

det är att agera på ett visst sätt. Enligt Berry et al. (2007) är det möjligt att använda självskattning för 

att mäta oetiskt agerande då det resultatet visat sig stämma överens med hur andra observerar 

agerandet. 
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I slutet av enkäten har vi de etiska frågor vi skapat genom Mäklarsamfundets etiska regler. Vi har valt 

att utgå från dessa då majoriteten registrerade fastighetsmäklare är medlem i Mäklarsamfundet, ca 

70% (Mäklare.se, 2019), och är därför skyldiga att följa dessa regler. Vi anser med andra ord att dessa 

regler utgör en grund för hur branschen vill att sina anställda ska agera, vilket gör att vi ville ha dessa 

som utgångspunkt för våra etiska frågor. Dessa frågor har utformats som påståenden. De inleds med  

“Jag tycker att det är viktigt att…” och följs av åtta påståenden som vi skapat med hjälp av 

Mäklarsamfundets etiska regler. 

 
Fråga 1 är skapad med hjälp av regel 1, fråga 2 med hjälp av regel 2 och så vidare. Svarsalternativen 

är utformade på samma sätt som våra The Big Five frågor men vi har ändrat så att det ska passa våra 

påståenden därför ser svaren ut på följande sätt: 1 - Håller inte med alls, 2 - Håller inte helt med, 3 - 

Håller varken med eller inte, 4 - Håller med till viss grad, 5 - Håller med helt och hållet. Detta för att 

det göra det enkelt för respondenterna genom att enkäten håller samma upplägg i båda delarna. 

Dahmström (2011) förklarar att det underlättar för respondenten om enkäten är utformad på ett 

likformigt sätt för alla frågor.  
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Jag tycker att det är viktigt att.… Den etiska regel från Mäklarsamfundet vi utgått 
från när vi skapat påståendet 

1... alltid utföra uppdraget omsorgsfullt 1.1 Fastighetsmäklaren ska iaktta 
fastighetsmäklarlagen, utföra sitt uppdrag omsorgsfullt 
och enligt god fastighetsmäklarsed.  

2...vara opartisk mellan köpare och säljare (undantag: 
ekonomiskt intresse) 

1.2 Fastighetsmäklaren ska i förhållande till köpare och 
säljare visa objektivitet och söka att efter bästa 
förmåga tillvarata båda parters berättigade intressen.  

3...upprätta köpehandlingarna tydligt 1.3 Vid upprättandet av köpehandlingar ska 
fastighetsmäklaren alltid iaktta god affärssed och följa 
gällande lagstiftning. Köpehandlingar ska upprättas så 
entydigt och klart som möjligt, för undvikande av 
missförstånd mellan de parter som ingått avtalet. 

4…genomgå fortlöpande utbildning under karriären 
för att hålla sig uppdaterad om yrket  

1.4 Det åligger fastighetsmäklaren att på alla sätt arbeta 
för att främja mäklarkårens goda anseende och att 
fortlöpande skaffa sig erfarenhet och genomgå 
fortbildning, som erfordras för att kunna erbjuda 
allmänheten en fullgod mäklartjänst.  

5...hänvisa till sakkunnig när jag själv inte har bra 
koll på något som berör ex. kund eller affär 

1.5 En fastighetsmäklare bör hänvisa till annan 
sakkunnig om det gäller en omständighet utanför 
fastighetsmäklarens kompetensområde.  

6...ha koll på prisutvecklingen på den marknad jag 
arbetar på 

2.1 I syfte att kunna lämna allmänheten uppgifter om 
så rättvisande marknadspriser som möjligt ska 
fastighetsmäklaren hålla sig väl underrättad om 
prisutvecklingen inom sitt verksamhetsområde. 

7…marknadsföra objektet på ett sätt som helt 
motsvarar verkligheten 

2.2 Vid marknadsföring ska fastighetsmäklaren försöka 
ge en rättvisande bild av det salubjudna objektet. 
Fastighet får ej utannonseras utan uppdragsgivarens 
medgivande. I annons angivet pris får inte avvika från 
vad som överenskommits med uppdragsgivaren.  

8...inte diskriminera någon pga exempelvis kön eller 
etnisk tillhörighet 

2.3 En fastighetsmäklare får i sin verksamhet inte 
diskriminera någon på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

Tabell 2 - Redovisning av etikfrågor (egen) 

 

The Big Five frågorna, de frågor som berör etik samt den sista rörande påverkan på organisationen 

har vi svarsalternativen i en horisontell linje, detta trots att Bryman och Bell (2011) förklarar att det 

blir tydligare och lättare för respondenterna att svara då svarsalternativen står i en vertikal linje istället 

för en horisontell. Detta för att alternativen tydligare åtskiljs från frågan så att respondenten inte råkar 

kryssa i fel alternativ. Vi kunde dock endast välja ha horisontella svarsalternativ då det program vi 

använt oss av inte stödjer vertikala på de frågor där de ska värdera på en skala från 1–5. De övriga 

frågorna i början av enkäten som berör bland annat ålder och kön är i vertikal linje.  



27 

 

 
Sista frågan i enkäten handlar om i vilken grad respondenterna tror deras personlighet har för 

betydelse för deras företag. Även dessa svarsalternativ har formats på samma sätt och av samma 

anledning som tidigare. Denna fråga har vi för att kunna svara på andra delen av vårt syfte som undrar 

om fastighetsmäklares personligheter har någon påverkan på organisationen. Efter den sista frågan 

har vi valt att tacka våra respondenter för att de tog sin tid till att svara och hjälpa oss med vår studie, 

eftersom vi vill visa att vi inte tar deras tid för givet och vill visa vår uppskattning. 

 

Det var inte endast på grund av bortfallet vi valt att göra alla frågor obligatoriska. Ytterliga anledning 

var då vi ville att alla skulle ha svarat på alla frågor för att få en så jämn och rättvis analys som möjligt. 

Till exempel är det bra om respondenten svarat på alla 44 frågor gällande The Big Five för att få fram 

ett tydligt resultat över de personliga egenskaperna. 

 

3.4.3 Pilotstudie 

Vi har valt att skicka ut enkäten till några personer som inte ingår i urvalsgruppen, samt vår 

handledare för att ta reda på hur enkäten ser ut från någon annans perspektiv då det är lätt att bli 

hemmablind, detta kallas för pilotstudie. Enligt Bryman och Bell (2013) är det extra viktigt att utföra 

en pilotstudie vid användandet av enkätundersökningar då det, till skillnad från vid intervjuer, inte 

finns någon intervjuare som kan besvara eventuella frågor. Bryman och Bell (2013) förklarar även 

att pilotstudien kan vara till hjälp för att undersöka om frågorna fungerar som vi tänkt oss, Ejlertsson 

(2005) och Dahmström (2011) instämmer genom att förklara att en pilotstudie dels används för att se 

efter om respondenterna uppfattar frågorna på samma sätt som frågekonstruktören. Även Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2013) samt Dahmström (2011) talar om vikten att göra en provundersökning 

för att bland annat se efter om frågorna är lämpliga. 

 

Pilotstudien har visat att en fråga i enkäten kan uppfattas som svårtolkad då en av respondenterna 

ansåg att det fanns två olika påståenden i en och samma fråga, vilket gjorde det svårt att avgöra om 

respondenten inte såg på samma nivå på båda påståendena. Den fråga som ifrågasattes var “Jag ser 

mig själv som någon som gillar att reflektera, leka med idéer”. Detta är något som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2013) syftar till ytterligare en dödssynd, att ställa två frågor samtidigt. De menar 

att vilken fråga är det personen i fråga svarar på, båda, en eller ingen. Vi har gått tillbaka till 

originalfrågorna för att se om vi tolkat eller översatt fel, men efter att ha kontrollerat och diskuterat 

har vi beslutat att låta det vara som det var för att inte ändra på originalfrågorna.   
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3.4.4 Genomförande 

Vi har skapat enkäten i Google Forms då vi ansåg att det var ett enkelt sätt att skapa enkäten på. Det 

har också gjort det enkelt att dela enkäten och sprida den till respondenterna då vi kunde kopiera 

länken, och skicka den till de vi kontaktat på företagen och sedan för dem att skicka den vidare till 

sina anställda. Det är även enkelt och smidigt att föra över svaren som vi fått av respondenterna till 

analysprogrammet. Dahmström (2011) förklarar att det är en fördel att enkäten är webbaserad istället 

för pappersformulär, då det annars finns en risk för att det blir fel när svaren ska läggas in i systemet 

manuellt. För att se enkäten se bilaga 6. 

 

Efter att vi gått igenom enkäten noggrant själva och sedan med hjälp av vår pilotstudie skickade vi ut 

den till de företag som svarat ja på vår förfrågan att hjälpa oss att sprida enkäten. Vi har skickat ut 

länken till enkäten tillsammans med en presentation om uppsatsen och dess syfte 

 

3.5 Analys 
Vi har lagt in den data vi fått fram genom vår enkät i programmet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), som enligt Bryman och Bell (2013) är ett av de vanligaste programmen för att 

analysera kvantitativa data. Med hjälp av programmet har vi tagit fram för en deskriptiv statistik och 

gjort en korrelationsanalys, klusteranalys samt en regressionsanalys. Vad vi sedan kommit fram till i 

vardera en av dessa analyser har vi redovisat i kommande kapitel.  

 

3.5.1 Deskriptiv statistik 

Vi har börjat med att ta fram deskriptiv statistik eftersom vi ville få fram en tydlig bild av de siffror 

och variabler som sedan används i analyserna. Pallant (2005) förklarar att sådan statistik redovisar de 

olika egenskaperna i analysen. De uppgifter som statistiken tar fram är en tabell som visar 

medelvärde, median och standardavvikelse. Vi har gått igenom dessa uppgifter för att se om vi kunde 

upptäcka några fel. Men då våra respondenter endast kunde svara på slutna frågor och alla dessa var 

även obligatoriska, beslutade vi oss för att behålla alla variabler och inte utesluta någon från vår 

sammanfattande statistik i analysen. Vi har använt den deskriptiva analysen för att jämföra, 

kontrollera och analysera övriga analyser.  

 

3.5.2 Klusteranalys 

Vi har även valt att utföra en klusteranalys i SPSS. Klusteranalysen används för att dela upp individer 

i olika grupper baserat på likheter mellan dem (Blaikie, 2003). Vi har valt att göra en klusteranalys 

för att kunna urskilja vilka skillnader som finns i den etiska attityden hos de olika grupperna, som går 
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att dela in i med hjälp av deras likheter. I klusteranalysen diskuterar vi vad olika grupper av 

respondenterna anser.  Ejlertsson (2005) förklarar att det är vanligt att dela in sina respondenter i 

grupper för att kunna se skillnader och likheter mellan olika kategorier, exempelvis kön. Dahmström 

(2011) fortsätter förklara att ibland undersöks det vad olika delar av populationen anser istället föra 

hela populationen. Det kan exempelvis vara enpersonshushåll som analyseras istället för hushåll 

generellt, detta kallas för subpopulations eller klusterurval.  

 

Vi har valt att göra fyra kluster i vår analys då färre kluster inte visade några större skillnader och fler 

endast innebar flera kluster med endast en respondent. Ett av de fyra klustren innehåller endast två 

respondenter, vilket vi valt att ändå presentera och analysera för att visa att det finns respondenter 

som stack ut från mängden. Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera eller dra starka slutsatser 

om detta kluster då det innehåller för få respondenter.  

 

3.5.3 Korrelationsanalys 

För att studera relationen mellan personlighet och etisk attityd har vi valt att göra en 

korrelationsanalys. Enligt Blaikie (2003) används en korrelationsanalys för att söka efter mönster, 

eller för att undersöka om det finns ett samband mellan två variabler. Till exempel visar analysen om 

det finns ett positivt samband mellan två variabler, det vill säga ett högt värde för en variabel kopplas 

till ett högt värde på den andra variabeln (Blaikie, 2003). Pallant (2005) fortsätter förklara att en 

korrelationsanalys används för att hitta linjära relationer mellan två variabler och även dess styrka. 

 

Vi har i korrelationsanalysen även mätt signifikansnivån för att avgöra materialets lämplighetsgrad. 

Detta kallar Pallant (2005) för Bartlett´s test. Vi har mätt signifikansnivån i SPSS, som markerar om 

ett samband är signifikant till en grad på 0,05 eller 0,01. En signifikansgrad på till exempel 0,05 

innebär att det är 95% säkert att sambandet inte beror på slumpen, vilket innebär att ett så lågt värde 

är att föredra (Blaikie, 2003). Vi har valt att använda en signifikansgrad på 0,05 som gränsvärde.  

 

3.5.4 Regressionsanalys 

Vi har även valt att göra en regressionsanalys för att tydligare se hur våra variabler, det vill säga 

egenskaper enligt the Big Five, påverkar etisk attityd. Enligt Blaikie (2003) används 

regressionsanalysen just för att undersöka relationen mellan två variabler. I regressionsanalysen 

identifieras först vad som är den beroende variabeln och vilka som är de oberoende. Blaikie (2003) 

menar att de beroende variablerna är de som förväntas påverka den beroende, vilket i vår analys 

innebär att egenskaperna utgör de oberoende variablerna medan etik är den beroende variabeln. 
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Förhållandet förklaras genom en siffra mellan -1 och 1, där -1 står för ett perfekt negativt samband, 

och 1 ett perfekt positivt samband. Ett perfekt positivt samband innebär att då den oberoende 

variabeln höjs med ett steg höjs även den beroende med ett steg. Ett nollresultat innebär istället att 

det inte finns något samband alls mellan variablerna (ibid.).  

 

3.6 Kvalitetsutvärdering 
Ett test måste vara pålitligt och tillförlitligt för att resultatet ska kunna tas seriöst och för att det ska 

gå att kunna generalisera. Det finns två olika typer av pålitlighet, dessa är reliabilitet och validitet 

(Björkqvist, 2013; Ejlertsson, 2005). 

 

3.6.1 Validitet 

Validitet innefattar undersökningens externa egenskaper, vilket innebär att testet faktiskt mäter det 

som är tänkt att mätas (Björkqvist, 2012; Ejlertsson, 2005; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Detta överensstämmer med Bryman och Bell (2013) som förklarar att validitet handlar om frågorna 

verkligen är relevanta för att mäta det begrepp vi avser att mäta. Vidare förklarar Bryman och Bell 

(2013) att ett sätt att hantera detta är att använda färdiga frågor, då dessa redan använts av forskare i 

tidigare studier vilket innebär att de troligtvis redan testats för att uppnå validitet. Den modell vi valt 

för att mäta personlighet enligt The Big Five är en välkänd modell som använts vid många studier, 

och vi har därför gjort bedömningen att dessa frågor uppnår god validitet. 

 

För att ta reda på respondenternas etiska attityd har vi dock inte hittat några färdiga frågemodeller 

som passade för vår undersökning. Detta då de flesta etiska studier på arbetsplatser riktar in sig på 

etiska frågor mellan anställda och organisationen som inte går att koppla till 

fastighetsmäklarbranschen, där varje anställd har ett eget ansvar för att sköta sitt arbete och få in sin 

egen lön i form av provision. Validitet handlar enligt Polit och Beck (2006) till stor del om att 

forskaren ska göra en bedömning, bland annat genom en noggrann analys inom området samt 

begreppsbildning. Vi har därför gått igenom den tidigare forskning som studerat etik i förhållande till 

personlighet för att få en uppfattning om vad som är relevant för ämnet innan vi utformat våra frågor.   

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett av de mest betydelsefulla kraven på ett mätinstrument, detta på grund av att om 

instrumentet inte mäter det som är tänkt spelar det heller ingen roll om det är bra eller inte (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011). Reliabilitet innebär att resultatet är pålitligt. Till exempel ska resultatet 

inte skilja sig åt för mycket om samma undersökning görs två gånger, samt att respondenternas poäng 
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för en indikator faktiskt är relaterade till poängen på andra indikatorer (Bryman & Bell, 2013; 

Ejlertsson, 2005). Björkqvist (2013) har en liknande förklaring till reliabilitet då han menar att det 

syftar till de interna egenskaperna, vilket innebär att de enskilda frågorna som används ska mäta 

samma sak; samma attityd, beteende eller fenomen. Vi har därför valt att mäta den reliabiliteten 

genom måttet Cronbachs alpha, som enligt Bryman och Bell (2013) är ett vanligt sätt att mäta den 

interna reliabiliteten.  

 

Cronbachs alpha innebär att frågorna slumpmässigt delas upp i två grupper för att sedan jämföras 

med varandra, vilket ger ett resultat som kan variera mellan 0, ingen reliabilitet, och 1, hög reliabilitet 

(Cronbach, 1951). Det finns olika åsikter för vilket värde som är godkänt. Bryman och Bell (2013) 

menar att 0,8 kan användas som tumregel, medan andra menar att det räcker med ett värde på 0,7 

(Schutte, Toppinen, Kalimo & Schaufeli, 2000). Av våra alpha-värden ligger endast hälften över 

gränsvärdet 0,7, dessa är etik, extraversion och öppenhet. Resterande låg inte långt ifrån men nådde 

inte hela vägen då de låg mellan 0,639 och 0,687.  Dock visar Item-Total Statistics för 

samvetsgrannhet att om frågan om de är lätt distraherad tas bort så skulle värdet istället ligga på 0,713. 

Samma gäller för neuroticism med frågan om emotionellt stabil, värdet skulle då ligga på 0,714 

istället för 0,687 som det ligger på just nu. Då frågorna ingår i Big Five-modellen har vi valt att inte 

ta bort någon av dem. Hela analysen för våra Cronbach’s Alpha ligger i bilaga 7. 

 

Frågor Cronbach’s Alpha Antal Frågor 

Etik 0,766 8 

Extraversion 0,745 8 

Vänlighet 0,639 9 

Samvetsgrannhet 0,672 9 

Neuroticism 0,687 8 

Öppenhet 0,726 10 

Tabell 3 - Cronbach’s Alpha (egen) 

 

3.6.3 Generalisering 

Vid kvantitativa undersökningar brukar forskarna oftast vilja ha möjligheten att kunna generalisera 

resultaten, dock behövs spridning mellan respondenterna för att kunna dra sådana slutsatser (Bryman 

& Bell, 2011). För att kunna generalisera måste urvalet vara representativt (Bryman & Bell, 2013), 
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vilket innebär att de som deltog i studien ska kunna representera även dem i populationen som inte 

var med i urvalet. Vi förstod redan innan vi skickat ut enkäten att det skulle kunna bli svårt att få in 

så pass många svar att det skulle gå att kunna generalisera då vår population utgjorde 7051 aktiva 

registrerade fastighetsmäklare. Ett större bortfall i en studie innebär att det blir svårare att generalisera 

och dra generella slutsatser för hela målgruppen (Ejlertsson, 2005). Enligt en modell av Krejcie och 

Morgan (1970) krävs att minst 364 personer deltar i studien för att kunna generalisera en population 

på 7000 personer. Vi hoppades på att vi skulle kunna uppnå en svarsfrekvens som skulle gå att 

generalisera, dock uppgick antalet svar endast till 110. Detta innebär att vi inte kan generalisera våra 

slutsatser på hela vår population. 

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

En av anledningarna till att vi valt att göra en enkätstudie för att uppnå syftet var att etik kan vara ett 

känsligt ämne för många. Eftersom etik i fastighetsmäklarbranschen är extra viktigt, då det står i bland 

annat de riktlinjer fastighetsmäklare bör följa, kan det vara väldigt känsligt om information skulle 

komma ut om en av respondenterna svarat att etik inte alls är betydande. För att få så pass 

sanningsenliga svar som möjligt på ett sådant pass känsligt ämne garanterar vi våra respondenter 

anonymitet med hjälp av enkätundersökningen.  

 

Dahmström (2011) berättar att det är viktigt att vara noga med att förklara för respondenterna att 

deras svar är skyddade och att de inte kommer delas vidare till en tredje part. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2013) fortsätter förklara detta som en av fördelarna med enkätundersökningar, då 

det är lättare att ställa känsliga frågor eftersom anonymiteten kan garanteras. Ejlertsson (2005) 

förklarar även att om respondenterna kan garanteras anonymitet kan även gränserna för känsliga 

ämnen, som etik, töjas en del. 

 

Vi valde som tidigare nämnt att be någon på respektive företag att dela vår enkät med sina anställda, 

men detta berodde inte på att vi inte har tillgång till deras kontaktuppgifter, utan för att vi trodde det 

skulle tas emot bättre och ge högre svarsfrekvens om någon från företaget skickade ut enkäten till de 

anställda. Kontaktuppgifter är annars ett väldigt känsligt ämne för många och det finns lagar som ska 

följas för hur uppgifterna får delas vidare till en tredje part (Ejlertsson, 2005). Då samtliga 

fastighetsmäklare har sina kontaktuppgifter upplagda på bland annat deras hemsida ansåg vi inte att 

detta var något vi var tvungen att ta någon vidare hänsyn till. Då vår enkät är anonym vet vi inte heller 

vem som svarat vad. Vi kan dock tänka oss att det kan kännas tryggare för respondenterna att det inte 

är vi som kontaktat dem direkt då etik är ett känsligt ämne. Dock skulle det lika väl kunna vara 
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tvärtom, att det känns osäkert för de anställda att svara när det är någon på det kontor eller kedja som 

delat enkäten med dem. 

 
3.8 Metodkritik 
När vi tänker tillbaka på när vi skickade ut enkäten har vi insett att vi skulle kunde skrivit i mejlet att 

de skulle återkoppla och bekräfta att de fått mejlet och samt många de skickat ut enkäten till, detta 

för att vi skulle veta vilka som har skickat ut den och inte. Eftersom det skulle göra att vi i sådana fall 

skulle kunna skicka ut påminnelser och för att vi skulle kunna veta hur många som den gått ut till.  

 

Vi insåg tidigt efter att vi skickat ut enkäten att det inte gav någon bra svarsfrekvens och att detta kan 

ha berott på att tidpunkten inte var optimal då många var bortresta runt påskhelgen. Vid har till 

exempel fått ett antal automatiska svar från de mäklare som varit lediga vid den andra utskickar då vi 

kontaktat mäklare direkt. . 

 

Vid enkät finns risken att det inte är den som vi tänkt som är den som faktiskt har svarat på våra 

frågor. Respondenterna kan ha delat enkäten med andra, både de som passar in i vår population men 

även andra. Vilket innebär en viss risk med att skicka ut en enkät. Dahmström (2011) diskuterar även 

ett annat problem som vi har haft i åtanke, språket. Det kan vara så att en respondent inte förstår vad 

vi menar då denne inte har svenska som modersmål, vilket kan leda till att de svarar annorlunda än 

om de förstått frågan. Det kan även innebära att de låter någon annan än de själva svara åt dem. 

 

Det vi hade kunnat göra annorlunda gällande analysdelen av uppsatsen är att vi skulle kunnat dela 

upp etiken i hypoteserna till de åtta frågorna den består av. För att sedan göra en faktoranalys för att 

ta reda på vilka frågor som hör ihop med vilka. Anledningen till att vi valde bort den analysen beror 

på att vi kom på det försent i vårt arbete för att ha tiden över till att både analysera och sedan tolka 

resultatet. 

 

3.9 Omkodning av svar 
I denna del ska vi visa hur vi har kodat våra variabler för att kunna lägga in dem i analys- och 

statistikprogrammet SPSS. De frågor som hade likert-skala som svarsalternativ har vi inte behövt 

koda om då de redan hade alternativ från 1–5, och kommer därför ha samma värden i analysen. 

Svarsalternativen i variablerna ålder, storlek på stad och antal verksamma år har alla fått en varsin 

siffra där siffrorna är indelade i storleksordning, exempelvis är den yngsta åldersgruppen tilldelad 1, 
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näst yngsta 2 och så vidare. Kön och om de är medlem i Mäklarsamfundet har också fått varsina 

siffror, dessa är dock inte i storleksordning då de ena alternativet inte är större än de andra.  

 

Svarsalternativ Kod 

Man 0 

Kvinna 1 

Annat/Vill ej uppge 2 
Tabell 4 - Omkodning, kön (egen) 

 
Svarsalternativ Kod 

< 50.000 1 

50.001 - 100.000 2 

100.000 - 250.000 3 

250.001 - 500.000 4 

> 500.000 5 
Tabell 5 - Omkodning, storlek på stad (egen) 

 

Svarsalternativ Kod 

<29 1 

30-39 2 

40-49 3 

50-59 4 

60-69 5 

>70 6 
Tabell 6 - Omkodning, ålder (egen) 
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Svarsalternativ Kod  

< 2 1 

2-5 2 

6-10 3 

11-20 4 

21-30 5 

31-40 6 

> 40 7 

Tabell 7 - Omkodning, antal verksamma år (egen) 

 
Svarsalternativ Kod 

Nej 0 

Ja 1 

Tabell 8 - Omkodning, medlem i Mäklarsamfundet (egen) 

 

För att ta fram resultatet för varje egenskap inom the Big Five räknade vi med hjälp av SPSS ut 

medelvärdet för de frågor som hörde till varje egenskap. Termerna till The Big Five har vi sedan 

kodat med hjälp av deras respektive tre första bokstäver. Eftersom SPSS inte godkänner Å, Ä och Ö 

i systemet måste vi byta ut dessa till A och O. För 16 av frågorna gällande the Big Five var vi även 

tvungna att vända på resultatet i SPSS så att 1 = 5, 2 = 4 etc. Detta för att dessa frågor ställts omvänt, 

vilket innebär att ett högt svar på frågan egentligen innebär en lägre grad av den egenskap frågan hör 

till.  
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4. Resultat och Analys 
Här redovisar vi våra analyser och vilket resultat vi fått i vår undersökning. Vi förklarar vad vi 

analyserat och vad vi fått fram i respektive analys. I nästa kapitel diskuterar vi vad vi kommit fram 

till i förhållande med den tidigare forskning vi utgått från. 

 
4.1 Deskriptiv statistik 

I vår deskriptiva statistik redovisas en översikt över resultaten i vår studie, där vi kan se minimum- 

och maximumvärdet, det genomsnittliga värdet samt standardavvikelsen för våra värderingsfrågor. 

Nedan kan vi se hur många procent varje svarsalternativ utgör på våra demografiska variabler. Det 

var 110 respondenter som svarade på enkäten och samtliga svar var giltiga, vilket har gjort att vi 

kunnat använda oss av alla i undersökningsgruppen för att analysera. När vi undersökte 

könsfördelningen av vår population enligt FMI 2019-02-28 fördelat på 45,5% kvinnor och 54,5% 

män, vi kunde då se att yrket lutade åt det lite mer mansdominerade hållet. Dock kan vi i vår 

undersökning utläsa en könsfördelning på 58,2% kvinnor och 41,8 % män. 

 

Den yngsta som svarat är 29 år eller yngre och den äldsta är 70 år eller äldre och den största 

åldersgruppen är de som är 29 år eller yngre då de utgör 33,6 %. av respondenterna. Av våra 110 

deltagare i studien är det väldigt jämnt hur många år de har varit aktiva registrerade fastighetsmäklare, 

fyra av sex ålderskategorier ligger på cirka 20% vardera. Det är även jämnt gällande i vilken storlek 

på staden de är verksamma i då alla storlekskategorier ligger på strax över 20% förutom en. Resultatet 

visar även att de flesta, 87,2% av respondenterna, är medlem i mäklarsamfundet. För att se tabellerna 

med information om respondenterna se bilaga 8. Den deskriptiva statistiken visar att respondenterna 

svarat högt på samtliga frågor om etik, där det genomsnittliga resultatet uppgår till 4,7 av 5.  

 

Den fråga som värderas lägst är frågan om att delta i fortlöpande utbildning (4,2), och de som 

värderats högst är att inte diskriminera (4,9), upprätta tydliga köpehandlingar (4,9) samt att utföra 

uppdraget omsorgsfullt (4,8). Majoriteten anser även i hög grad att deras personliga egenskaper 

påverkar företaget (4,3). Statistiken visar även fastighetsmäklarnas genomsnittliga personlighet. De 

har ganska höga värden på extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet, vilket tyder på att 

de är sociala, omtänksamma, noggranna och öppen för nya erfarenheter. På neuroticism har de istället 

ett lågt värde, vilket innebär att de är lugna och emotionellt stabila. Resultatet för vänlighet visar även 

att det minsta värdet för vänlighet är 2,56 vilket visar att ingen av respondenterna har ett lågt värde 

på denna egenskap.  
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  N   Minimum   Maximum   Mean   Std.  Deviation  

Uppdraget   110   2,00   5,00   4,8273   ,44637  

Opartisk   110   1,00   5,00   4,7000   ,67116  

Tydlig  köpehandling   110   3,00   5,00   4,8636   ,37040  

Utbildning   110   1,00   5,00   4,2364   ,85593  

Hänvisa  till  sakkunnig   110   3,00   5,00   4,6909   ,52015  

Prisutveckling   110   4,00   5,00   4,7818   ,41490  

Marknadsföra   110   1,00   5,00   4,5818   ,77082  

Inte  diskriminera   110   3,00   5,00   4,8818   ,37665  

Etik  sammanlagd   110   3,00   5,00   4,6955   ,35780  

Egenskaper  påverkar   110   1,00   5,00   4,3364   ,79306  

Extraversion   110   2,13   4,88   3,7114   ,63099  

Vänlighet   110   2,56   5,00   3,8394   ,56787  

Samvetsgrannhet   110   1,89   5,00   3,8505   ,62373  

Neuroticism   110   1,13   4,00   2,3568   ,64849  

Öppenhet   110   1,70   4,60   3,4618   ,63318  

Valid  N  (listwise)   110           

Tabell 9 - Deskriptiv Statistik (SPSS) 
  
4.2 Klusteranalys 
I Klusteranalysen har vi tagit fram fyra olika kluster, där tre av dessa har snarlika resultat både 

gällande personlighet och hur de värderar etik. Efter en kort presentation av varje kluster följer en 

längre presentation av skillnader och likheter mellan dem.  

 

Kluster 1 

Det första klustret består av 63 personer, där majoriteten är kvinnor, 30-39 år. De är verksamma i en 

medelstor stad med 100.000-250.000 invånare, har arbetat som mäklare i 2-5 år samt är medlem i 

Mäklarsamfundet. 
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Kluster 2  

Detta kluster innehåller 2 personer, där båda är män och är mellan åldrarna 30-39 år. Dessa två män 

är verksamma i en större stad med 250.000-500.000 invånare, har arbetat som mäklare i 2-5 år och 

båda är medlem i Mäklarsamfundet. 

 

Kluster 3 

I det tredje klustret, som består av 17 personer är genomsnittet kvinnor i en ålder mellan 60-69 år. De 

är verksamma i en storstad med över 500.000 invånare, har arbetat som mäklare i 11-20 år samt är 

medlem i Mäklarsamfundet. 

 

Kluster 4  

Det sista klustret består av 28 personer, där genomsnittet är kvinnor som är 60-69 år. De är verksamma 

i en större ort med 50.000-100.000, har arbetat som mäklare i 11-20 år. Precis som de andra är även 

respondenterna i detta kluster medlem i Mäklarsamfundet. 

 

Som tidigare nämnt är tre av våra fyra kluster snarlika varandra i resultat, dessa är kluster 1, 3 och 4. 

Alla dessa kluster består av merparten kvinnor och två av dessa kluster är mellan åldrarna 60-69 år 

samt har jobbat som fastighetsmäklare i 11-20 år. Den största skillnader mellan dem är storleken på 

staden de är verksamma i då de alla jobbar i olika stora städer. Ingen av dessa kvinnor har en extrem 

personlighet, de ligger alla på ett genomsnitt strax över medel på samtliga personlighetstyper enligt 

The Big Five. Gällande personlighet är det Öppenhet som skiljer sig mest mellan dessa tre kluster. 

Mellan kluster 1 (lägst värde) och kluster 3 (högst värde) skiljer det dock endast 0,44. Etikfrågorna 

värderades högt av samtliga kluster, men de som ansåg det var extra viktigt av dessa var kluster tre.  

 

Den fråga som ansågs minst prioriterad var samma fråga för dessa tre kluster och det var den gällande 

om de ansåg att fastighetsmäklare bör genomgå fortlöpande utbildning genom karriärer för att hålla 

sig uppdaterad. Denna fick dock som lägst av kluster 3 som gav den 4,18 i genomsnitt som endast 

skiljer sig 0,11 från kluster 1, men som alltså ändå är en bit över medelvärdet. Den fråga som skiljer 

de kvinnliga klustren mest åt var frågan gällande om de ansåg att det alltid är viktigt att utföra 

uppdraget omsorgsfullt, det skiljde sig som mest dock endast 0,24 mellan kvinnor från mindre 

respektive större städer. På de övriga etikfrågorna ligger de på ett genomsnitt runt 4,70. Vilket innebär 

att de värderar etik högt oavsett vilken fråga det gäller. Samtliga tre kluster är medlem i 

Mäklarsamfundet samt tror till relativt hög grad att deras personlighet påverkar företaget. 
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Det kluster som sticker ut markant är kluster 2, trots att deras personlighet enligt The Big Five 

stämmer överens med de andra klustren. Det som skiljer detta kluster mest mot övriga är att deras 

genomsnittliga värde på den sammanlagda etiken är 3,19, där deras högsta värde på etikfrågorna 

ligger på 5 (att fastighetsmäklaren ska ha koll på prisutvecklingen på den marknad denne är verksam 

på) medan deras lägsta är 1,5 (frågan om att de ska vara opartiska gentemot köpare och säljare samt 

frågan gällande att det är viktigt att objekten ska marknadsföras på ett sätt som speglar verkligheten). 

De visar stora skillnader på samtliga etikfrågor gentemot övriga kluster där alla deras svar ligger 

betydligt mycket under. Båda dessa män är medlem i Mäklarsamfundet samt tror till ganska hög grad 

att deras personlighet påverkar företaget. 

 

Trots att dessa kluster är fördelade med olika många respondenter, de representerar både män och 

kvinnor, de är verksamma i olika stora städer och har olika lång erfarenhet i branschen visar de ändå 

på snarlika resultat på personlighet, dock inte helt lika gällande etikfrågorna. Vi kan med andra ord 

inte använda vår klusteranalys helt på det sätt vi önskat för att dra några slutsatser om våra hypoteser. 

Då resultatet från denna analys inte gav oss tillräckligt stora skillnader, för att vi ska kunna dra 

generaliserande slutsatser om att olika personligheter värderar etik olika.  

 

Det klusteranalysen visar är dock att fastighetsmäklare har ungefär lika personlighet enligt the Big 

Five oavsett vilken ålder, kön eller storlek på stad de är verksamma i. Vi kan även se av resultat i 

analysen att majoriteten värderar etik högt då de ligger runt 4 eller högre på samtliga etikfrågor. De 

som inte är lika noga gällande etiska frågor är män som passar in under kluster 2 enligt den 

klusteranalys vi kunnat göra med hjälp av vår studie. Med andra ord visar analysen att trots det faktum 

att personligheterna enligt The Big Five är snarlika kan de ändå skilja i deras etiska tankesätt när de 

delats in med hjälp av de demografiska variablerna. 

 

Cluster   1   63,000  

2   2,000  

3   17,000  

4   28,000  

Valid   110,000  

Missing   ,000  

Tabell 10 – Fördelning av Kluster (SPSS) 
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Cluster  

1   2   3   4  

Ålder   30-39   30-39   60-69   60-69  

Kön   Kvinna   Man   Kvinna   Kvinna  

Stad   100´-250´   250´-500´   >500´   50´-100´  

År  som  mäklare   2-5   2-5   11-20   11-20  

Medlem   Ja   Ja   Ja   Ja  

Extraversion   2,99   2,75   3,21   2,88  

Vänlighet   2,86   2,94   2,99   2,74  

Samvetsgrannhet   3,35   3,72   3,48   3,19  

Neuroticism   2,91   2,88   2,71   2,96  

Öppenhet   3,16   3,65   3,60   3,23  

Egenskaper  påverkar   4,32   4,00   4,24   4,46  

Uppdraget   4,89   3,50   4,94   4,71  

Opartisk   4,73   1,50   4,82   4,79  

Tydlig  köpehandling   4,90   3,50   4,88   4,86  

Utbildning   4,29   3,00   4,18   4,25  

Hänvisa  till  sakkunnig   4,76   3,50   4,65   4,64  

Prisutveckling   4,84   5,00   4,76   4,64  

Marknadsföra   4,62   1,50   4,65   4,68  

Inte  diskriminera   4,92   4,00   4,88   4,86  

Etik  sammanlagd   4,72   3,19   4,71   4,67  

Tabell 11 - Final Cluster Centers 
 
4.3 Korrelationsanalys 

Den korrelationsanalys som vi fick fram när vi analysera med hjälp av SPSS visar att det finns flera 

frågor som har ett signifikant samband. Signifikansnivån visas genom antingen en stjärna (0.05) eller 

två stjärnor (0,01). I denna del redovisas de signifikanta samband som är relevanta för studien. Hela 

korrelationsanalysen återfinns som bilaga 9.  
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4.3.1 The Big Five och etik 

Vänlighet - Upprätta tydlig köpehandling (,195*) 

Samvetsgrannhet - Inte diskriminera (,193*) 

 

Resultatet visar endast två korrelationer mellan egenskaper enligt The Big Five och etik. Ingen 

egenskap visar något signifikant samband med det sammanvägda värdet av etikfrågorna, men vissa 

samband finns till specifika etiska frågor. Samvetsgrannhet har ett svagt samband till frågan gällande 

att inte diskriminera någon (,193*). Detta tyder på att mäklare som är mer samvetsgranna anser i 

högre grad att det är viktigt att inte diskriminera någon. Vänlighet visar istället ett svagt samband 

med frågan om att det är viktigt att upprätta en tydlig köpehandling.  

 

4.3.2 Demografiska variabler 

Kön (kvinna) - Uppdraget  (,210*) 

Kön (kvinna) - Hänvisa till sakkunnig (,241*) 

Kön (kvinna) - Marknadsföra (,235*) 

Kön (kvinna) - Etik (sammanlagd) (,238*) 

Ålder - Prisutveckling (-,219*) 

 

Korrelationsanalysen visar även ett antal signifikanta samband mellan de demografiska variablerna 

och etik. Framför allt visas ett samband mellan kön och etik, både som sammanvägd etisk attityd 

(,238*), och tre delfrågor gällande att utföra uppdraget omsorgsfullt (,210*), hänvisa till sakkunnig 

(,241*) och marknadsföra objektet sanningsenligt (,235*). Även dessa samband är svaga, men tyder 

på att kvinnor till viss del värderar de etiska frågorna högre än män. Utöver detta finns ett svagt men 

signifikant samband mellan ålder och att hålla koll på prisutvecklingen på den marknad mäklaren är 

verksam på. Detta visar att yngre mäklare i högre grad än de äldre anser att det är viktigt att hålla koll 

på prisutvecklingen på sin marknad.  

 

Övriga signifikanta samband som kommit fram genom korrelationsanalysen är framför allt mellan 

olika etiska frågor, vilket innebär att respondenterna som svarat högt på en etikfråga oftast svarat högt 

på andra etikfrågor. Även mellan olika personliga egenskaper inom The Big Five finns flera samband, 

som till exempel visar att mäklare med hög extraversion också har en hög grad av vänlighet och 

samvetsgrannhet, men lägre neuroticism. Neuroticism visar även ett negativt samband med hur 

många år mäklaren varit aktiv (-,332*). 
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4.4 Regressionsanalys 
Regressionsanalysen visar sambandet mellan de oberoende variablerna (extraversion, vänlighet, 

samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet) och en beroende variabel (etik). Resultatet i den första 

kolumnen visar att extraversion har en svag negativ påverkan, medan övriga har en svag positiv 

relation. Detta innebär att ökad extraversion innebär en något lägre etisk attityd, medan en högre grad 

av övriga egenskaper istället innebär en ökad etisk attityd.  Då resultatet för samtliga variabler är nära 

noll finns endast en svag relation mellan variablerna. Signifikansnivån för relationerna ligger mellan 

,33 och ,72, vilket innebär att det är mellan 33% och 72% risk för att resultatet endast är slumpmässigt 

och alltså inte trovärdigt. Detta tyder på att personliga egenskaper inte har någon stark påverkan på 

fastighetsmäklarnas etiska attityd.    

 
Coefficientsa  

Model  

Unstandardized  Coefficients  

Standardized  

Coefficients  

t   Sig.  B   Std.  Error   Beta  

1   (Constant)   4,147   ,442    9,383   ,000  

Extraversion   -,030   ,072   -,052   -,412   ,681  

Vänlighet   ,038   ,079   ,060   ,477   ,634  

Samvetsgrannhet   ,077   ,078   ,134   ,980   ,329  

Neuroticism   ,022   ,061   ,041   ,366   ,715  

Öppenhet   ,048   ,057   ,084   ,832   ,407  
  

a.  Dependent  Variable:  Etik  sammanlagd  
 

Tabell 12 – Regressionanalys (SPSS) 
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5. Diskussion 
Nedan besvaras studiens hypoteser med hjälp av resultatet från analyserna. Vi diskuterar även detta 

i förhållande till vad tidigare forskning kommit fram till för att i ett senare kapitel dra slutsatser 

gällande fastighetsmäklare, dess personlighet och etik. 

 

5.1 Hypoteser 
Hypotes 1: Anställda anser att deras personliga egenskaper påverkar företaget 

Hypotes 2: Extraversion har ett positivt samband med etisk attityd. 

Hypotes 3: Vänlighet har ett positivt samband med etisk attityd. 

Hypotes 4: Samvetsgrannhet har ett positivt samband med etisk attityd. 

Hypotes 5: Neuroticism har ett negativt samband med etisk attityd. 

Hypotes 6: Öppenhet har ett positivt samband med etisk attityd. 

 

Respondenterna anser i hög grad att deras personlighet har en påverkan på organisationen de arbetar 

på, då det genomsnittliga värdet ligger på 4,34. Dock är det lägsta värdet på denna fråga som minst 

en av våra respondenter gett 1 vilket innebär att inte alla är övertygade om att deras enskilda 

personlighet har någon betydelse för företaget i sin helhet. Å andra sidan är det högsta värdet våra 

respondenter gett 5 och det genomsnittliga värdet är så pass högt som det är vill vi ändå säga att 

fastighetsmäklarna tror att anställdas personlighet har betydelse på företaget/organisationen. Detta 

stämmer även överens med vad den tidigare forskning vi utgått ifrån förklarar. Vi har dock testat vad 

respondenterna själva anser och jämför det med teorin, vi har alltså inte testat de olika 

personlighetstyperna och dess påverkan på organisationer som tidigare forskning gjort.  

 

Barrick och Mount (1991) och Chunping Jiang et al. (2009) visar att personlighetstyper enligt The 

Big Five har påverkan på arbetsprestationen och den tydligaste variabeln de kunde se samband med 

var samvetsgrannhet, detta stödjer även Ying-Wen Liang och Chen-Ming Chu (2009) som menar att 

det är vanligt förekommande bland arbetsnarkomaner.  

 

Då även extraversion (Barrick & Mount, 1991; Guillén & Saris, 2013) och öppenhet (Guillén & Saris, 

2013) har visat sig ha en positiv påverkan på organisationen innebär det att de två personlighetsdragen 

som inte har kopplats till att ha en påverkan på organisationen är neuroticism och vänlighet. Tidigare 

forskning visar med andra ord att anställdas personlighet har en påverkan på företaget/organisationen, 
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i och med att våra respondenter anser i hög grad att deras egen personlighet har en påverkan kan vi 

säga att H1 stämmer. 

Resultatet visar därmed att hypotes 1 stämmer. 

 

För extraversion, neuroticism och öppenhet hittades inget signifikant samband med varken etik som 

helhet eller till någon av de åtta etiska frågorna. Studien visar alltså inget stöd för H2, H5 eller H6 då 

det varken visats något positivt eller negativt signifikant samband med Mäklarsamfundets definition 

av etik. Regressionsanalysen visar att extraversion kan ha en svag negativ påverkan på etik, medan 

öppenhet och neuroticism istället har en svag positiv påverkan, dock är detta resultat ej signifikant 

och kan alltså vara slumpmässigt.  

 
Extraversion och öppenhet är även de som visat mest varierande resultat vid tidigare studier, som 

menar att egenskaperna kan kopplas till både oetiskt och etiskt agerande (Bolton et al., 2010; 

Holtbrügge et al., 2015; Kozako et al., 2013; Santos & Eger, 2014). Dock visar vårt resultat att det 

varken finns något negativt eller positivt samband, vilket tyder på att dessa egenskaper inte har någon 

påverkan på den etiska attityden enligt de regler som framställts av Mäklarsamfundet.  

 

Vi kan med denna studie inte hitta något stöd för hypotes 2, hypotes 5 eller hypotes 6 

 

För vänlighet och samvetsgrannhet visas inget samband till etik som helhet. Vänlighet har dock ett 

svagt men signifikant samband med att upprätta köpehandlingarna tydligt. Även samvetsgrannhet har 

ett svagt men signifikant samband till en etisk fråga; att inte diskriminera någon. Frågan om att inte 

diskriminera är i jämförelse med övriga etiska frågor inte lika starkt kopplat till just 

fastighetsmäklaryrket, och kan istället ses som en fråga som rör mer allmänna moraliska principer. 

Detta stämmer även överens med Costa och McCraes (1992) förslag om att egenskapen innebär att 

personen applicerar sina moraliska principer i praktiken.  

 

Enligt Berry et al. (2007) kopplas dock samvetsgrannhet till minskat oetiskt beteende mot 

organisationen snarare än mot individen. Detta stämmer inte helt överens med resultatet i denna studie 

då den fråga som kopplats till samvetsgrannhet riktar in sig tydligt mot minskat oetiskt beteende mot 

andra individer, i detta fall kunden. Vänlighet har vid tidigare studier istället visat starkast koppling 

till mindre oetiskt beteende riktat mot individen (Berry et al., 2007) och därför borde egenskapen 

kunna kopplas till de etiska reglerna av Mäklarsamfundet, som främst riktar sig mot andra individer 

i form av kunder.   
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Det finns ingen tydlig förklaring i tidigare forskning som kan förklara varför vänlighet visar ett 

samband just till frågan som handlar om att köpehandlingarna ska upprättas tydligt. Enligt 

Mäklarsamfundet ska detta göras så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd mellan parterna, 

vilket skulle kunna kopplas till att vänlighet bland annat innebär att personen är osjälvisk, omtänksam 

och undviker konflikt. 

 

Att dessa egenskaper har starkare koppling till etik än andra var väntat då dessa egenskaper är de som 

enligt flest forskare har ett starkt positivt samband till etiskt agerande och etisk attityd (Berry et al., 

2007; Hastings & O’Neill, 2009; Le et al., 2014). Resultatet visar dock endast mycket svaga samband 

till ett par specifika frågor och inte till etik som helhet, vilket gör att hypotes 3 och 4 inte kan bekräftas 

fullt ut.  

 

Resultatet tyder på att hypotes 3 och hypotes 4 stämmer till viss del 

 
 

 
Modell 2 - Studiens resultat gällande Big Five och Etik 

 

Att denna studie gjorts i Sverige och inom just fastighetsmäklaryrket är något som skiljer sig från 

tidigare studier och kan vara en bidragande orsak till att resultatet skiljer sig från tidigare studier. Vi 

har även valt att använda etikfrågor som skiljer sig från de tidigare studierna som riktat in sig mer på 

oetiska beteenden inom arbetsplatsen som att komma försent, stjäla, eller bete sig dåligt mot övriga 

medarbetare.  
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De frågor vi använt riktar sig mot respondenternas attityd mot de etiska reglerna som satts upp av en 

av branschens organisationer, vilket innebär att det handlar mer om vad Tesfom et al. (2013) kallar 

moral intention eller motivation, det vill säga respondentens vilja att agera etiskt. Andra studier (eg. 

Bolton et al., 2010; Kozako et al., 2013; Le et al., 2014) har istället ställt frågor som avser att ta reda 

på om respondenten själv agerat oetiskt, genom att till exempel ställa frågor om de någon gång stulit 

saker arbetsplatsen eller gått hem för tidigt från arbetet utan tillåtelse. Dessa frågor avser alltså att 

identifiera det faktiska agerandet, vad Tesfom et al. (2013) kallar moral action. Att studera agerandet 

är intressant för att detta är vad som syns och som kan påverka företaget, men som Tesfom et al. 

(2013) nämner är intentionen steget före agerandet i den moraliska processen.  Trots att moralisk 

intention inte är någon garanti för att agera etiskt är det en väsentlig del av processen och därför 

intressant att studera. 

 

Holtbrügge et al. (2015) har istället för agerandet studerat attityden till oetiskt agerande genom att 

ställa frågor om hur viktigt det är att agera på ett visst sätt, vilket också är vad vi studerat i denna 

studie. I likhet med vår studie finner de inget samband mellan majoriteten av personliga egenskaper 

enligt The Big Five-modellen och etik, utan istället hittat ett samband mellan etisk attityd och kön 

som innebär att kvinnor har en mer negativ syn på oetiskt agerande än män. Likheten mellan resultatet 

i dessa två studier tyder på att det finns en viss skillnad egenskapernas påverkan när det gäller etisk 

attityd jämfört med etiskt agerande.  

 

CWB, som är vad de flesta tidigare studier utgår från gällande oetiskt beteende, är som Spector et al. 

(2006) förklarar ofta kopplat till negativa känslor som till exempel ilska och frustration. Detta kan 

förklara att det visar en tydligare koppling till vissa personliga egenskaper, till exempel låga värden 

av vänlighet som innebär fientlighet (Digman, 1990; Kalshoven et al. 2011) eller höga värden av 

neuroticism som innebär att vara instabil och söka efter problem (Hendriks et al., 1999; Kalshoven et 

al., 2011). Vidare är samvetsgrannhet som Costa och McCrae (1992) nämner mer kopplat till att just 

agera efter sina moraliska principer. Resultatet tyder alltså på att personligheten har större påverkan 

på oetiskt agerande än på etisk attityd. 

 

5.2 Bakgrundsvariabler 
Vi tänkte innan vi startade med datainsamlingen att det skulle finnas skillnader i resultatet gällande 

värderingen av etik beroende på demografiska variabler. Dock visade vår klusteranalys på det 

motsatta då den tog fram kluster där olika åldrar, kön, verksamma år och storlek på städer var 

representerade. Här visade det sig att samtliga värderade etik högt oavsett om de varit verksamma 
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länge och kom från en liten stad eller är nybörjare i en större stad. Dock visade vår korrelationsanalys 

att kön och ålder har samband till etik. För att vara med specifik visade det sig att kvinnor är mer 

benägna att vara etisk gällande att utföra uppdraget omsorgsfullt, hänvisa till sakkunnig när de själva 

inte kan svara med säkerhet och att marknadsföra objekten på ett sanningsenligt sätt. Detta stämmer 

överens med vår klusteranalys som visar att samtliga kvinnliga kluster värderar etik högt och vårt 

enda manliga kluster inte visar lika höga värden. Det vi dock måste ha i åtanke är att det manliga 

klustret endast består av två respondenter. 

 

Gällande ålder och antal år respondenterna varit aktiva och registrerade fastighetsmäklare visade vår 

korrelationsanalys att yngre fastighetsmäklare i högre grad än äldre värderar att hålla koll på den 

prisutveckling som sker på den marknad som de är verksamma på. Detta var den enda etikfråga som 

vi kunde hitta ett samband med till ålder, vilket tyder på att ålder eller antal år i branschen inte har 

någon påverkan på den etiska attityden. Vi kunde inte heller hitta någon skillnad i etisk attityd 

beroende på vilken stad respondenterna bor i eller om de var medlen i mäklarsamfundet eller inte. 

 

5.3 Övrigt 

Först och främst vill vi föra en diskussion kring det vår studie till stor del är uppbyggd av, 

Mäklarsamfundets etiska regler. Vi har valt att använda dessa då de allra flesta aktiva och registrerade 

fastighetsmäklare är medlem där (Mäklarsamfundet, 2018), vilket gör dem till en stor del av 

branschens uppförandekoder. Det vi dock inte har kunnat få fram genom att läsa på Mäklarsamfundets 

offentliga hemsida är hur de har kommit fram till just dessa etiska regler. Det står att de beslutades 

vid årsstämman 2018 men inte hur de gått tillväga. Det skulle vara intressant för både oss och studien 

att veta om det var jurister inblandade, om de använde sig av någon slags schablon eller om de själva 

utformade reglerna. Detta skulle nog inte påverka dess betydelse för branschen på något större sätt, 

dock skulle de nog tas mer seriöst från andra, bland annat kunder, om de gick ut med att de tagit in 

professionell hjälp än att de skulle vara tagna från luften. Vi har därför även haft 

Fastighetsmäklarlagen med oss på sidan om. 

 

Det är svårt att tolka Mäklarsamfundets etiska regler och säga att det saknas något, då “god 

fastighetsmäklarsed” innefattar mycket. Både Mäklarsamfundet och lagen diskuterar att 

fastighetsmäklare måste följa god fastighetsmäklarsed. FML börjar med att förklara att 

fastighetsmäklare ska iaktta god fastighetsmäklarsed i allt de gör, vad det sedan innebär förklarar de 

genom att redovisa paragraf 8-25 (Lagen.nu, 2018). Fastighetsmäklarinspektionen (2017) har gett 

några konkreta exempel på vad det kan innebära: Att sköta budgivningen korrekt, att uppträda och 
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handla så att mäklaren inte har egenintresse i de förmedlingar som genomförs, att upprätta skriftliga 

depositionsavtal och att inte vara involverad i förtroenderubbande verksamhet i övrigt. Medan 

Mäklarsamfundet inte specificerar vad det kan innebära, vi tror dock att det beror på att de tar för 

givet att deras medlemmar vet vad det innebär då även lagen kräver det. Då de främst är till för 

fastighetsmäklarna behöver de heller inte göra dem förstådd för allmänheten. 

 

När vi gjort en jämförelse av Mäklarsamfundets etiska regler med FML ser vi att endast tre av åtta 

regler går att koppla direkt till fastighetsmäklarlagen. Detta kan bero på att Mäklarsamfundet har valt 

att specificera regler som i lagen går under god fastighetsmäklarsed för att visa vad de kräver av sina 

medlemmar och att det inte ska förekomma några otydligheter. Vi skulle kunna säga att de etiska 

reglerna innefattar samma saker som lagen samtidigt som reglerna kompletterar den. Vi vill nämna 

att den enda etik lagen konkret nämner är att det ska förekomma i utbildningen som är ett krav för 

registrering. Det är i kurserna Byggnadsteknik och Fastighetsvärdering samt under övrigt (Melin, 

2012). De nämner alltså inget om att det krävs utbildning fortlöpande under fastighetsmäklarens 

karriär som Mäklarsamfundet (2018) nämner. Det faktum att vi hittat koppling mellan de etiska 

reglerna och den lag som fastighetsmäklare styrs av gör att trovärdigheten för dem stärks. De luckor 

som finns under Fastighetsmäklarlagen i tabellen nedan ingår i god fastighetsmäklarsed.  
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Den etiska regel från Mäklarsamfundet vi utgått 
från när vi skapat påståendet 

Fastighetsmäklarlagen 2011:666 

1.1 Fastighetsmäklaren ska iaktta 
fastighetsmäklarlagen, utföra sitt uppdrag 
omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.  

8§ Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag 
omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. 

1.2 Fastighetsmäklaren ska i förhållande till köpare 
och säljare visa objektivitet och söka att efter bästa 
förmåga tillvarata båda parters berättigade intressen.  

8§ Mäklaren ska ta till vara både säljarens och 
köparens intresse. Inom ramen för de krav som god 
fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt 
beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. 

1.3 Vid upprättandet av köpehandlingar ska 
fastighetsmäklaren alltid iaktta god affärssed och 
följa gällande lagstiftning. Köpehandlingar ska 
upprättas så entydigt och klart som möjligt, för 
undvikande av missförstånd mellan de parter som 
ingått avtalet. 
 

9§ Uppdragsavtalet ska upprättas skriftligen och 
skrivas under av parterna /.../ 

1.4 Det åligger fastighetsmäklaren att på alla sätt 
arbeta för att främja mäklarkårens goda anseende och 
att fortlöpande skaffa sig erfarenhet och genomgå 
fortbildning, som erfordras för att kunna erbjuda 
allmänheten en fullgod mäklartjänst.  
 

- 

1.5 En fastighetsmäklare bör hänvisa till annan 
sakkunnig om det gäller en omständighet utanför 
fastighetsmäklarens kompetensområde.  

- 

2.1 I syfte att kunna lämna allmänheten uppgifter om 
så rättvisande marknadspriser som möjligt ska 
fastighetsmäklaren hålla sig väl underrättad om 
prisutvecklingen inom sitt verksamhetsområde. 

- 

2.2 Vid marknadsföring ska fastighetsmäklaren 
försöka ge en rättvisande bild av det salubjudna 
objektet. Fastighet får ej utannonseras utan 
uppdragsgivarens medgivande. I annons angivet pris 
får inte avvika från vad som överenskommits med 
uppdragsgivaren.  

- 

2.3 En fastighetsmäklare får i sin verksamhet inte 
diskriminera någon på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

- 

Tabell 13 – Mäklarsamfundets etiska regler och fastighetsmäklarlagen (egen) 

 

Vi kan även med hjälp av vår deskriptiva analys se att respondenterna värderar etik högt oavsett om 

det är medlemmar i Mäklarsamfundet eller inte. Vilket kan bero på att Mäklarsamfundets etiska regler 

som vi baserat vår studie på går hand i hand med lagen som alla fastighetsmäklare måste följa utan 

undantag. Det går även att tolka det som att alla fastighetsmäklare indirekt följer Mäklarsamfundets 
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etiska regler då de är ett förtydligande av fastighetsmäklarlagen, vilket gör att alla mäklare tänker lika 

etiskt i grunden. 

 

Medlem   N   Minimum   Maximum   Mean   Std.  Deviation  

Nej   Etik  sammanlagd   14   3,88   5,00   4,6161   ,30800  

Valid  N  (listwise)   14           

Ja   Etik  sammanlagd   96   3,00   5,00   4,7070   ,36447  

Valid  N  (listwise)   96           
Tabell 14 - Deskriptiv Statistik medlem och icke medlem (SPSS) 
 
Det är dock svårt att diskutera detta på ett rättvist sätt med detta underlag, då vi inte fick tillräckligt 

mycket respondenter för att kunna generalisera syftet med studien. Bland respondenterna var det 

endast 14 som inte var medlem, vilket är för få för att kunna dra några generaliserande slutsatser om 

att samtliga aktiva och registrerade fastighetsmäklare som inte är medlem i deras bransch största 

organisation ska värdera etik på ett visst sätt. 

 

Det är möjligt att diskutera att fastighetsmäklare som styrs både av lagen och de etiska reglerna är 

mer benägna att vara etisk, men det är heller inte ett rättvis resonemang att ha då vårt resultat ej är 

tillräckligt för att kunna stödja detta med säkerhet. Då möjligheten att vara medlem och registrerad 

ändå kan innebära att du ej tänker etiskt oavsett situation fortfarande finns, den ena utesluter inte den 

andra vilket är nämnvärt. Dock skulle det kunna innebära att fastighetsmäklare som är medlem är mer 

benägna att värdera etik högre då de har mer att förlora än de som inte är medlem. För att om du har 

gjort valet att bli medlem innebär det att du värderar medlemskapet och dess fördelar större än att 

behöva anpassa sig till reglerna (om personen inte håller med), vilket gör att en helst nog inte vill bli 

av med sitt medlemskap som är den sanktion som blir om en bryter mot regelverket. Det kan vara en 

anledning till att de som är medlemmar i Mäklarsamfundet är mer etiska, samtidigt som att många 

tänker nog att lagen värderas och går före än några regler vilket kan innebära att samtliga 

fastighetsmäklare har samma grunder i branschen att värdera etik lika på. Dock är detta även en 

spekulation som med resten inte kan tas med säkerhet. 

 

Etiskt agerande har även visat sig ha en stor påverkan på organisationen, vilket även kan vara en 

anledning till att de prioriterar etiska beslut eftersom det inte endast gör gott för kunderna utan även 

hos de företag de arbetar på. Det enda vi med säkerhet kan säga med vårt resultat gällande detta, är 
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att fastighetsmäklare värderar etik högt. Detta är bra då etik bidrar till långsiktiga relationer med nöjda 

kunder (Román & Luis Munuera, 2005) och till att organisationen går framåt och når sina mål 

(Alshammari et al., 2015). 

 

En möjlig anledning till att fastighetsmäklare skulle kunna agera oetiskt är då det är viktig att affären 

går hem, vilket enligt Volkema & Fleck (2002) kan vara en bidragande orsak. Detta skulle kunna 

innebära att fastighetsmäklare är mer benägna att agera oetiskt då de flesta har provisionsbaserad lön 

som i sin tur innebär att alla affärer är viktiga att dra in. De som också är mer benägna att agera oetiskt 

är de som är tävlingsinriktade (Lewicki & Robinson, 1998), vilket också är en anledning till att 

fastighetsmäklare skulle kunna tänka mer oetiskt. Detta för att de är kända för att vara 

tävlingsmänniskor då de dagligen ska jämföras och väljas ut bland ett flertal andra fastighetsmäklare 

av kunderna. Ännu en anledning till att fastighetsmäklare skulle gynnas av att agera oetiskt är att de 

skulle kunna nå bättre resultat vilket innebär i många fall högre lön. Forskning har visat att det nås i 

många fall bättre resultat om de inte är helt ärliga (Fleck et al., 2013; Fleck et al., 2016; Sobral & 

Islam, 2013; Volkema et al., 2004). Detta innebär att om en fastighetsmäklare skulle ljuga om 

exempelvis fel på fastigheten skulle det kunna leda till att fastigheten blev såld vilket skulle göra att 

fastighetsmäklare får en nöjd säljare och en lön. 

 

Barry et al. (2009) fortsätter diskutera att det förväntas ibland att vara oetisk då vi inte kan ha samma 

moralstandard i det verkliga livet som i arbetslivet. Dock vet vi enligt erfarenhet att många 

fastighetsmäklare ser sitt arbete mer som en livsstil istället för endast ett yrke, vilket skulle kunna 

bidra till att de flesta inte känner att de kan eller vill agera oetiskt då dessa två flyter samman. Detta 

är något Schultz (2004) styrker då han menar att eftersom fler arbetar hemifrån i dagens samhälle så 

gör det att normerna från hemmet och privata livet kraschar.  

 

Dock tror inte vi att det är varken lagen eller de etiska reglerna som gör att fastighetsmäklarna väljer 

att värdera etik högt. Vi tror att den huvudsakliga anledningen beror på att det även värderar sitt rykte 

högt då en fastighetsmäklare med ett dåligt rykte kan ha svårt att dra in affärer vilket i sin tur innebär 

mindre eller ingen lön. 
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6. Slutsats  
Vi kan med hjälp av vår undersökning dra slutsatserna att egenskaperna extraversion, neuroticism 

och öppenhet inte har någon påverkan på fastighetsmäklares etiska attityd i förhållande till 

mäklarsamfundets etiska regler. Egenskaperna vänlighet och samvetsgrannhet kan ha en liten 

påverkan på attityden till specifika etiska regler, men personligheten har ingen större påverkan på 

fastighetsmäklares etiska attityd. Ytterligare slutsats som framkommit är att fastighetsmäklare i 

allmänhet anser att det är viktigt att följa dessa etiska regler. 

 

Våra respondenter tror i hög grad att deras personlighet påverkar organisationen vilket stämmer 

överens med tidigare teori som berättar att personlighetstyper både kan ha positiv och negativ 

påverkan på den organisation eller företag den anställde arbetar för (Chunping Jiang et al., 2009; 

Guillén & Saris, 2013; Ying-Wen Liang & Chen-Ming Chu, 2009). Vi kan endast dra slutsatsen att 

fastighetsmäklare själva tror att deras personlighet har en påverkan på företaget och inte att de faktiskt 

har det då vi inte har undersökt det tillräckligt. 

 

Vi kan inte dra generaliserande och representativa slutsatser att bakgrundsvariablerna har påverkan 

på etik då vi inte fått tillräckligt tydliga resultat på vår studie. Det vårt resultat dock visar är att 

kvinnliga fastighetsmäklare värderar de etiska frågorna högre, samt att yngre fastighetsmäklare tycker 

att det är viktigare än äldre att ha koll på prisutvecklingen. Detta gör att vi inte kan dra slutsatsen att 

det finns en viss stereotypisk fastighetsmäklare som ska tycka på ett visst sätt på grund av dennes 

ålder, kön, erfarenhet etc. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidrag vår studie har gett är framför allt att studera ämnet etik inom 

fastighetsmäklarbranschen, något som inte gjorts i tidigare forskning trots att det är ett yrke där det 

förekommer ett flertal etiska dilemman, något som lyfts fram av Birkmann (2009). Utöver detta visar 

studien i likhet med tidigare forskning att samvetsgrannhet och vänlighet är de egenskaper med 

starkast koppling till etik, något till exempel Berry et al. (2007) lyfter fram i sin metaanalys. Vår 

studie bidrar med andra ord till att stärka dessa resonemang. Vi har vi med denna studie också bidragit 

med att visa att personligheten kan ha en större påverkan på det etiska agerandet än vad det har på 

den etiska attityden, då ett liknande resultat framkommit i studien av Holtbrügge et al. (2015) som 

till skillnad från övriga studier undersökt etisk attityd istället för agerande.  
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6.2 Praktiskt bidrag 
Vårt praktiska bidrag är att studien visar att fastighetsmäklare värderar de etiska reglerna högt. Detta 

är något som kan vara av intresse för branschen på grund av det dåliga rykte som finns kring 

fastighetsmäklare, att de varken bryr sig om eller behöver förhålla sig till etiska regler. Det bidrar 

med andra ord till en mer positiv syn på fastighetsmäklaryrket. Resultatet var även tänkt att bidra till 

branschen genom att visa att vissa personliga egenskaper kan vara mer värdefulla än andra att 

eftersöka vid rekrytering för att säkerställa en etisk attityd. Istället visar vår studie att personligheten 

inte har någon större påverkan på detta, vilket tyder på att rekryterare inte har någon anledning att ta 

hänsyn till de anställdas personlighet för att säkerställa etisk attityd.  

 
6.3 Framtida forskning 
Då denna studie inte visar något tydligt resultat gällande sambandet mellan personlighet och etik 

föreslår vi att framtida forskare tar med fler respondenter från fler företag och kontor för att få en 

bättre bild. Vidare föreslår vi att framtida forskare inom ämnet skickar ut enkäten till respondenterna 

tidigare i processen än vad vi gjorde för att hinna samla så mycket data som möjligt. Framtida forskare 

skulle även kunna skicka enkäten direkt till respondenterna istället för att använda en mellanhand 

som vi gjorde, då vi insett att det gav högre svarsfrekvens. 

 

Denna studie visar att de etiska regler Mäklarsamfundet tagit fram värderas högt av de flesta 

fastighetsmäklare, vilket kan vara anledningen till att det inte går att urskilja några större skillnader i 

kopplingen mellan personlighet och mäklarnas etiska attityd. Ett förslag för framtida forskning skulle 

därför kunna vara att ta reda på vilka som är de verkliga etiska problemen inom fastighetsmäklaryrket. 

Det skulle kunna göras genom till exempel en intervju med ledare eller med kunder, för att ta reda på 

om det finns någon personlighet som är mer benägen till att agera oetiskt. Det gör att framtida forskare 

kan använda sig av vår studie genom att se att etik är viktigt, men att bygga på det och själva ta reda 

på den bakomliggande orsaken. 

 

Denna studie undersöker endast fastighetsmäklarnas egen syn på om deras personlighet kan påverka 

företaget eller inte. Framtida forskning kan gå djupare in på detta genom att undersöka hur ledare ser 

på detta. För att sedan kunna göra jämförelsen mellan anställd och chef för att se om de tänker olika 

beroende på deras position i företaget/organisationen. Detta skulle vara intressant för att se om etiska 

ledare har etiska anställda och vise versa.  
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Resultatet visar ett samband mellan neuroticism och hur många år mäklaren varit verksam, vilket 

tyder på att mäklare med högre grad av neuroticism inte har varit verksamma lika länge som de med 

lägre grad av egenskapen. Detta vore intressant att studera vidare då resultatet tyder på att denna 

egenskap kan vara en bakomliggande orsak till att många väljer att byta yrke tidigt i karriären. Vilket 

även är ett aktuellt ämne i branschen vilket skulle kunna lösa en del frågetecken om hur 

fastighetsmäklare och dess chefer bör arbeta för att inte behöva känna behovet att byta yrke av olika 

anledningar. 
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Bilagor 
 
Här samlas alla bilagor, bland annat tabeller och analyser som inte fick plats i uppsatsen som vi 
hänvisat till ovan. 
 
Bilaga 1 (Mäklarsamfundets etiska regler) 
 

 Mäklarsamfundets etiska regler, 2018 

1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Fastighetsmäklaren ska iaktta fastighetsmäklarlagen, utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och enligt god 
fastighetsmäklarsed.  

1.2 Fastighetsmäklaren ska i förhållande till köpare och säljare visa objektivitet och söka att efter bästa 
förmåga tillvarata båda parters berättigade intressen.  

1.3 Vid upprättandet av köpehandlingar ska fastighetsmäklaren alltid iaktta god affärssed och följa 
gällande lagstiftning. Köpehandlingar ska upprättas så entydigt och klart som möjligt, för undvikande 
av missförstånd mellan de parter som ingått avtalet.  

1.4 Det åligger fastighetsmäklaren att på alla sätt arbeta för att främja mäklarkårens goda anseende och att 
fortlöpande skaffa sig erfarenhet och genomgå fortbildning, som erfordras för att kunna erbjuda 
allmänheten en fullgod mäklartjänst.  

1.5 En fastighetsmäklare bör hänvisa till annan sakkunnig om det gäller en omständighet utanför 
fastighetsmäklarens kompetensområde.  

2. Fastighetsmäklarens ställning gentemot allmänheten  

2.1 I syfte att kunna lämna allmänheten uppgifter om så rättvisande marknadspriser som möjligt ska 
fastighetsmäklaren hålla sig väl underrättad om prisutvecklingen inom sitt verksamhetsområde.  

2.2 Vid marknadsföring ska fastighetsmäklaren försöka ge en rättvisande bild av det salubjudna objektet. 
Fastighet får ej utannonseras utan uppdragsgivarens medgivande. I annons angivet pris får inte avvika 
från vad som överenskommits med uppdragsgivaren.  

2.3 En fastighetsmäklare får i sin verksamhet inte diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder.  

Källa: Mäklarsamfundet, 2018 
 
 
Bilaga 2 (Förfrågningsmejl) 
Hej! 
 
Vi heter Malin Fogeby och Lisa Wiik, vi går tredje året på fastighetsmäklarprogrammet i Gävle. Vi 
har börjat på våra C-uppsatser nu, och vi tänkte skriva om fastighetsmäklare och deras syn på etik. 
Vi undrar då om det skulle vara möjligt att med hjälp av er kunna skicka ut en enkät till era 
anställda. Den är anonym och tar ca 5 minuter att svara på. Den är inte helt klar ännu, men vi tänkte 
kolla först om detta är möjligt att utföra. 
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Tack på förhand och trevlig helg! 
Malin och Lisa 
 
 
Bilaga 3 (De kontor och kedjor vi kontaktat personligen) 
 
Svensk Fastighetsförmedling: Bromma, Sundsvall, Söderhamn, Järvsö, Umeå, Järfälla, Östersund, 
Malmö Centrum, Malmö Öst, Göteborg Hisingen, Borås, Jönköping, Kristianstad, Huddinge och 
Solna (102 st.) 
 
SkandiaMäklarna: Örnsköldsvik, Sundsvall, Stockholm Kungsholmen, Göteborg Väst, 
Gävle/Sandviken, Malmö Väst/Öst (48 st.) 
 
HusmanHagberg: Falun, Borlänge, Boden, Göteborg Centrum, Hammarby Sjöstad, Helsingborg, 
Idre/älvdalen, Jönköping, Kalix, Katrineholm/Vingåker, Malmö, Mölndal, 
Norrköping/Söderköping, Norrtälje, Nyköping/Oxelösund, Sollentuna, Södermalm/Gamla Stan, 
Sundbyberg, Sundsvall, Umeå, Åre (94 st.) 
 
Erik Olsson: Uppsala, Varberg, Skåne, Stockholm, Göteborg (40 st.)  
 
Länsförsäkringars fastighetsförmedling: Vasastan, Uppsala Drottninggatan, Vemdalen, Växjö, 
Västervik, Örebro, Örnsköldsvik, Strängnäs, Södertälje (67 st.) 
 
 
Bilaga 4 (The Big Five originalfrågor) 
Svarsalternativen: 
1.Disagree strongly  
2.Disagree a little 
3.Neither agree nor disagree 
4.Agree a little 
5.Agree strongly 
 
Påståendena: 
1.Is talkative 12.Starts quarrels 

with others 
23.Tends to be lazy 34.Remains 

2.Tends to find fault 
with others 

13.Is a reliable 
worker 

24.Is emotionally 
stable, not easily 
upset 

35.Prefers work that 
is routine 

3.Does a thorough 
job  

14.Can be tense 25.Is inventive 36.Is outgoing, 
sociable 

4.Is depressed, blue 15.Is ingenious, a 
deep thinker 

26.Has an assertive 
personality 

37.Is sometimes rude 
to others 

5.Is original, comes 
up with new ideas 

16.Generates a lot of 
enthusiasm 

27.Can be cold and 
aloof 

38.Makes plans and 
follows through with 
them 
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6.Is reserved 17.Has a forgiving 
nature 

28.Persereves until 
the task is finished 

39.Get nervous 
easily 

7.Is helpful and 
unselfish with others 

18.Tends to be 
disorganized 

29.Can be moody 40.Likes to reflect, 
play with ideas 

8.Can be somewhat 
careless 

19.Worries a lot 30.Values artistic, 
aesthetic experiences 

41.Has few artistic 
interests 

9.Is relaxed, handles 
stress well 

20.Has an active 
imagination 

31.Is somethimes 
shy, inhibited 

42.Likes to 
cooperate with others 

10.Is curious about 
many different things 

21.Tends to be quiet 32.Is considerate and 
kind to almost 
everyone 

43.Is easily 
distracted 

11.Is full of energy 22.Is generally 
trusting 

33.Does things 
efficiently 

44.Is sophisticated in 
art, music, or 
literature 

 
 
Bilaga 5 (Presentation av enkäten) 
 
Presentation av enkät 
 
Hej, vi heter Malin Fogeby och Lisa Wiik och vi går tredje året på fastighetsmäklarprogrammet på 
Högskolan i Gävle. Vi har under denna termin arbetat med vår C-uppsats och skulle nu behöva er 
hjälp genom att svara på vår enkät för att vi ska kunna slutföra arbetet.  
 
Vårt syfte till C-uppsatsen är att ta reda på hur de olika personlighetstyperna enligt The Big Five 
hos fastighetsmäklare ter sig till olika etiska frågor. Resultatet är tänkt att visa hur fastighetsmäklare 
i Sverige förhåller sig till etik, om personligheten har någon påverkan på detta och i så fall vilka 
personlighetsdrag som kan kopplas till etik.  
 
Enkäten är helt anonym och kommer se ut på följande vis: Den börjar med lite frågor om 
fastighetsmäklaren som ålder, antal år du varit registrerad, storlek på stad du är verksam i m.m. 
Sedan kommer 44 frågor som är skapad enligt The Big Five för att ta reda på vilken 
personlighetstyp våra respondenter har, exempelvis om de är extroverta, öppen för nya erfarenheter, 
kreativ. Sedan har vi skapat några etiska frågor där respondenten ska få svara i vilken grad de håller 
med från en skala 1-5. Enkäten tar ca 5 minuter att svara på. 
 
Vi har skickat ut och bett om hjälp till Sveriges största kedjor. Då vi behöver minst 100 svar för att 
kunna dra relevanta och giltiga slutsatser, hoppas vi att så många av er vill och har tid till att svara. 
Ni kommer kunna få ta del av resultatet sedan i vår när vi är klara med studien om ni önskar. 
 
Länk till enkäten: https://forms.gle/ME8FYphquoKk63VEA  
 
Har ni några frågor är ni varmt välkommen att höra av er till oss! 
Vänliga hälsningar, 
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Malin Fogeby & Lisa Wiik 
 
malinfogeby@gmail.com 
ofk16lwk@student.hig.se 
 
 
Bilaga 6  (Enkät) 
 
Länk till enkäten: https://forms.gle/ME8FYphquoKk63VEA 
 
 
Bilaga 7 (Information om respondenterna) 

  
Ålder  

  
Frequ
ency   Percent  

Valid  
Percent  

Cumulative  
Percent  

Valid   <  29   37   33,6   33,6   33,6  

>  70   1   ,9   ,9   34,5  

30-39   24   21,8   21,8   56,4  

40-49   14   12,7   12,7   69,1  

50-59   26   23,6   23,6   92,7  

60-69   8   7,3   7,3   100,0  

Total   110   100,0   100,0     
  
  

Kön  

  Frequency   Percent  
Valid  
Percent  

Cumulative  
Percent  

Valid   Kvinna   64   58,2   58,2   58,2  

Man   46   41,8   41,8   100,0  

Total   110   100,0   100,0     
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Storlek  på  stad  du  är  verksam  i  

  
Frequenc

y   Percent  
Valid  
Percent  

Cumulative  
Percent  

Valid   <  50.000   24   21,8   21,8   21,8  

>  500.000   29   26,4   26,4   48,2  

100.001  -   25   22,7   22,7   70,9  

250.001  -   7   6,4   6,4   77,3  

50.001  -  1   25   22,7   22,7   100,0  

Total   110   100,0   100,0     

  
  

Hur  många  år  har  du  varit  aktiv  registrerad  
fastighetsmäklare?  

  
Frequenc

y   Percent  
Valid  
Percent  

Cumulative  
Percent  

Valid   <  2   24   21,8   21,8   21,8  

11-20   26   23,6   23,6   45,5  

2-5   23   20,9   20,9   66,4  

21-30   12   10,9   10,9   77,3  

31-40   5   4,5   4,5   81,8  

6-10   20   18,2   18,2   100,0  

Total   110   100,0   100,0     
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Är  du  medlem  i  Mäklarsamfundet?  

  Frequency   Percent  
Valid  
Percent  

Cumulative  
Percent  

Valid   Ja   96   87,3   87,3   87,3  

Nej   14   12,7   12,7   100,0  

Total   110   100,0   100,0     

 
Bilaga 8 (Korrelationsanalys)  

Del 1 

    
Extravers
ion  

Vänligh
et  

Samvetsgr
annhet  

Neurotici
sm  

Öppen
het   Ålder   Kön   Stad  

År  som  
mäklare   Medlem  

Uppdra
get  

Extraversion   Pearson  Corr   1   ,497**   ,542**   -,421**   0,121   0,018   -0,019   0,121   -0,053   -0,002   0,090  
Sig.  (2-tailed)        0,000   0,000   0,000   0,210   0,849   0,843   0,208   0,584   0,985   0,349  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Vänlighet   Pearson  Corr   ,497**   1   ,599**   -,296**   -0,074   -0,124   0,071   0,049   0,005   0,101   0,115  
Sig.  (2-tailed)   0,000        0,000   0,002   0,439   0,196   0,463   0,614   0,957   0,296   0,233  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Samvetsgran
nhet  

Pearson  Corr   ,542**   ,599**   1   -,421**   -0,157   -0,094   0,066   0,042   -0,014   0,118   0,078  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,000        0,000   0,102   0,331   0,491   0,664   0,881   0,220   0,415  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Neuroticism   Pearson  Corr   -,421**   -,296**   -,421**   1   -0,032   -,298**   0,008   -0,048   -,332**   -0,074   0,029  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,002   0,000        0,741   0,002   0,932   0,622   0,000   0,441   0,766  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Öppenhet   Pearson  Corr   0,121   -0,074   -0,157   -0,032   1   0,138   0,074   ,345**   0,014   -0,079   -0,040  
Sig.  (2-tailed)   0,210   0,439   0,102   0,741        0,151   0,440   0,000   0,881   0,410   0,680  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Ålder   Pearson  Corr   0,018   -0,124   -0,094   -,298**   0,138   1   0,005   0,023   ,772**   -0,050   -0,125  
Sig.  (2-tailed)   0,849   0,196   0,331   0,002   0,151        0,960   0,815   0,000   0,607   0,192  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Kön   Pearson  Corr   -0,019   0,071   0,066   0,008   0,074   0,005   1   0,033   -0,031   0,008   ,210*  
Sig.  (2-tailed)   0,843   0,463   0,491   0,932   0,440   0,960        0,733   0,744   0,934   0,028  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Stad   Pearson  Corr   0,121   0,049   0,042   -0,048   ,345**   0,023   0,033   1   0,044   -0,147   0,022  
Sig.  (2-tailed)   0,208   0,614   0,664   0,622   0,000   0,815   0,733        0,649   0,125   0,817  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

År  som  
mäklare  

Pearson  Corr   -0,053   0,005   -0,014   -,332**   0,014   ,772**   -0,031   0,044   1   0,023   -0,112  
Sig.  (2-tailed)   0,584   0,957   0,881   0,000   0,881   0,000   0,744   0,649        0,812   0,245  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Medlem   Pearson  Corr   -0,002   0,101   0,118   -0,074   -0,079   -0,050   0,008   -0,147   0,023   1   0,036  
Sig.  (2-tailed)   0,985   0,296   0,220   0,441   0,410   0,607   0,934   0,125   0,812        0,711  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Uppdraget   Pearson  Corr   0,090   0,115   0,078   0,029   -0,040   -0,125   ,210*   0,022   -0,112   0,036   1  
Sig.  (2-tailed)   0,349   0,233   0,415   0,766   0,680   0,192   0,028   0,817   0,245   0,711       
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Opartisk   Pearson  Corr   0,016   0,020   0,087   -0,031   0,001   0,110   0,171   0,033   0,048   0,033   ,407**  
Sig.  (2-tailed)   0,871   0,840   0,368   0,747   0,993   0,254   0,074   0,733   0,618   0,735   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Tydl  
köpehandl  

Pearson  Corr   0,100   ,195*   0,132   -0,130   -0,011   -0,006   0,136   0,065   -0,014   -0,141   ,467**  
Sig.  (2-tailed)   0,299   0,041   0,171   0,177   0,912   0,949   0,156   0,501   0,887   0,141   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Utbildning   Pearson  Corr   0,011   0,049   0,149   0,111   0,081   0,013   0,149   -0,065   0,025   ,234*   ,204*  
Sig.  (2-tailed)   0,912   0,608   0,121   0,248   0,399   0,890   0,121   0,498   0,797   0,014   0,033  
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N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  
Hänv.  
sakkunnig  

Pearson  Corr   0,114   0,138   0,111   -0,071   0,042   -0,025   ,241*   0,018   -0,022   -0,017   ,361**  
Sig.  (2-tailed)   0,238   0,152   0,249   0,460   0,664   0,797   0,011   0,852   0,818   0,858   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Prisutveckling   Pearson  Corr   0,081   -0,072   0,109   -0,023   0,101   -,206*   0,043   0,122   -0,124   0,062   ,389**  
Sig.  (2-tailed)   0,398   0,453   0,256   0,808   0,295   0,031   0,656   0,204   0,195   0,517   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Marknadsföra   Pearson  Corr   -0,121   -0,008   -0,165   0,005   0,023   0,127   ,235*   -0,011   0,076   0,005   ,295**  
Sig.  (2-tailed)   0,209   0,933   0,085   0,956   0,808   0,185   0,014   0,912   0,427   0,957   0,002  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Inte  
diskriminera  

Pearson  Corr   0,072   0,158   ,193*   -0,098   0,046   -0,095   0,175   0,115   -0,127   0,098   ,314**  
Sig.  (2-tailed)   0,453   0,099   0,043   0,308   0,631   0,322   0,067   0,232   0,186   0,309   0,001  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Egenskaper  
påverkar  

Pearson  Corr   0,171   0,031   0,142   -0,144   0,097   0,051   -0,082   -0,018   ,219*   0,163   0,010  
Sig.  (2-tailed)   0,075   0,752   0,140   0,133   0,313   0,595   0,392   0,853   0,021   0,089   0,916  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Etik  
sammanlagd  

Pearson  Corr   0,043   0,096   0,111   -0,014   0,051   -0,003   ,271**   0,033   -0,019   0,085   ,615**  
Sig.  (2-tailed)   0,653   0,320   0,248   0,883   0,593   0,973   0,004   0,730   0,846   0,377   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

**.	  Corr	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	   *.	  Corr	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	   	      
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Del 2 

     Opartisk  
Tydl  

köpehandl  
Utbildni
ng  

Hänv.  
sakkunnig  

Prisutv
eckling  

Marknads
föra  

Inte  
diskriminera  

Egenskaper  
påverkar  

Etik  
sammanlagd  

Extraversion   Pearson  Corr   0,016   0,100   0,011   0,114   0,081   -0,121   0,072   0,171   0,043  
Sig.  (2-tailed)      0,871   0,299   0,912   0,238   0,398   0,209   0,453   0,075   0,653  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Vänlighet   Pearson  Corr   0,020   ,195*   0,049   0,138   -0,072   -0,008   0,158   0,031   0,096  
Sig.  (2-tailed)   0,840   0,041   0,608   0,152   0,453   0,933   0,099   0,752   0,320  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Samvetsgran
nhet  

Pearson  Corr   0,087   0,132   0,149   0,111   0,109   -0,165   ,193*   0,142   0,111  
Sig.  (2-tailed)   0,368   0,171   0,121   0,249   0,256   0,085   0,043   0,140   0,248  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Neuroticism   Pearson  Corr   -0,031   -0,130   0,111   -0,071   -0,023   0,005   -0,098   -0,144   -0,014  
Sig.  (2-tailed)   0,747   0,177   0,248   0,460   0,808   0,956   0,308   0,133   0,883  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Öppenhet   Pearson  Corr   0,001   -0,011   0,081   0,042   0,101   0,023   0,046   0,097   0,051  
Sig.  (2-tailed)   0,993   0,912   0,399   0,664   0,295   0,808   0,631   0,313   0,593  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Ålder   Pearson  Corr   0,110   -0,006   0,013   -0,025   -,206*   0,127   -0,095   0,051   -0,003  
Sig.  (2-tailed)   0,254   0,949   0,890   0,797   0,031   0,185   0,322   0,595   0,973  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Kön   Pearson  Corr   0,171   0,136   0,149   ,241*   0,043   ,235*   0,175   -0,082   ,271**  
Sig.  (2-tailed)   0,074   0,156   0,121   0,011   0,656   0,014   0,067   0,392   0,004  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Stad   Pearson  Corr   0,033   0,065   -0,065   0,018   0,122   -0,011   0,115   -0,018   0,033  
Sig.  (2-tailed)   0,733   0,501   0,498   0,852   0,204   0,912   0,232   0,853   0,730  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

År  som  
mäklare  

Pearson  Corr   0,048   -0,014   0,025   -0,022   -0,124   0,076   -0,127   ,219*   -0,019  
Sig.  (2-tailed)   0,618   0,887   0,797   0,818   0,195   0,427   0,186   0,021   0,846  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Medlem   Pearson  Corr   0,033   -0,141   ,234*   -0,017   0,062   0,005   0,098   0,163   0,085  
Sig.  (2-tailed)   0,735   0,141   0,014   0,858   0,517   0,957   0,309   0,089   0,377  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Uppdraget   Pearson  Corr   ,407**   ,467**   ,204*   ,361**   ,389**   ,295**   ,314**   0,010   ,615**  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,000   0,033   0,000   0,000   0,002   0,001   0,916   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Opartisk  
  

  

Pearson  Corr   1   ,461**   ,380**   ,389**   ,224*   ,571**   ,403**   0,036   ,781**  
Sig.  (2-tailed)        0,000   0,000   0,000   0,019   0,000   0,000   0,707   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Tydl  
köpehandl  

Pearson  Corr   ,461**   1   0,132   ,541**   ,282**   ,409**   ,673**   0,158   ,688**  
Sig.  (2-tailed)   0,000        0,171   0,000   0,003   0,000   0,000   0,100   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Utbildning   Pearson  Corr   ,380**   0,132   1   ,351**   0,069   0,137   ,201*   ,328**   ,574**  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,171        0,000   0,474   0,153   0,035   0,000   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Hänv.  
sakkunnig  

Pearson  Corr   ,389**   ,541**   ,351**   1   ,237*   ,407**   ,467**   ,210*   ,710**  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,000   0,000        0,013   0,000   0,000   0,028   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Prisutveckling  
  
  
  

Pearson  Corr   ,224*   ,282**   0,069   ,237*   1   ,257**   0,186   ,197*   ,452**  
Sig.  (2-tailed)   0,019   0,003   0,474   0,013        0,007   0,052   0,039   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Marknadsföra   Pearson  Corr   ,571**   ,409**   0,137   ,407**   ,257**   1   ,271**   -0,038   ,690**  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,000   0,153   0,000   0,007        0,004   0,694   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Inte  
diskriminera  

Pearson  Corr   ,403**   ,673**   ,201*   ,467**   0,186   ,271**   1   0,165   ,607**  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,000   0,035   0,000   0,052   0,004        0,085   0,000  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

Egenskaper  
påverkar  

Pearson  Corr   0,036   0,158   ,328**   ,210*   ,197*   -0,038   0,165   1   ,207*  
Sig.  (2-tailed)   0,707   0,100   0,000   0,028   0,039   0,694   0,085        0,030  
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  
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Etik  
sammanlagd  

Pearson  Corr   ,781**   ,688**   ,574**   ,710**   ,452**   ,690**   ,607**   ,207*   1  
Sig.  (2-tailed)   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,030       
N   110   110   110   110   110   110   110   110   110  

 
 
 


