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Titel: Det machiavellistiska personlighetsdragets förekomst bland fastighetsmäklare: En
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Syfte: Studien avser att analysera förekomsten av personlighetsdraget machiavellism
bland svenska fastighetsmäklare och dess påverkan på försäljningsprestationer.
Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod med ett deduktivt synsätt.
Studiens primärdata grundar sig i en enkät som besvarades av 106 registrerade och
verksamma fastighetsmäklare i Sverige. Denna data analyserades sedermera i
dataprogrammet jamovi, vilket resulterade i en deskriptiv analys, en korrelationsanalys
samt en faktoranalys.
Resultat & Slutsats: Resultatet visar att graden av machiavellism påverkar de
undersökta fastighetsmäklarna negativt sett till samtliga försäljningsprestationsmått.
Vidare visar resultatet att personer med hög grad av machiavellism i större utsträckning
anser att det är okej att använda sig av lockpriser och bulvaner samt att undanhålla
information, i den mån det förekommer. Generellt sett anser de deltagande
fastighetsmäklarna att det inte är okej att använda lockpriser, bulvaner och att
undanhålla information. Vidare är graden av machiavellism relativt låg bland de
undersökta fastighetsmäklarna.
Examensarbetets bidrag: Studien har bidragit med förståelse för förekomsten av det
machiavellistiska personlighetsdraget bland de undersökta fastighetsmäklarna samt hur
detta personlighetsdrag påverkar deras försäljningsprestationer.
Förslag till vidare forskning: För att får en djupare förståelse för machiavellismens
påverkan på försäljningsprestationer hade det varit intressant att jämföra hur
machiavellism ter sig i olika kulturer i förhållande till försäljningsprestationer. För att
öka förståelsen för ämnet ytterligare är ett förslag att undersöka hur graden av
machiavellism ter sig i olika försäljningsbranscher.
Nyckelord: ”machiavellism”, ”den mörka triaden”, ”fastighetsmäklare”,
”försäljningsprestationer” och ”försäljning”

ABSTRACT
Title: The occurrence of the Machiavellian personality trait among real estate agents: A
study focusing on sales performance
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Aim: The purpose of this research paper is to analyze the presence of the personality trait
Machiavellianism among Swedish real estate agents and its impact on sales
performances.
Method: The study is based on a quantitative research method with a deductive
approach. The primary data of this study is based on a questionnaire. The participants of
this questionnaire are 106 registered real estate agents in Sweden. This data was
subsequently analyzed in the program jamovi, which resulted in a descriptive analysis, a
correlation analysis and a factor analysis.
Result & Conclusions: The result shows that the degree of Machiavellianism negatively
affects the investigated real estate agents to all sales performance measures.
Furthermore, the result shows that people with a high degree of Machiavellianism thinks
to a greater extent that it is okay to use cap prices, front man and to withhold
information, to the extent that it occurs. Generally speaking, the participating real estate
agents consider that it is not okay to use cap prices, front man and to withhold
information. Furthermore, the degree of Machiavellianism is relatively low among the
investigated real estate agents.
Contribution of the thesis: The study has contributed to understanding the occurrence of
the Machiavellian personality trait among the investigated real estate brokers and how
this personality trait affects their sales performance.
Suggestions for future research: In order to gain a deeper understanding of
Machiavellianism's influence on sales performance, it would have been interesting to
compare how Machiavellianism appears in different cultures in relation to sales
performance. To increase the understanding of the subject further, a proposal is to
investigate how the degree of Machiavellianism appears in different sales industries.
Key words: “Machiavellianism”, “the dark triad”, “real estate”, “sales performance” and
“sales”
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1 Inledning
1.1 Bakgrund & Problemformulering
Det finns idag stora möjligheter att arbeta med försäljning och enligt Bolander, Bonney och
Satornino (2014, s. 169) har försäljning blivit ett allt mer populärt yrke. Detta innebär att
försäljningsyrket ständigt är konkurrenskraftigt (Herjanto & Franklin, 2019, s. 1; Keillor,
Parker & Pettijohn, 1999, s. 102; Mulki, Jaramillo & Locander, 2009, s. 125), vilket medför
att de personer som är verksamma som försäljare ofta upplever höga krav gällande deras
försäljningsprestationer (Mulki et al., 2009, s. 125). Vidare menar Schultz och Good (2000, s.
214) att detta resulterar i att försäljare i större utsträckning väljer att fokusera på
försäljningsprestationer istället för på deras kunder.
Utifrån ovanstående påståenden kan det konstateras att prestation inom försäljning är
avgörande för hur framgångsrik en försäljare är. Det finns ett antal faktorer som påverkar
försäljningsprestationer, däribland erfarenhet (Abelson, Kacmar & Jackofsky, 1990, s. 272),
adaptiv försäljning (Jaramillo & Grisaffe, 2009, s. 174), försäljarens förmåga att förhandla
samt avslutningstekniker (Johlke, 2006, s. 314). Även social kompetens (Herjanto & Franklin,
2019, s. 3; Verbeke, Belschak, Bakker & Dietz, 2008, s. 53), kundorientering (Keillor et al.,
1999, s. 111) och kundrelationer (Snyder, Claffey & Cistulli, 2011, s. 306) är faktorer som
påverkar försäljningsprestationer. Ytterligare en faktor som är återkommande i tidigare
forskning och därmed har en avgörande betydelse för försäljningsprestationer är försäljarens
personlighetsdrag (Barrick, Stewart & Piotrowski, 2002, s. 43).
Det finns många olika typer av personlighetsdrag som människor kan besitta, där vissa kan
anses vara mer önskvärda i jämförelse med andra. Enligt Jonason och Webster (2010, s. 420)
samt Paulhus och Williams (2002, s. 556) är narcissism, psykopati och machiavellism några
mindre socialt önskvärda personlighetsdrag. En gemensam term för konstellationen av dessa
tre personlighetsdrag är “den mörka triaden” (Jonason & Webster, 2010, s. 420; Paulhus &
Williams, 2002, s. 556). Några gemensamma egenskaper för personligheterna inom den
mörka triaden är aggressivitet, självtillfredsställelse, emotionell kyla samt falskhet (Paulhus &
Williams, 2002, s. 556). Liksom tidigare konstaterats av Schultz och Good (2000, s. 214) kan
somliga försäljare tendera att fokusera på försäljningsprestationer och sin egna personliga
vinning istället för kundens intresse. Detta kan associeras till personlighetsdraget
machiavellism, vilket enligt Bereczkei och Czibor (2014, s. 168) beskriver en person som i
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stor grad fokuserar på sig själv och manipulerar andra människor för sin egna personliga
vinning.

De försäljare som har machiavellistiska personlighetsdrag tenderar att agera manipulativt
gentemot sina kunder för att få sin vilja igenom, vilket därmed ökar deras
försäljningsprestationer samt deras personliga vinning (Aziz, May & Crotts, 2002, s. 458).
Vidare kan det machiavellistiska personlighetsdraget klassificeras som ett oetiskt
personlighetsdrag på grund av att deras agerade ofta anses vara oetiskt (Verbeke, Ouwerkerk
& Peelen, 1996, s. 1176). Mer ingående menar Ricks och Fraedrich (1999, s. 197) att det
oetiska beteendet manipulation är nödvändigt för att försäljningsprestationer ska öka. Med
andra ord påstår Ricks och Fraedrich (1999, s. 197) att en viss grad av machiavellism är
fördelaktigt för en framgångsrik karriär hos försäljare. En korrelation mellan machiavellism
och positiva försäljningsprestationer har visat sig råda bland så väl börsmäklare, bilförsäljare
och fastighetsmäklare (Aziz, 2004, s. 464; Aziz, 2005, ss. 235-236; Aziz et al., 2002, s. 451).
Utifrån de vetenskapliga artiklarna som vi har studerat har vi hittat ett mönster som indikerar
på att det machiavellistiska personlighetsdraget har en positiv påverkan på försäljares
försäljningsprestationer (Aziz, 2004, s. 464; Aziz, 2005, ss. 235-236; Aziz et al., 2002, s.
451), samtidigt som de etiska aspekterna kan ifrågasättas (Ricks & Fraedrich, 1999, s. 197;
Verbeke et al., 1996, s. 1176). Även om tidigare forskning har visat att machiavellism är
positivt för fastighetsmäklares försäljningsprestationer (Aziz, 2005, ss. 235-236), vill vi
utveckla tidigare studier. Detta genom att använda faktisk och oberoende säljdata samt enbart
inkludera fastighetsmäklare i Sverige vars arbetsuppgifter är densamma för samtliga, det vill
säga förmedla fastigheter på ett likvärdigt sätt. Detta har inte gjorts i tidigare studier och
därför anser vi att det bör undersökas.

1.2 Syfte
Studien avser att analysera förekomsten av personlighetsdraget machiavellism bland svenska
fastighetsmäklare och dess påverkan på försäljningsprestationer.
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1.3 Avgränsningar
För att granska detta problemområde har vi valt att göra en geografisk avgränsning genom att
enbart undersöka registrerade och verksamma fastighetsmäklare i Sverige. En bakomliggande
anledning till avgränsningen är att studien ska vara geografiskt möjlig att genomföra.
Ytterligare en anledning och bakomliggande orsak till avgränsningen är att studien ska
innefatta försäljare som erbjuder samma tjänst, vilket svenska fastighetsmäklare gör. En
annan avgränsning som har gjorts är till personlighetsdraget machiavellism som ingår i den
mörka triaden. Detta på grund av att machiavellism är det personlighetsdrag som vi tror kan
förekomma bland fastighetsmäklare och påverka deras försäljningsprestationer, med
utgångspunkt från tidigare forskning.

1.4 Disponering
För att skapa en tydligare bild av hur arbetet distribueras har en modell skapats för att förklara
arbetets upplägg.

1 Inledning

2 Teoretisk
referensram

3 Metod

4 Resultat &
Analys

5 Slutsats

Figur 1: Disponeringen av studien (Egengjord)
Arbetets inledning grundar sig i att skapa förståelse för studiens problem och dess bakgrund.
Vidare följs arbetet med en teoretisk referensram som till stor del tar upp personlighetsdraget
machiavellism. Även försäljning, fastighetsmäklaryrket och machiavellistiska beteenden inom
försäljning kommer att presenteras. Därefter följer ett metodkapitel som beskriver de metoder
och tillvägagångssätt som använts i studien. I metodkapitlet diskuteras även kvalitetsmått och
metodkritik. Vidare innefattar arbetet ett resultat- och analyskapitel där bland annat resultatet
presenteras. Detta kapitel innehåller även diskussion i form av koppling mellan teori och
empiri samt författarnas egna tankar. Avslutningsvis läggs en slutsats fram för att kunna
besvara studiens syfte och ge bidrag till forskning.
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2 Teoretisk referensram
2.1 Den mörka triaden
Studien av Paulhus och Williams (2002) gällande den mörka triaden blev introduktionen och
uppkomsten för intresset kring ämnet (Lee & Ashton, 2014, s. 2; Visser & Campbell, 2018, s.
573). Den mörka triaden är ett samlingsbegrepp för följande tre icke-patologiska
personlighetsdrag; narcissism, psykopati samt machiavellism (Paulhus & Williams, 2002, s.
556). Personlighetsdragen i den mörka triaden delar ett antal egenskaper, trots att de har
skilda ursprung (Paulhus & Williams, 2002, s. 557).
Gemensamt för samtliga personlighetsdrag inom den mörka triaden är att de kännetecknas av
ett socialt skadligt beteende som vidtas i form av aggressivitet, självtillfredsställelse,
emotionell kyla samt falskhet (Muris, Meesters & Timmermans, 2013, s. 658; Paulhus &
Williams, 2002, s. 557). Alla tre personlighetsdrag saknar dessutom förmågan att känna
empati samt att vara ärlig (Szabó & Jones, 2019, s. 160). Vaughan, Madigan, Carter och
Nicholls (2019, s. 65) menar att den mörka triaden gemensamt beskriver en karaktär som är
otillbörlig, kall och antagonistisk. Ytterligare en gemensam egenskap i den mörka triaden är
att samtliga motiveras av kortsiktiga mål, trots bekostnad av långsiktiga vinster (Szabó &
Jones, 2019, s. 160). I arbetsrelaterade situationer kännetecknas personer inom den mörka
triaden av aggressivitet samt övertygande och kraftfulla taktiker (Muris et al., 2013, s. 658).
Enligt Muris et al. (2013, s. 658) har egenskaperna inom den mörka triaden en signifikant
negativ påverkan på det dagliga livet hos andra människor.
Vidare har det konstaterats att vissa egenskaper tillhörande dessa tre personlighetsdrag
överlappar varandra (Paulhus & Williams, 2002, s. 557; Visser & Campbell, 2018, s. 575).
Psykopati och machiavellism delar egenskaper såsom manipulation och bedrägeri, samtidigt
som psykopati och narcissism delar storvulenhet och rättighet (Visser & Campbell, 2018, s.
575). Enligt Miller, Hyatt, Maples‐Keller, Carter & Lynam (2017, ss. 449-450) är psykopati
och machiavellism de personlighetsdrag som överlappar varandra mest inom den mörka
triaden.
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Vid en jämförelse av den mörka triaden och personlighetsdragen i The Big Five 1 finns det
vissa utmärkande korrelationer (Paulhus & Williams, 2002, s. 559). Enligt en studie av
Paulhus och Williams (2002, s. 559) finns det en korrelation mellan samtliga
personlighetsdrag i den mörka triaden och låga värden av agreeableness inom The Big Five.
Detta påstående intygas av Miller et al. (2017, s. 439) som hävdar att narcissism, psykopati
och machiavellism har en genetisk korrelation med låg agreeableness.
Inom den mörka triaden har det konstaterats att män besitter högre grad av de tillhörande
egenskaperna jämfört med kvinnor (Jonason, Li, Webster & Schmitt, 2009, s. 9; Lee &
Ashton, 2005, s. 1577; Paulhus & Williams, 2002, s. 559; Szabó & Jones, 2019, s. 161).
Enligt Szabó och Jones (2019, s. 161) är det dock inte enbart graden av egenskaperna inom
den mörka triaden som skiljer sig för män och kvinnor, utan även uttryckssätten särskiljer sig.
Denna särskiljning innebär att män tenderar att agera mer ondsint när de besitter ett
personlighetsdrag inom den mörka triaden i jämförelse med kvinnor (Szabó & Jones, 2019, s.
161).
2.1.1 Narcissism
Begreppet “narcissism” är synonymt med orden självupptagenhet, själviskhet, brist på empati
samt behovet av ständig bekräftelse (Visser & Campbell, 2018, s. 574). Narcissism
härstammar ursprungligen från mytologin om Narcissus, en ung man som blev besatt av sin
egen spegelbild (Visser & Campbell, 2018, s. 574). Vidare har begreppet narcissism använts
av psykoanalytikern Sigmund Freud för att beskriva ett tillstånd av sexuell perversion (Pulver,
1970, ss. 320-321). Sammantaget är narcissism ett resultat av mytologi och psykoanalys som
har fått stor uppmärksamhet inom psykologin de senaste decennierna (Ackerman et al., 2011,
s. 67).
Narcissister strävar ständigt efter att få uppmärksamhet, beundran och bekräftelse av andra för
att känna sig sedda och berättigade (Miller et al., 2017, s. 439). Vidare kan narcissism
förknippas med överdrivet positiv självuppfattning (Vazire & Funder, 2006, s. 159), sårbarhet
och bekräftelsebehov av andra människor (Visser & Campbell, 2018, s. 574). Detta kan
anknytas till Jones och Paulhus (2010, s. 12) påstående om att narcissister responderar med
aggressivitet vid upplevd personlig förolämpning. En ytterligare studie av Jones och Paulhus

1

För ytterligare information om personlighetsdragen inom The Big Five, läs vidare under följande länk:
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits
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(2011, s. 681) visade att det finns en korrelation mellan narcissism och funktionell
impulsivitet, vilket kan antas vara en fördel för narcissistiska personer. Detta på grund av att
deras impulsivitet kan främja framgång vid situationer där snabba beslut är viktigare än
noggrannhet (Jones & Paulhus, 2011, s. 681). Även Vazire och Funder (2006, s. 160) menar
att narcissister har ett impulsivt beteende och hävdar att impulsiviteten är kopplad till deras
aggressivitet. Detta impulsiva och aggressiva beteende är dock ingenting som narcissisterna
själva kan påverka eftersom de har en bristande självkontroll (Vazire & Funder, 2006, ss.
162-163).
Narcissism, i förhållande till personlighetsdraget agreeableness i The Big Five, har visat sig
ha en negativ korrelation, enligt Jakobwitz och Egan (2006, s. 335). Detta intygas även av
Paulhus och Williams (2002, s. 559) som menar att narcissister har låga värden av
agreeableness. Vidare har Jakobwitz och Egan (2006, s. 335) funnit ytterligare en negativ
korrelation, vilket var mellan narcissism och conscientiousness.
2.1.2 Psykopati
Psykopati präglas av interpersonell manipulation, ytlig charm, okänslighet, oansvarighet,
social avvikelse och brist på ånger för att skada andra (Miller et al., 2017, s. 439; Visser &
Campbell, 2018, s. 574). Det har konstaterats att psykopater ofta hamnar i våldsamma och
kriminella situationer samt att de i hög grad har visat sig vara resistenta mot behandling
(Visser & Campbell, 2018, s. 574). Detta påstående styrks av O’Boyle, Forsyth, Banks och
McDaniel (2012, s. 558) som beskriver våld och kriminalitet som vanliga drag hos
psykopater. O’Boyle et al. (2012, s. 558) framställer även psykopaters förmåga att behålla ett
lugn i situationer där andra inte kan hantera stress samt deras skicklighet att använda charm
för att undvika andras iakttagelser.
Till skillnad från de andra två personlighetsdragen inom den mörka triaden kännetecknas
psykopati av hög impulsivitet och hänsynslöst, olämpligt, omoraliskt eller till och med
våldsamt beteende (Wai & Tiliopoulos, 2012, s. 795). Jones och Paulhus (2011, s. 681) menar
även att psykopati är förknippat med dysfunktionell impulsivitet, vilket kan främja kriminellt
och självdestruktivt beteende. Den dysfunktionella impulsiviteten är även en bakomliggande
förklaring till psykopaters oförmåga att förhindra antisociala impulser (Jones & Paulhus,
2011, s. 681). Paulhus och Williams (2002, s. 559) beskriver hur personer med psykopati har
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låg neuroticism inom The Big Five. Psykopati har även visat sig ha en negativ korrelation
med agreeableness (Paulhus & Williams, 2002, s. 559).
2.1.3 Machiavellism
2.1.3.1 Ursprung
Begreppet och uttrycket “Machiavellism” kommer ursprungligen från Niccolò Machiavellis
politiska skrifter som publicerades år 1532 (Christie & Geis, 1970, s. 1). I dessa skrifter
beskrivs en kompromisslös och cynisk världsbild där människor framställs som oärliga,
orättvisa och otillförlitliga (Visser & Campbell, 2018, ss. 573-574). Christie och Geis (1970,
ss. 1-9) observerade och konstaterade att personlighetsdraget machiavellism fortfarande var
identifierbart och aktuellt inom forskning, trots att de politiska skrifterna var flera sekel
gamla. I flera decennier har machiavellism varit ett personlighetsdrag som använts för att
klassificera människor, menar Ricks och Fraedrich (1999, s. 197). I en nyöversättning av
Morner (2009, s. 119) formuleras Niccolò Machiavellis machiavellistiska tankar kring den
cyniska världsbilden:

Om människor kan man generellt säga att de är otacksamma, flyktiga och falska, de
skyr faran och dras till pengarna. Så länge du ger dem vad de vill ha är de alla på din
sida och när du inte behöver dem erbjuder de dig sitt blod, sina ägodelar, sitt liv och
sina barn, som jag sagt ovan - men så snart du behöver dem gör de uppror.
(Machiavelli & Morner, 2009, s. 119)
2.1.3.2 Machiavellistiskt beteende
De människor som har ett machiavellistiskt personlighetsdrag saknar inverkan i
interpersonella relationer, ser andra människor som föremål för deras syften samt betraktar
andra människor som svaga och fega (Aziz & Vallejo, 2007, s. 555). Bereczkei (2015, s. 24)
samt McHoskey (1999, s. 268) beskriver att personer med hög grad av machiavellism
kännetecknas av misstro, cynism, egocentricitet samt har en benägenhet för interpersonell
manipulation. Vidare förklarar Bereczkei och Czibor (2014, s. 168) att personlighetsdraget
machiavellism kan beskrivas med tre kärnkomponenter. Dessa kärnkomponenter är
acceptansen av bedrägeri och manipulation i interpersonella interaktioner, avvikande från
konventionell moral samt en cynisk syn på mänsklig natur, vilket innebär att andra människor
betraktas som svaga och otillförlitliga (Bereczkei & Czibor, 2014, s. 168). Utifrån andra
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människors perspektiv kan machiavellistiska personer betraktas som ambitiösa, strategiska
och manipulativa, menar Miller et al. (2017, s. 439). Detta påstående intygas delvis av
Jakobwitz och Egan (2006, s. 332) som hävdar att machiavellister kan uppfattas som
intelligenta och attraktiva samtidigt som de utnyttjar, manipulerar och bedrar.
Människor som innehar en hög grad av machiavellism agerar utan känslor och saknar
känslomässigt engagemang gentemot andra (Deak, Bodrogi, Biro, Perlaki, Orsi & Bereczkei,
2017, s. 529). Enligt Bereczkei (2015, s. 24) kan detta förklaras genom att machiavellister har
en kognitiv orientering, vilket är motsatsen till emotionell orientering. Vidare har det även
konstaterats i tidigare forskning att machiavellister använder signifikant färre verb vid
emotionella situationer, vilket intygar den känslokalla personligheten som machiavellister
besitter (Bereczkei, 2015, s. 24). I situationer där andra människor upplever starka känslor
såsom ilska, besvikelse eller lycka är machiavellister oberörda, menar Bereczkei (2015, s. 24).
Detta beror på att personer med hög grad av machiavellism inte kan identifiera, särskilja eller
uttrycka känslor, varken verbalt eller icke-verbalt (Bereczkei, 2015, s. 25). Vidare menar dock
Bereczkei (2015, s. 25) att detta kan upplevas som motsägelsefullt då machiavellister agerar
sofistikerat i sociala situationer.
Machiavellisters försämrade förmåga att uttrycka känslor är inte enbart negativt i alla
avseenden, utan det kan även anses vara den bakomliggande anledningen till deras fallenhet
att lura och manipulera andra på ett fördelaktigt sätt (Bereczkei, 2015, s. 25; Deak et al., 2017,
s. 530). Belschak, Den Hartog och De Hoogh (2018, s. 1) menar vidare att machiavellister kan
kategoriseras som målmedvetna människor som är villiga att använda alla möjliga medel för
att uppnå sina mål. Den personliga vinningen är därmed viktig för machiavellister, vilket kan
uppnås genom deras självintresse i kombination med manipulation (Barbaranelli, Farnese,
Tramontano, Fida, Ghezzi, Paciello, & Long, 2018, s. 3; Bereczkei, 2015, s. 24; Bereczkei &
Czibor, 2014, s. 168; Kavish, Jones, Rock, Johnson & Anderson, 2018, s. 1; Ricks &
Fraedrich, 1999, s. 197). Externa mål såsom status, makt och pengar är vanligtvis de faktorer
som motiverar machiavellister allra mest, menar Hutter, Füller, Hautz, Bilgram och Matzler
(2015, s. 202). Detta påstående intygas av Dahling Whitaker och Levy (2009, s. 222) som
menar att machiavellister hellre fokuserar på personlig ekonomisk vinning än samarbete med
kollegor.
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Fokus på personlig vinning kan resultera i att machiavellister använder oönskade beteenden
och därmed agerar oetiskt (Belschak et al., 2018, s. 1). Detta påstående intygas av Gable och
Dangello (1994, s. 599) samt Quah och Lee (2014, s. 94) som menar att det är vanligt
förekommande att machiavellister väljer att uppoffra etiska förhållningssätt för att uppnå sina
mål genom att manipulera andra människor. Även Verbeke et al. (1996, s. 1176) menar att
machiavellism bidrar till oetiska beslut och bör därmed klassificeras som ett oetiskt
personlighetsdrag.
För att machiavellister ska kunna uppnå sina mål är det vanligt att både smicker och skrämsel
används, menar Hutter et al. (2015, s. 202). Även Ricks och Fraedrich (1999, s. 198) hävdar
att personer med hög grad av machiavellism i större utsträckning använder sig av
manipulation, samtidigt som de är bättre på att manipulera. Vidare beskriver Quah och Lee
(2014, s. 94) att personer med hög grad av machiavellism ofta är övertygande lögnare som
strävar efter att personligen kontrollera situationer. Detta påstående intygas av Hutter et al.
(2015, s. 202) som hävdar att machiavellister har en önskan om kontroll och därför vill de
dominera vid interpersonella situationer genom att förminska motparten. Det har även
konstaterats att machiavellister är förknippade med psykopatiska drag, bedrägeri och
korruption, menar Kavish et al. (2018, s. 1).
Trots att personer med hög grad av machiavellism till stor del fokuserar på sin egen vinning,
kan machiavellister vara behjälpliga gentemot andra (Kavish et al., 2018, s. 1; Mesko, Lang,
Czibor, Szijjarto & Bereczkei, 2014, s. 16). Bereczkei (2015, s. 26) samt Mesko et al. (2014,
s. 16) menar dock att detta enbart gäller när machiavellister är medvetna om att någon annan
observerar dem. Blir en person med hög grad av machiavellism däremot inte observerad är
sannolikheten inte stor att denna person kommer hjälpa någon annan (Bereczkei, 2015, s. 26;
Mesko et al., 2014, s. 16). Vidare konstaterar Bereczkei och Czibor (2014, s. 169) att mer än
dubbelt så många machiavellister antog erbjudande om frivilligt välgörenhetsarbete när de
observerades av andra jämfört med när ingen observerade.
Machiavellister har en god förmåga att upptäcka och utvärdera hot mot deras egna intressen,
menar Mesko et al. (2014, s. 18). Machiavellister kan även framgångsrikt anpassa sig till
kraven i en given situation och byta taktik vid behov (Mesko et al., 2014, s. 18). Detta
påstående styrks av Ricks och Fraedrich (1999, s. 204) samt Dahling et al. (2009, s. 222) som
menar att personer med hög grad av machiavellism tenderar att anpassa sina strategier utifrån
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situationer och använder taktiker för att påverka andra människor. Den flexibla
anpassningsförmågan innebär således att machiavellister enkelt kan byta grupper eller
sällskap, allt för att maximera den personliga vinningen (Dahling et al., 2009, s. 222).
Hög grad av machiavellism är negativt kopplat till arbetsnöjdhet (Dahling et al., 2009, s. 222;
Heisler & Gemmill, 1977, ss. 593-594; Hollon, 1983, s. 434). Enligt Dahling et al. (2009, s.
222) kan detta bero på att personer med hög grad av machiavellism konstant eftersträvar
högre belöningar och ökad kontroll över andra, vilket resulterar i att de alltid är missnöjda
över deras arbete och tillhörande status. Denna missnöjdhet innebär att machiavellister
tenderar att byta arbetsplats ofta (Dahling et al., 2009, s. 247).
Det har visat sig att höga grader av machiavellism korrelerar med låga grader av
personlighetsdraget agreeableness, som är en av dimensionerna i The Big Five (Jakobwitz &
Egan, 2006, s. 335; Paulhus & Williams 2002, s. 559). Vidare hävdar Bereczkei (2015, s. 24)
samt Jakobwitz och Egan (2006, s. 335) att personer med höga grader av machiavellism har
höga grader av neuroticism inom The Big Five. Collison, Vize, Miller och Lynam (2018, s.
1401) samt Jakobwitz och Egan (2006, s. 335) beskriver även att det finns en negativ
korrelation mellan machiavellism och The Big Five-dimensionen conscientiousness. Samtliga
ovanstående påståenden styrks av Mesko et al. (2014, s. 14) som menar att machiavellism är
negativt korrelerat med conscientiousness och agreeableness samt att machiavellism är
positivt korrelerade med neuroticism.
2.1.3.3 Könsskillnader inom machiavellism
Majoriteten av tidigare forskning har visat att män generellt sett besitter högre grad av
machiavellism i jämförelse med kvinnor, menar Hogue, Levashina och Hang (2013, s. 402).
Trots detta hävdar Hogue et al. (2013, s. 402) att det finns viss tidigare forskning som antyder
på motsatsen, det vill säga att kvinnor generellt sett har högre grad av machiavellism i
jämförelse med män. Det har vidare konstaterats att de män som besitter en högre grad av
machiavellism är mer självkontrollerande samt mer oroade över framtida konsekvenser
jämfört med kvinnor (Jonason & Tost, 2010, s. 612). Machiavellistiska män är i jämförelse
med machiavellistiska kvinnor dessutom mer representativa för den beräknande, planerande,
strategiska och manipulativa aspekten av machiavellism (Szabó & Jones, 2019, s. 164). Å
andra sidan hävdar Szabó och Jones (2019, s. 163) att kvinnor med hög grad av
machiavellism tenderar att ha en högre närvaro av oro och överkänslighet, vilket inte
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associeras med män. Enligt Szabó och Jones (2019, s. 163) kan en förklaring till detta vara att
machiavellistiska män är mer känslokalla, vilket kan vara fördelaktigt i riskfyllda situationer.
Gemensamt för både män och kvinnor med hög grad av machiavellism är att de tenderar att
leva en mer riskabel livsstil (Szabó & Jones, 2019, s. 163).

2.2 Mätinstrument för machiavellism
De olika mätinstrumenten för machiavellism har sin utgångspunkt i 71 frågor som skapats
utifrån Niccolò Machiavellis skrifter (Christie & Geis, 1970, ss. 10, 16). Dessa 71 frågor kom
sedan att kallas för Mach I, menar Christie och Geis (1970, s. 10). Vidare formades dessa 71
frågor genom en femgradig likertskala, som gick från ”Håller inte alls med” till ”Håller helt
och hållet med” (Christie & Geis, 1970, s. 10). Enligt Christie och Geis (1970, s. 10) hade
vissa frågor en direkt koppling till machiavellism, medan vissa frågor hade en motsatt
riktning. Detta innebar att poängskalan var omvänd vid de frågor som hade motsatt riktning
(Christie & Geis, 1970, s. 10). De respondenter som fick en hög totalpoäng antogs ha en
machiavellistisk syn på världen (Christie & Geis, 1970, s. 10). Senare efter denna
omformning namngavs dessa 71 frågor till Mach II (Christie & Geis, 1970, ss. 10-13). Vidare
hävdar Christie och Geis (1970, ss. 15-26) att flera mätinstrument har framtagits med
utgångspunkt i Mach I och Mach II.
2.2.1 Mach IV
Mach IV av Christie och Geis (1970) är det mest använda mätinstrumentet vid forskning som
syftar till att mäta graden av machiavellism (Belschak et al., 2018, s. 5). Bakgrunden till
utformningen av Mach IV var att den ursprungliga skalan, som bestod av 71 frågor, behövde
förkortas och effektivisera framtida mätningar (Christie & Geis, 1970, ss. 15-16). Slutligen
resulterade detta i ett mätinstrument bestående av 20 påståenden, där respondenten besvarar
påståendena genom en sjugradig likertskala (Christie & Geis, 1970, ss. 10, 16). Den aktuella
likertskalan går från “Håller inte alls med” till “Håller helt och hållet med” (Christie & Geis,
1970, s. 28). Det mittersta svarsalternativet, nummer fyra, är således neutralt (Christie & Geis,
1970, s. 28).
Mach IV innefattar en poängskala som mäter graden av machiavellism (Christie & Geis,
1970, s. 27). Denna poängskala sträcker ursprungligen sig från 20 poäng till 140 poäng med
ett neutralt värde på 80 poäng (Christie & Geis, 1970, s. 27). Christie och Geis (1970, s. 27)
har dock valt att konstant lägga till 20 poäng utöver de grundläggande poängen. Detta för att
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få ett neutralt värde på 100 och således underlätta tolkningen av resultatet (Christie & Geis,
1970, s. 27).
Tio av de påståendena som ingår i Mach IV är direkt korrelerade med ett machiavelliskt
synsätt, medan resterande tio påståenden har motsatt riktning (Christie & Geis, 1970, s. 16).
Med andra ord har Christie och Geis (1970, s. 16) formulerat hälften av påståendena positivt
sett till machiavellism och andra hälften omvänt för att minimera oskäligt resultat. Vidare
innebär detta att hög poäng även kan ges ut vid svarsalternativet “Håller inte alls med”
(Christie & Geis, 1970, s. 16). Samtliga 20 påståenden har även indelats i följande tre
kategorier: individens interpersonella taktiker (Tactics), synen på den mänskliga naturen samt
abstrakt (Views) eller generaliserad moral (Morality) (Christie & Geis, 1970, s. 14). För att se
respektive påståendes kategori, se Bilaga 1.
2.2.2 Mach V
Mach V kallar Christie och Geis (1970, s. 18) för “A forced-choice version of the Machscale”, det vill säga en tvångsversion av mach-skalan. Namnet grundar sig i att
respondenterna måste välja ett av tre påståenden som passar in bäst samt vilket påstående som
respondenterna tar mest avstånd från (Christie & Geis, 1970, s. 20) Christie och Geis (1970, s.
20) beskriver att ett av påståendena är direkt kopplat till machiavellism och de andra två
påståendena är socialt önskvärda beteenden. Vidare hävdar Christie och Geis (1970, s. 21) att
Mach V till stor del påminner om Mach IV, då de båda bygger på liknande påståenden. Visser
och Campell (2018, s. 577) menar att Mach V utformades för att utveckla Mach IV. I
efterhand har dock Mach V kritiserats för att ha lägre tillförlitlighet och vara ännu otydligare
än vad Mach IV är (Visser & Campell, 2018, s. 577).
2.2.3 Mach B
Mach B framställdes år 1990 av Aziz och Meeks 2, vilket framkommer av Aziz et al. (2002, s.
458). Mach B består av sju olika scenarion som grundar sig i olika beteendemässiga
beskrivningar utifrån en machiavellistisk orientering (Aziz et al., 2002, s. 458).
Respondenterna besvarar dessa beteendemässiga beskrivningar genom en fyrgradig
likertskala, huruvida de godkänner beteendet eller inte (Aziz et al., 2002, s. 458). Sedan
betygssätts respondenternas svar, vilket resulterar i att det går att konstatera huruvida
2

Opublicerad vetenskaplig artikel, referenshänvisning:
Aziz, A., & Meeks, J. (1990). A new scale for measuring Machiavellianism. (Unpublished paper, School of
Business and Economics, College of Charleston, Charleston, SC).
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respondenterna har en hög grad eller låg grad av machiavellism (Aziz et al., 2002, s. 458).
Mach B har inte använts i någon större utsträckning förutom i forskningar av Aziz (2004, ss.
464-466), Aziz (2005, ss. 235-238) samt Aziz et al. (2002, ss. 451-460).
2.2.4 Trimmed-Mach
Trimmed-Mach är ett mätinstrument för machiavellism som är utformat och framställt av
Rauthmann (2013). Mätinstrumentet grundar sig i det väletablerade mätinstrumentet Mach IV
(Rauthmann, 2013, ss. 390-391). Rauthmann (2013, ss. 395-396) ansåg att Mach IV var
överflödig och framställde därmed Trimmed-Mach, som enbart består av fem frågor.
Rauthmann (2013, s. 396) förklarar att Trimmed-Mach består av de viktigaste delarna från
Mach IV och bör i framtiden användas som ett alternativ för Mach IV. Avslutningsvis
poängterar Rauthmann (2013, s. 396) att viss utveckling bör ske av Trimmed-Mach för att den
ska bli mer tillförlitlig. Visser och Campbell (2018, s. 577) beskriver att Trimmed-Mach inte
är ett välanvänt mätinstrument för att mäta graden av machiavellism. Visser och Campbell
(2018, ss. 577-578) anser dock att Trimmed-Mach har potential på grund av den goda interna
konsistenssäkerheten och validiteten.
2.2.5 Machiavellian Personality Scale (MPS)
Ytterligare sätt att mäta machiavellism har utvecklats av Dahling et al. (2009, ss. 219-257).
Detta mätinstrument är en uppdatering av Mach IV och benämns Machiavellian Personality
Scale, förkortat MPS (Dahling et al., 2009, s. 220). Dahling et al. (2009, s. 220) hävdar att det
krävs ett nytt uppdaterat mätinstrument för att framtida forskning gällande machiavellism ska
underlättas, vilket kan åstadkommas genom MPS. Misstro mot andra, amoral manipulation,
önskan om kontroll och önskan om status är de fyra dimensionerna som Dahling et al. (2009,
ss. 228-229) beskriver som kännetecknande för machiavellism. Dessa fyra dimensioner är
grundläggande för de 16 frågor som MPS består av, vilket besvaras genom en femgradig
likertskala (Dahling et al., 2009, ss. 234-244). Vidare hävdar dock Dahling et al. (2009, ss.
249-250) att MPS har flertalet begränsningar och brister, vilket innebär att MPS bör
kompletteras med Mach IV.

2.3 Försäljning
I ett försäljningsförfarande ingår det i försäljarens uppgift att presentera varan eller tjänsten på
bästa möjliga sätt, menar Ricks och Fraedrich (1999, s. 198). Vidare beskriver Ricks och
Fraedrich (1999, s. 198) att en försäljare har som uppgift att hantera invändningar samt att
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fullfölja och avsluta affärer. Pullins, Timonen, Kaski och Holopainen (2017, s. 18) hävdar att
försäljning sker genom att utreda kunders behov och tillsammans hitta en lämplig lösning.
Även Bolander et al. (2014, s. 171) menar att försäljares uppgift är att upptäcka kunders
behov och önskemål genom effektiv kommunikation och information, för att på så sätt kunna
presentera lämpliga produkter. Vidare anser Bolander et al. (2014, s. 171) att försäljningsyrket
till stor del syftar till att skapa förtroende till potentiella kunder genom personlig kontakt.
För att en försäljare ska kunna utföra sitt arbete effektivt måste försäljaren kunna hantera sin
sociala intelligens och sociala kompetens på ett rationellt sätt, menar Herjanto och Franklin
(2019, s. 3). Även Verbeke et al. (2008, s. 53) hävdar att social kompetens är positivt
korrelerat med höga försäljningsprestationer. Vidare beskriver Herjanto och Franklin (2019, s.
3) att det är viktigt vid en framgångsrik försäljning att försäljare bygger och skapar goda
relationer med köpare, medarbetare och andra eventuella intressenter. Detta påstående intygas
även av Keillor et al. (1999, s. 102) som menar att en kundorienterad försäljning är ett
framgångskoncept.
I dagens samhälle kräver försäljningsorganisationer att försäljare ska hantera alltmer
komplexa försäljningssituationer, menar Herjanto och Franklin (2019, s. 1). I dessa situationer
måste försäljare dessutom övertyga köpare i allt mer konkurrensutsatta miljöer, bygga
förtroende till kunder samt uppnå de övergripande försäljningsmålen för organisationen
(Herjanto & Franklin, 2019, s. 1). Att försäljningsyrket är konkurrensutsatt intygas av Mulki
et al. (2009, s. 125) som menar att denna konkurrens kan resultera i ökad press gällande
försäljningsprestationer. Även Keillor et al. (1999, s. 101) hävdar att försäljning blir alltmer
konkurrenskraftig både i antalet konkurrenter och kvalitén på produkterna. Trots dessa
komplexa försäljningssituationer hävdar Bolander et al. (2014, s. 169) att försäljning som
yrke ständigt ökar och kommer att fortsätta att öka även i framtiden.
Det har konstaterats att många avslutningstekniker inom försäljning kan anses som
manipulativa beroende på genomförandet (Ricks & Fraedrich, 1999, s. 198). Trots det är
avslutningstekniker en viktig och betydelsefull del inom försäljning då det finns ett positivt
samband mellan försäljares skicklighet gällande avslutningstekniker och ökad
försäljningsprestation (Johlke, 2006, ss. 311, 314). Vidare hävdar Johlke (2006, s. 314) att
försäljares förmåga att förhandla om ömsesidigt fördelaktiga lösningar har stor inverkan
försäljningsresultat. Detta beror på att försäljares förhandlingsförmåga ofta används vid
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hantering av invändningar (Johlke, 2006, s. 314). Om försäljaren därefter kan förhandla och
tillfredsställa kundens invändningar är det troligt att ett avtal fullbordas, menar Johlke (2006,
s. 314).
2.3.1 Försäljning med inriktning på fastighetsmäklaryrket
Fastighetsmäklaryrket delar många likheter med andra yrken som är verksamma inom
försäljningsbranschen, menar Snyder et al. (2011, ss. 301-302). Även yrken med personlig
kontakt och medmänskligt bemötande, som inte ingår i försäljningsbranschen, delar likheter
med fastighetsmäklaryrket (Snyder et al., 2011, ss. 301-302). Något som däremot särskiljer
fastighetsmäklaryrket från andra yrken är att fastighetsmäklare aktivt måste arbeta till förmån
för olika parters intressen, det vill säga fastighetsmäklarföretaget, säljaren och köparen
(Snyder et al., 2011, s. 302). Vidare kräver även fastighetsmäklaryrket värdering av olika
objekt, styling, fotografering, marknadsföring, visning samt tillhandahållande av
administrativa uppgifter, menar Turnbull och Waller (2018, s. 142).
De flesta bostadsägare som står i begrepp av att sälja sin bostad har begränsad kunskap om
bostadsmarknaden, vilket beror på att bostadstransaktioner är relativt sällsynta för enskilda
individer, menar Turnbull och Waller (2018, s. 142). Detta påstående, i kombination med att
en bostad är den enskilt största investeringen som en genomsnittlig individ gör, innebär att de
flesta bostadsägare är beroende av en fastighetsmäklare vid bostadsförsäljning (Turnbull &
Waller, 2018, s. 142). Detta påstående intygas av Stamsø (2015, s. 174) som menar att
fastighetsaffärer är komplexa och därmed svåra att förstå för vanliga konsumenter. Detta
resulterar i att de flesta bostadsägare väljer att anlita fastighetsmäklare vid försäljning av sin
bostad, menar Stamsø (2015, s. 174). Valet av fastighetsmäklare betraktas således som ett
kritiskt beslut eftersom det vanligtvis ligger i bostadsägarens intresse att få ett så högt
försäljningspris som möjligt med snabb försäljningstid och minimalt besvär (Turnbull &
Waller, 2018, s. 142). Dessutom finns det ett stort antal tillgängliga fastighetsmäklare att välja
emellan på en marknad som kan beskrivas som blygsam, menar Turnbull och Waller (2018, s.
142).
Vad som utmärker en bra fastighetsmäklare är inte enbart antal försäljningar, utan det
inkluderar även relationer till kunder, menar Snyder et al. (2011, s. 306). Enligt Abelson et al.
(1990, s. 265) kan det dock vara svårt för en utomstående person att avgöra vad som utmärker
en bra fastighetsmäklare. Detta påstående intygas av Turnbull och Waller (2018, s. 142) som

15

menar att fastighetsmäklares skicklighet inte kan observeras direkt och därför är det vanligt
att bostadssäljare förlitar sig på word-of-mouth3. För de fastighetsmäklare som inte lyckas kan
den bakomliggande anledningen till detta vara att de engagerat sig för mycket i deras kunders
negativa känslor (Snyder et al., 2011, ss. 314-315). Enligt Snyder et al. (2011, ss. 314-315)
kan negativt emotionellt engagemang hos fastighetsmäklare resultera i känslomässig
utmattning samt minskade försäljningsprestationer.
2.3.2 Försäljningsbeteende hos machiavellister
Flera forskare anser att de försäljare som lyckas har en viss grad av machiavellism (Ricks &
Fraedrich, 1999, s. 197). Vidare beskriver Ricks och Fraedrich (1999, s. 197) att aggressivitet
och manipulation i viss mån är nödvändigt för att kunna stänga affärer och motivera
försäljare, vilket styrker tidigare påstående om att en viss grad av machiavellism krävs för att
försäljare ska lyckas. Herjanto och Franklin (2019, s. 3) menar dessutom att machiavellistiska
egenskaper tjänar och hjälper försäljare att identifiera kunders unika behov. Vidare hävdar
Ricks och Fraedrich (1999, s. 198) att en framgångsrik försäljare har förmågan och viljan att
manipulera kunder i försäljningsprocessen. Verbeke et al. (1996, s. 1183) menar att försäljare
med machiavellistiskt personlighetsdrag tenderar att dra sig till marknader med hög
konkurrens. Vidare menar Jones och Paulhus (2009, s. 96) att vissa karriärer och arbeten kan
belönas av manipulativt beteende, vilket i sin tur leder till att personer blir allt mer
machiavellistiska.
Ytterligare studier gällande machiavellism inom försäljning har visat att försäljare med
machiavellistiskt personlighetsdrag har benägenhet att manipulera sina kunder för att få sin
vilja igenom (Aziz et al., 2002, s. 458). Vidare menar Aziz et al. (2002, s. 458) att försäljare
med hög grad av machiavellism saknar förmågan att hantera andra människor och väljer
därför i större utsträckning att bedra sina kunder. Att dessa påståenden anses som negativa
gäller emellertid inte i alla avseenden, menar Aziz et al. (2002, s. 458) som beskriver att en
hög grad av machiavellism hos försäljare är positivt gällande försäljares effektivitet och
försäljningsprestationer. Vidare kan hög grad av machiavellism även vara fördelaktigt vid
långsiktig försäljning, anser Ricks och Fraedrich (1999, s. 197). Den ökade effektiviteten samt
positiva försäljningsprestationer grundar sig i machiavellisters fokus på personlig vinning
(Aziz et al., 2002, s. 458).
3

För ytterligare information om begreppet word-of mouth, läs vidare i följande vetenskapliga artikel:
Anderson, E. W. (1998). Customer Satisfaction and Word of Mouth. Journal of Service Research, 1(1), 5–17.
https://doi.org/10.1177/109467059800100102
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En korrelation mellan machiavellism och positiva försäljningsprestationer har visat sig bland
såväl börsmäklare, bilförsäljare och fastighetsmäklare (Aziz, 2004, s. 464; Aziz, 2005, ss.
235-236; Aziz et al., 2002, s. 451). Vidare menar Ricks och Fraedrich (1999, ss. 202-203) att
hög grad av machiavellism även har ett positivt inflytande på försäljares produktivitet baserat
på försäljningsvolym inom industri och detaljhandel. Turnbull (1976, s. 1175) motsätter sig
till ovanstående påståenden och hävdar att det inte finns någon korrelation mellan
machiavellism och försäljningsprestationer. Gällande självklassificering av
försäljningsprestationer har det konstaterats att personer med hög grad av machiavellism
betygsatte sig lägre i sju av nio försäljningsprestationer (Ricks & Fraedrich, 1999, s. 204). Att
betygsätta sig själv lägre menar Ricks och Fraedrich (1999, s. 204) kan vara en strategi från
machiavellisternas sida.
2.3.3 Försäljningsprestationer
Det finns flera sätt att mäta försäljningsprestationer, menar Ricks och Fraedrich (1999, s.
198). Två mätinstrument som Ricks och Fraedrich (1999, s. 198) beskriver är summa
genererade intäkter samt antalet framgångsrika och avslutade affärer. Detta intygas av Crant
(1995, s. 534) som menar att antal sålda objekt är ett vanligt mått för att mäta
försäljningsprestationer. Ytterligare mått som är observerbara och därmed representativa för
försäljningsprestationer är provisionsinkomster samt antal publicerade objekt, menar Crant
(1995, s. 534). Genom HittaMäklare (2019), som är Sveriges största oberoende mäklarguide,
kan försäljningsprestationer inom fastighetsmäklarbranschen mätas genom antal publicerade
bostadsannonser de senaste sex månaderna samt genom det sammanlagda värde som
bostadsannonserna motsvarar.
Tidigare forskning har studerat försäljningsprestationer hos fastighetsmäklare och konstaterat
vilka faktorer som påverkar försäljningsprestationer mest (Abelson et al., 1990, s. 272).
Genom en regressionsanalys av Abelson et al. (1990, s. 272) kunde det fastställas att
högpresterande fastighetsmäklare ofta är kvinnor som har lång erfarenhet inom
fastighetsmäklarbranschen. Dessutom menar Abelson et al. (1990, s. 272) att dessa
högpresterande kvinnor arbetar fler timmar jämfört med andra konkurrerande
fastighetsmäklare. Ytterligare en faktor som påverkar försäljningsprestationer positivt är
provisionsbaserad lön, som är en vanlig löneform inom försäljning (Adom, 2018, s. 3;
Kishore, Rao, Narasimhan, & John, 2013, s. 317). Cloutier, Morin och Renaud (2013, s. 465)
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hävdar även att provisionsbaserad lön motiverar försäljare att arbeta hårdare och effektivare,
vilket resulterar i ökad produktivitet.
Vidare har tidigare forskning även visat att det finns ett samband mellan höga
försäljningsprestationer och proaktiv personlighet (Crant, 1995, ss. 535-536). Den
bakomliggande anledningen till detta påstående är att proaktiva människor, som planerar och
bestämmer över sina egna uppgifter, även arbetar mer effektivt, menar Crant (1995, ss. 535536). Vidare hävdar Keillor et al. (1999, s. 111) att kundorienterad och serviceorienterad
försäljning är ett framgångskoncept för försäljare och påverkar därmed
försäljningsprestationer positivt. Jaramillo och Grisaffe (2009, s. 174) hävdar dock motsatsen
och fann inga samband mellan kundorienterad försäljning och försäljningsprestation.
Jaramillo och Grisaffe (2009, s. 174) menar istället att adaptiv försäljning, det vill säga
anpassningsbar försäljning, korrelerar med positiva försäljningsprestationer.
Den goda viljan att prestera genom att nå uppsatta mål och kvoter kan resultera i att etiska
dilemman uppstår (Aziz et al., 2002, s. 458; Fisher, 2016, ss. 56-57; Schweitzer, Ordóñez &
Douma, 2004, ss. 422-423). Detta påstående intygas av Mulki et al. (2009, s. 125) som menar
att den press som frambringas av försäljningsprestationer, i kombination med ökade kundkrav
och tvetydiga etiska riktlinjer, kan utmynna i situationer där det etiska agerandet blir lidande.
En bakomliggande förklaring till detta är att vissa försäljare som strävar efter ökade
försäljningsprestationer prioriterar resultat framför kundens behov (Schultz & Good, 2000, s.
214).
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3 Metod
3.1 Forskningsansats
För att besvara och operationalisera syftet har vi valt att anta en kvantitativ forskningsansats.
En kvantitativ forskningsansats utmärks av numerisk data som insamlats för att mäta
skillnader, skattningar och relationer av variabler eller begrepp (Bryman & Bell, 2017, ss.
166, 169-170). Den numeriska data analyseras genom olika matematiska metoder, vanligtvis
genom statistik (Yilmaz, 2013, s. 311). Genom en kvantitativ forskningsansats kan även olika
variationer upptäckas, menar Bryman och Bell (2017, s. 169). Vidare beskriver Yilmaz (2013,
s. 311) att kvantitativ forskning ur ett bredare perspektiv kan definieras som en empirisk
forskning som syftar till att förklara sociala fenomen eller mänskliga problem med hjälp av
analysering av siffror. Denna definition anser vi överensstämmer samt är fungerande för den
forskning vi valt att genomföra.
I andra studier som angripit och granskat personlighetsdraget machiavellism och dess
påverkan på försäljningsprestationer har en kvantitativ forskning genomförts (Aziz, 2004, ss.
464-465; Aziz, 2005, ss. 236-237; Aziz et al., 2002, ss. 455-457). Dessa tidigare studiers val
av forskningsansats bekräftar därmed vårt val att genomföra en kvantitativ forskning. Vidare
utgår vår studie i grund och botten från Azizs (2005) forskning och är därmed en form av
replikering. Det är dock inte en perfekt replikering eftersom vi inte använder en exakt
likadan mätprocedur som Aziz (2005). För att en forskning ska betraktas som en perfekt
replikering beskriver Hunter (2001, s 150) att mätprocedurerna ska vara identiska med den
studie som replikeras. I denna studie har vi valt att studera samma oberoende och beroende
variabler som Aziz (2005) har gjort i sin forskning, det vill säga machiavellism och
försäljningsprestationer. Vidare använder vi i huvudsak samma procedur som Aziz (2005)
samt har en population som motsvarar den population som Aziz (2005) använder. Utifrån
detta kan det konstateras att vi gör en så kallad vetenskaplig replikering (Hunter, 2001, s.
150).
Vidare har vår forskning ett deduktivt synsätt som utgår från ett positivistiskt
naturvetenskapligt synsätt, vilket Bryman och Bell (2017, s. 166) beskriver som vanligt
förekommande inom kvantitativ forskning. Det deduktiva synsättet kännetecknas av allmänna
principer och befintliga teorier som är grundläggande för de slutsatser som senare dras av
enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Därmed kan det konstateras att vi har ett
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deduktivt synsätt eftersom vår forskning utgår från tidigare befintlig forskning. Vidare menar
Yilmaz (2013, s. 312) att kvantitativa forskare har en objektiv uppfattning om verkligheten,
vilket även det överensstämmer med vårt tankesätt.
Ett steg i den kvantitativa forskningsprocessen är tillämpningen av
undersökningsinstrumenten för datainsamlingen (Bryman & Bell, 2017, ss. 166-167). I vår
studie har vi valt att tillämpa en enkät som undersökningsinstrument för att få fram kvantitativ
data. Vår kvantitativa data har sedan bearbetats och definierats i jamovi, som är ett
kostnadsfritt dataprogram för statistisk analys (jamovi, 2019).

3.2 Litteraturinsamling & Litteratursökning
För att veta vilka befintliga kunskaper som finns inom ett aktuellt område krävs det en
genomgång av existerande litteratur, menar Bryman och Bell (2017, ss. 115-116). Därmed
påbörjades vår forskning genom läsning och granskning av tidigare vetenskapliga artiklar
samt ytterligare litteratur som var relevanta för vår forskning. Enligt Bryman och Bell (2017,
s. 116) är en god genomgång av existerande litteratur betydande för trovärdigheten i studien.
Inom kvantitativ forskning kan den teoretiska referensramen beskrivas som en
sammanslagning av ett stort antal experimentella studier som syftar till att utmynna i ny
forskning (Helson, 1948, s. 298). Vidare krävs det en kritisk inställning till tidigare litteratur
vid litteraturinsamling (Bryman & Bell, 2017, ss. 115-116). Ovanstående påståenden har vi
haft i åtanke vid vår litteraturinsamling, vilket har resulterat i en teoretisk referensram som är
representativ för vårt forskningsområde och som bidrar till en djupare förståelse för det
aktuella ämnet.
Genom “Google Scholar” som tillhandahålls av Google samt “Academic Search Elite” som
tillhandahålls av Högskolan i Gävle har vi samlat in sekundärdata genom vetenskapliga
artiklar. Även söksystemet “Dimensions” som tillhandahålls av Digital Science har använts
för insamling av vetenskapliga artiklar. De mest väsentliga sökorden som vi har använt oss av
är “machiavellianism”, “the dark triad”, “real estate”, “sales performance” och “sales”, vilket
resulterade i litteratur som var relevant för vår forskning. Även ett antal böcker, i synnerhet
monografier och enskilda kapitel, har använts som sekundärkällor. Insamling av
sekundärkällor syftar till att bidra med redan befintlig data från forskning som haft ett annat
primärt ändamål, menar Johnston (2017, s. 619).
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Insamling av studiens primärdata har till stor del införskaffats genom en enkätundersökning,
vilket enligt Norris, Plonsky, Ross och Schoonend (2015, s. 470) är en vanlig
insamlingsmetod för kvantitativ forskning. Viss del av vår primärdata har även samlats in via
den objektiva databasen HittaMäklare. Vidare menar Norris et al. (2015, ss. 475-476) att
primärdata inom kvantitativ forskning bör avse att täcka det aktuella forskningsområdet. Detta
har vi åstadkommit genom att undersöka förekomsten av personlighetsdraget machiavellism
bland fastighetsmäklare och dess påverkan på försäljningsprestationer, vilket återfinns i det
empiriska kapitlet.

3.3 Forskningsdesign
När information samlas in via enkäter kategoriseras det som en surveyundersökning, även
kallat tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2017, s. 81). Vid denna typ av enkätundersökning
inhämtas kvantitativ data vid en viss tidpunkt från flera fall för att sedan analysera eventuella
sambandsmönster, menar Mann (2003, s. 56). Enligt Hagevi och Viscovi (2016, ss. 35-36) är
det viktigt att enkätundersökningar innefattar frågor och svarsalternativ som verkligen mäter
det som avser att mätas och därmed överensstämmer med forskningens kunskapsintresse. Att
vår enkätundersökning verkligen mäter det som avser att mätas intygas av det faktum att vårt
mätinstrument för machiavellism är välbeprövad i tidigare forskning (Belschak et al., 2018, s.
5; Kavish et al., 2018, s. 1) samtidigt som våra mått för försäljningsprestationer lyfts fram
som aktuella för ämnet (Crant, 1995, s. 534; HittaMäklare, 2019; Ricks & Fraedrich, 1999, s.
198).
Användning av en tvärsnittsdesign är fördelaktigt ur det perspektivet att det är det mest
framgångsrika sättet att identifiera samband (Mann, 2003, s. 57). Vidare menar Mann (2003,
s. 57) att de flesta tvärsnittsstudier genomförs med hjälp av enkäter, vilket är
kostnadseffektivt och tidsbesparande då flera resultat kan studeras samtidigt. Detta påstående
intygas av Kaplowitz, Hadlock och Levine (2004, s. 94) som menar att webbaserade enkäter
besparar tid och pengar. Vidare menar Kaplowitz et al. (2004, s. 94) att det är lämpligt att
använda webbaserade enkäter när forskningens populationen regelbundet använder internet,
vilket överensstämmer med vår population. Vi ansåg därmed att en tvärsnittsdesign med en
webbaserad enkät som datainsamlingsmetod var passande för vår forskning.
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3.4 Datainsamling
3.4.1 Population
När en forskning genomförs kan inte forskaren ha hela befolkningen i åtanke vid
genomförandet, med andra ord måste forskaren välja ut vilken population som ska vara i
fokus (Trost, 2007, s. 25). Enligt Banerjee och Chaudhury (2010, s. 60) kan begreppet
population definieras som den grupp som studien avser att insamla information gällande.
Denna definition intygas av Bryman och Bell (2017, s. 191) som menar att en population kan
definieras som en specifik grupp som forskaren väljer att hålla i fokus samt vill undersöka.

Utifrån studiens syfte samt vad vi som forskare avser att undersöka kommer vår population
motsvara samtliga registrerade fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) i
Sverige. Därmed motsvarar studiens population de 7030 fastighetsmäklare som var
registrerad hos FMI vid studiens aktuella tidpunkt, varvid en lista på samtliga
fastighetsmäklare mottogs via mail från FMI:s support. Vidare kommer ingen av dessa 7030
fastighetsmäklare exkluderas, utan samtliga ingår i studiens population.
3.4.2 Urval
Vi har i denna studie varit tvungna att implementera ett urval utifrån vår population. Detta på
grund av att vi varken haft tid eller pengar för att administrera en enkät till samtliga 7030
registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Bristen på tid och pengar, menar Fricker (2008, ss.
195-196), är två vanligt förekommande anledningar till varför ett urval måste göras. Vidare
beskriver Fricker (2008, ss. 195-196) att tanken med ett urval är att det ska vara representativ
för populationen, vilket vi har haft i åtanke och även anser att studien uppfyller.
Det finns flera typer av tillvägagångssätt för att genomföra ett urval på, varav ett av dem är
systematiskt urval (Fricker, 2008, s. 199). Systematiskt urval grundar sig i att forskaren väljer
enheter direkt från populationen utan att använda en slumptalstabell, menar Bryman och Bell
(2017, s. 195) samt Fricker (2008, s. 199). Vidare beskriver Banerjee och Chaudhury (2010, s.
63) att ett vanligt sätt att genomföra ett systematiskt urval är när forskaren exempelvis väljer
var 20:e anställd. Det urval vi har valt att genomföra motsvarar därmed ett systematiskt urval
eftersom vi slumpmässigt har valt ut var 14:e registrerad fastighetsmäklare i Sverige. Denna
form av urval utmynnade i att vår enkät skickades ut till 500 registrerade fastighetsmäklare i
Sverige.
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Vid ett systematiskt urval menar Banerjee och Chaudhury (2010, s. 63) att det är viktigt att
det inte finns någon intern ordning, eftersom det kan leda till skevheter i urvalet. Detta
påstående styrks även av Bryman och Bell (2017, s. 195) samt av Fricker (2008, s. 199).
Vidare anser Bryman och Bell (2017, s. 195) att forskare bör strukturera om listan över
populationen om det finns en intern ordning, vilket är ett råd som vi har valt att ta i beaktan.
Anledningen till varför vi valde att strukturera om listan var på grund av att vi ansåg att det
fanns en intern ordning utifrån tidpunkten när respektive fastighetsmäklare registrerades hos
FMI. Med andra ord var den lista över samtliga registrerade fastighetsmäklare i Sverige, som
vi mottog från FMI, sorterad efter fastighetsmäklarnas registreringstidpunkt. Det resulterade i
att vi istället konstruerade om listan utifrån bokstavsordning, vilket vi anser motsvarar en lista
utan intern ordning.
3.4.3 Utskick av enkäten
Vid den process som inkluderade utskick av enkäten till urvalet valde vi först och främst att
formulera ett missivbrev till studiens urval. Missivbrevet innehöll vidare en hyperlänk till den
enkät som avsågs att besvaras. Trots att varje hyperlänk var unik, var textinnehållet i
missivbrevet likadant i samtliga utskick. Vi spenderade tid på att formulera en text som
innefattade information gällande studiens syfte samt generell information om forskningen och
hanteringen av datainsamlingen.
Den webbaserade enkäten skickades sedan ut till det aktuella urvalet via respondenternas
respektive e-postadress, vilket innebar att vi hanterade 500 stycken unika e-postadresser.
Insamlingen av dessa e-postadresser var därmed tidskrävande, dock betraktade vi det som värt
besväret. Vidare ansåg vi att valet av enkätutskick via e-post kunde motiveras av det faktum
att det, enligt Kaplowitz et al. (2004, s. 94), är fördelaktigt att använda vid forskning där
populationen regelbundet använder internet. Liksom tidigare nämnt anser vi att detta
överensstämmer med fastighetsmäklarbranschen i Sverige som till stor del är beroende av
internet. Vidare menar Kaplowitz et al. (2004, s. 94) att webbaserade undersökningar är tidsoch kostnadsbesparande jämfört med undersökningar som skickas ut via brevpost, vilket även
intygas av Cobanoglu och Cobanoglu (2003, s. 478) som lyfter fram effektivitet i
webbaserade enkäter. Vidare menar Schirmer (2009, s. 134) att det är fördelaktigt att skicka ut
undersökningen via e-post eftersom det gör det möjligt för respondenterna att besvara enkäten
när det bäst lämpar sig. Detta motiverar vårt val av att använda en webbaserad enkät som
skickats ut via e-post.
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Tidpunkten för utskick av enkät är av betydelse för svarsfrekvensen (Schirmer, 2009, s. 134).
Vi valde att skicka ut samtliga enkäter under vardagarna tisdag, onsdag samt torsdag. Enligt
Sauermanna och Roach (2013, s. 275) är det fördelaktigt för svarsfrekvensen att ta hänsyn till
vilka dagar i veckan som genomsnittligt sett är mest praktiska, vilket ökar benägenheten att
svara. Vi valde därför att inte skicka ut enkäten under en måndag eller fredag då vår
uppfattning är att dessa dagar kan innefatta en något högre arbetsbelastning hos
fastighetsmäklare och är därmed inte praktiska. Även Eaker, Bergström, Bergström, Adami
och Nyren (1998, s. 78) menar att svarsfrekvensen inte gynnas av att enkäten skickas ut på en
fredag. Istället bör enkäten skickas ut i början av veckan för att få en högre svarsfrekvens,
även om skillnaden gällande svarsfrekvensen beroende på veckodagen inte är signifikant
(Eaker et al., 1998, s. 78).
3.4.3.1 Påminnelseutskick
En påminnelse skickades ut en vecka efter ordinarie enkätutskick för att påminna
respondenterna om att besvara enkäten. Påminnelsen skickades ut till samtliga
fastighetsmäklare som ingick i urvalet genom ett e-postmeddelande som innefattade en länk
till enkäten, en kortfattad text gällande påminnelsen samt generell information angående
forskningen och hanteringen av datainsamlingen. Genom att skicka en påminnelse via e-post
är det möjligt för respondenterna att slutföra enkäten när det passar bäst tidsmässigt, menar
Schirmer (2009, s. 135). I utskicket skrev vi även att respondenterna kunde bortse från
påminnelsen om de redan hade besvarat enkäten. Enkäten avslutades en vecka efter att
påminnelserna skickades ut, vilket innebär att enkäten var öppen att besvara i sammanlagt två
veckor.
Påminnelseutskick har en signifikant positiv påverkan på svarsfrekvensen, enligt Sutton och
Zeits (1992, s. 20). Returnerade svar kan öka med 19-37 % efter att en påminnelse skickats ut
(Sutton & Zeits, 1992, s. 14). Även Kaplowitz et al. (2004, s. 100) menar att svarsfrekvensen
påverkas positivt av ett påminnelseutskick vid webbaserade undersökningar. Dessa
påståenden överensstämmer med vår forskning, då vårt påminnelseutskick visade sig ha en
positiv effekt på svarsfrekvensen. Vår svarsfrekvens ökade från 86 svar till 106 svar, vilket
innebär en ökning av totalt 20 stycken svar. Procentuellt sett resulterade detta i att den totala
svarsfrekvensen ökade med 23,25 % efter påminnelsen.
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Vi valde att enbart skicka ut påminnelser gällande enkäten en gång eftersom vi anser att det
finns en etisk problematik vid utskick av flera påminnelser. Detta intygas av Schirmer (2009,
s. 137) som menar att flera påminnelser kan resultera i att respondenterna känner sig
trakasserade och tvungna att besvara enkäten. Således anser Schirmer (2009, s. 136) att högsta
möjliga svarsfrekvens inte alltid bör vara i fokus, därför bör det ifrågasättas och övervägas på
grund av etiska principer. Påminnelser bör därmed inte längre ska skickas ut när en lämplig
svarsfrekvens har uppnåtts, där tillhörande svar är analyserbara (Schirmer, 2009, s. 136).
Detta anser vi att vi uppnådde efter att enbart en påminnelse skickats ut.

3.5 Val av mätinstrument för machiavellism
I den teoretiska referensramen presenteras flera olika mätinstrument för att mäta graden av
machiavellism. Vi har i denna studie valt att enbart använda oss av Mach IV-skalan. Mach IV
är enligt Belschak et al. (2018, s. 5) den mest använda skalan i dagens samhälle trots skalans
ålder, vilket är den mest betydande och avgörande anledningen till varför vi valde Mach IV.
Vidare beskriver Belschak et al. (2018, s. 5) att Mach IV-skalan har ett Cronbach’s alpha på
0,8. Cronbach’s alpha är ett kvalitetsmått för att mäta intern konsistens som beskriver i vilken
utsträckning olika delar av ett test mäter samma bakomliggande koncept (Tavakol & Dennick,
2011, s. 53). Kilic (2016, s. 48) samt Tavakol och Dennick (2011, ss. 53-54) anser att 0,8 i
Cronbach’s alpha tyder på en bra intern konsistens och därmed kan reliabiliteten för
mätinstrumentet säkerställas. Detta är ytterligare en bakomliggande anledning till vårt val av
mätinstrument. Vidare hävdar Kaestner, Rosen, Appel och Sofer (1977, s. 245) att Mach IV är
en skala med hög reliabilitet och validitet, vilket är en annan bidragande faktor till vårt val.
Samtliga mätinstrument för machiavellism har i stor utsträckning ifrågasatts, menar Kavish et
al. (2018, s. 1). Mach IV är dock den skala som rekommenderas och bör användas inom
samhällsvetenskapliga forskningar samt vid forskningar som genomförs studenter (Kavish et
al., 2018, s. 1). Detta är ytterligare en aspekt vi har tagit hänsyn till vid valet av
mätinstrument. Vidare ansåg vi att det inte var aktuellt att använda oss av Mach V eftersom
Shea och Beatty (1983, s. 509) hävdar att det inte är ett tillförlitligt mätinstrument. Vi valde
även bort MPS-skalan på grund av att Dahling et al. (2009, ss. 249-250) menar att den skalan
har flertalet begränsningar och brister. Mach B-skalan och Trimmed-Mach valdes till stor del
bort på grund av att de inte är lika beprövade som Mach IV-skalan är (Aziz, 2004, ss. 464466; Aziz, 2005, ss. 235-238; Aziz et al., 2002, ss. 451-460; Visser och Campbell, 2018, s.
577).
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3.6 Enkäten
3.6.1 Utformning av enkäten
Enkäten i vår forskning är utformad med mätinstrumentet Mach IV av Christie och Geis
(1970, ss. 17-18) som utgångspunkt. Utöver de 20 påståendena som finns i Mach IV har vi
valt att tillägga demografiska kontrollvariabler, frågor som avser att mäta
försäljningsprestationer samt tre frågor som är relaterade till synen på moral hos andra
fastighetsmäklare. Totalt uppgick samtliga frågor och påståenden till 33 stycken i antalet.
Enkäten skapades i det webbaserade programmet Google Formulär som är ett hjälpmedel vid
enkätutformningar, vilket ingår i lagrings- och synkroniseringstjänsten Google Drive som
tillhandahålls av Google. Hänvisning till enkäten finns under följande länk:
https://forms.gle/piF6eb8bz4UuRP346 samt i Bilaga 2.
Vi skapade en separat och unik länk till varje respondent i vårt urval, vilket resulterade i 500
stycken unika länkar till respektive enkät. Detta var mycket tidskrävande, dock ansåg vi det
värt tiden eftersom vi då hade möjligheten att jämföra samtliga svar med objektiv data från
HittaMäklare och således granska respondenternas självklassificering. Utformningen och
dispositionen av enkäten var identisk vid varje unik länk, vilket underlättade vid omkodning
och analysering av samtliga svar.
Enkäten skickas ut till urvalet genom en hyperlänk som bifogats i ett e-postmeddelande, där
enkäten kunde besvaras genom mobil, surfplatta, dator eller andra tekniska hjälpmedel med
anslutning till internet. Vid utskicket av enkäten formulerades ett missivbrev där syftet med
enkäten, urvalet och tidsåtgången beskrevs samt en kort beskrivning av oss som författare.
Även kontaktuppgifter vid frågor eller funderingar bifogades, likväl som en generell
information gällande Högskolan i Gävles bestämmelser kring hantering och lagring av
forskningsdata i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Inom enkäten formulerade vi
vidare en kortfattad text gällande enkätens utformning samt konfidentialitet. Vi poängterade
även betydelsen av deras eventuella svar och förklarade att det var viktigt för studiens
forskningsresultat.
3.6.2 Formulering av enkätfrågor
Vår enkät innefattar totalt 33 frågor och påståenden, där 20 påståenden härstammar från Mach
IV-skalan. Ett förtydligande av ursprunget till enkätens innehåll finns i vår
operationaliseringstabell i Bilaga 3, där bakomliggande orsak till respektive fråga beskrivs. I
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den ursprungliga versionen av Mach IV var de 20 påståendena formulerade på engelska,
varpå vi valde att översätta samtliga påståenden till svenska för att öka förståelsen av enkätens
innehåll. Det kan därmed konstateras att vår Mach IV-skala har en språklig nyans eftersom vi
fick tolka nyanserna i det engelska språket. Olika typer av slang, jargonger, fraser och termer
är exempel på språkliga uttryck som vi har översatt, vilket enligt Sperber (2004, s. 125) kan
vara särskilt svåra att hantera. Ett mer specifikt exempel på en språklig nyansering är att vi
valde att översätta det engelska ordet “men” till det svenska ordet “människor”. Vidare valde
vi även dela upp en fråga från den engelska versionen av Mach IV av Christie och Geis
(1970) till två separata frågor i vår enkät, vilket berodde på att den språkliga tolkningen
krävde detta. Således innefattar vår Mach IV skala 21 påståenden och poängskalan sträcker
sig från 21 till 147 med ett neutralt värde på 84.

Påståendets engelska ursprung

Använt påstående översatt till
svenska

Most people are basically good and kind
(Christie & Geis, 1970, s. 18)

De flesta människor är i grund och botten
goda
De flesta människor är i grund och botten
snälla

Tabell 1: Exempel på språklig nyansering som genomförts (Egengjord)

Genomsnittlig poäng

Machiavellistiskt
påstående

Icke-machiavellistiskt
påstående

21

Håller inte alls med

Håller helt och hållet med

Varken eller

Varken eller

Håller helt och hållet med

Håller inte alls med

42
63
84
105
126
147

Tabell 2: Visar genomsnittligt poäng för machiavellistiska påståenden och
icke-machiavellistiska påståenden (Egengjord)
Valet att översätta samtliga påståenden från engelska till svenska stöds av Maneesriwonguls
och Dixons (2004, s. 175) som menar att det är nödvändigt att översätta mätinstrument till det
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språk som används i den aktuella kulturen. Vidare menar Maneesriwongul och Dixon (2004,
s. 175) att språkliga översättningar är beroende av validering samt god kvalité. Detta för att
forskning som genomförs i olika kulturer inte ska påverkas av felaktiga översättningar, utan
de ska grundas på verkliga skillnader (Maneesriwongul & Dixon, 2004, s. 175).
Utöver de 21 frågorna som härstammade från Mach IV valde vi att inkludera flertalet frågor
som mäter försäljningsprestationer samt diverse kontrollvariabler. Varför vi valde att använda
oss av flera olika försäljningsprestationsmått är för att vi ville omfatta och säkerställa flera
aspekter av försäljningsprestationer. Vissa av dessa frågor är formulerade med bakgrund i den
data som går att utläsa från den objektiva databasen HittaMäklare, detta för att kunna göra en
jämförelse mellan självklassificerad och objektiv data. En av frågorna i enkäten var dessutom
en kontrollfråga. Vi valde att göra en relativt kort enkät, vilket enligt Porter, Whitcomb och
Weitzer (2004, s. 64) samt Sinickas (2007, s. 11) är att föredra för att undvika enkättrötthet
och öka svarsfrekvensen. Kontrollfrågan inkluderades för att säkerställa tillförlitliga svar och
därmed öka reliabiliteten.
Vidare har vi även lagt till tre påståenden som granskar synen på fastighetsmäklares moral.
Dessa påståenden undersöker om det anses vara okej att använda sig av bulvaner och
lockpriser samt om det är okej att undanhålla information för köpare och säljare. Anledningen
till att vi valde att inkludera dessa frågor är på grund av att vi anser att de är former av oetiska
och manipulativa beteenden som eventuella machiavellister kan använda i
fastighetsmäklarbranschen. Detta styrks av Fastighetsmäklarinspektionen (2018a) som
beskriver att användandet av bulvaner innebär att fastighetsmäklaren bryter mot
Fastighetsmäklarlagen (FML, SFS 2017:1141) gällande omsorgsplikten och kan därmed leda
till varning. Vidare beskriver Fastighetsmäklarinspektionen (2018b) att lockpris ytterligare är
en orsak till att varning utdelas, vilket bidrog till att nio varningar delades ut från 1 januari
2018 till 30 juni 2018. FMI (2018b) beskriver även att undanhållande av information bryter
mot paragrafen kring rådgivning- och upplysningsskyldighet i FML (SFS 2017:1141) och
detta resulterade i sex varningar från 1 januari 2018 till 30 juni 2018.
Majoriteten av frågorna var slutna frågor, vilket är lämpligt vid undersökningar där de möjliga
svarsalternativen är bestämda (Kelley, Clark, Brown & Sitzia, 2003, s. 263). Kelley et al.
(2003, s. 263) menar vidare att slutna frågor är lätta att administrera och kan därför enkelt
kodas om och analyseras. Vi valde även att ha ett antal öppna frågor, vilket kan vara mer
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krävande för respondenterna att svara på (Kelley et al., 2003, s. 263). Däremot kan öppna
frågor generera i mer insiktsfulla svar, även om de är svårare att koda om och analysera
(Kelley et al., 2003, s. 263). Vidare är vår uppfattning att det inte fanns särskilt stor risk för att
de öppna frågorna kunde misstolkas. De öppna frågorna resulterade i mer preciserade svar
som kunde jämföras med objektiv data när det fanns belägg för det. Vi anser därmed att det
finns motiverande underlag för vårt val att kombinera slutna och öppna frågor i vår enkät.
3.6.3 Kontrollvariabler
I denna studie har vi valt att använda oss av olika typer av demografiska kontrollvariabler.
Detta är en viktig aspekt för att undersöka vilka övriga faktorer, utöver huvudvariablerna, som
kan påverka resultatet, menar Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 153). Detta styrks även av
Carlson och Wu (2012, ss. 413-414), som hävdar att det är viktigt att använda sig av
kontrollvariabler inom forskning för att kunna kontrollera oönskade avsteg som kan påverka
resultatet. Vidare beskriver Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 153) att vanliga förslag på
kontrollvariabler är kön och ålder, dock är alla variabler som kan störa resultatet
kontrollvariabler.
Den första kontrollvariabeln som vi har valt att använda oss av är ålder. Detta för att
undersöka om ålder har någon påverkan på machiavellism och försäljningsprestationer.
Vidare används även antal arbetade år som fastighetsmäklare, könstillhörighet och
verksamhetsort som kontrollvariabler. Information kring kön och verksamhetsort har samlats
in genom databasen HittaMäklare. Resterande kontrollvariabler såsom ålder och verksamma
år som fastighetsmäklare har samlats in genom vår enkät.
3.6.4 Skalutformning
Enkäten vi valde att använda besvarades till stor del, 24 av 32 frågor, med hjälp av en
likertskala. Enligt Murray (2013, s. 259) innebär likertskala att respondenten får välja att
svara på ett påstående genom att välja hur mycket eller hur lite den håller med om påståendet.
Matell och Jacoby (1972, s. 506) menar att det finns flera sätta att utforma likertskalor på,
framförallt i det avseendet gällande hur många svarsalternativ som ska användas.
I denna studie har vi valt att använda oss av en sjugradig skala, från ”Håller inte alls med” till
”Håller helt och hållet med”, där det fjärde och således neutrala svarsalternativet stod för
”Varken eller”. En bakomliggande anledning till varför vi valde en sjugradig skala är för att
Christie och Geis (1970, s. 28) använde sju svarsalternativ vid utformandet av Mach IV29

skalan. Vidare påstår även Matell och Jacoby (1972, s. 508) att en sex- eller sjugradig skala
anses som det mest optimala vid utformningen av en likertskala, vilket vi också hade i åtanke
vid utformningen. Detta påstående styrks även av Finstad (2010, s. 108) som hävdar att en
sjugradig skala ger mer exakta resultat än vad en femgradig skala gör. En skala som
överstiger sju svarsalternativ är inte heller fördelaktigt enligt Alwin och Krosnick (1991, s.
149), som menar att reliabiliteten är som högst vid en sjugradig skala. För att få en kontinuitet
i svarsalternativen valde vi att använda en sjugradig skala i samtliga frågor där en likertskala
var aktuellt.
Vi anser vidare att det är viktigt att det finns ett neutralt ”Varken eller”-alternativ för att
respondenterna inte ska känna att de måste tvinga fram ett svar, därför föll valet på en
sjugradig skala istället för en sexgradig skala. Vi tror även att om det finns ett ”Varken eller”alternativ kan respondenterna i större utsträckning ge tillförlitliga och riktiga svar. Detta
påstående styrks av Matell och Jacoby (1972, s. 506) som hävdar att svaren kan bli mer
orealistiska och mer vilseledande om ett ”Varken eller”-alternativ inte finns. Även Alwin och
Krosnick (1991, ss. 151-152) menar att ett neutralt mittenalternativ resulterar i högre
reliabilitet jämfört med en skala som saknar ett sådant alternativ.
3.6.5 Pilotundersökning
För att säkerställa att det aktuella mätinstrumentet är lämpligt bör en pilotundersökning
genomföras, menar van Teijlingen och Hundley (2002, s. 33). Genom en pilotundersökning
kan författarna även få en förvarning huruvida mätinstrumentet är för komplicerat samt om
det är värt att finansiera den fortsatta forskningen (van Teijlingen & Hundley, 2002, s. 33).
van Teijlingen och Hundley (2002, s. 33) menar vidare att pilotundersökningar kan användas
inom kvantitativa forskningsmetoder, exempelvis genom en granskning av formuläret i sin
helhet, ordningen på frågorna samt svarsintervallerna vid flervalsfrågor.
Med ovanstående argumentation som grund valde vi att genomföra en pilotundersökning. I
förhoppning om att öka svarsfrekvensen ville vi ha en enkät som inte var särskilt tidskrävande
för de aktuella respondenterna, varvid vi tog reda på enkätens tidsåtgång under
pilotundersökningen som visade sig vara ungefär fem minuter. Vidare resulterade vår
pilotundersökning i konkret feedback gällande vår enkät från de fem fastighetsmäklarna som
deltog.
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I ett större perspektiv har vår pilotundersökning även bidragit till operationaliseringen av
studiens syfte. Därmed är vår uppfattning att det är värt att spendera viss tid på att utföra en
pilotundersökning. Vår pilotundersökning resulterade i att vi korrigerade en fråga som
tidigare innefattade formuleringen “Avrunda till närmaste hundratusental”, vilket vi ändrade
till “Avrunda”. Detta på grund av att vi kunde konstatera att samtliga fastighetsmäklare inte
kan avrunda till närmsta hundratusental då det kräver en hög summa. Utöver denna
korrigering bekräftade pilotstudien enkätens lämplighet och begriplighet.
3.6.6 Konfidentialitet
I denna studie har deltagandet i enkäten behandlats konfidentiellt, det vill säga skyddat mot
att obehöriga tar del av uppgifterna. Vi hade inte möjligheten att göra studien anonym,
eftersom vi kopplade respondenternas svar till objektiv data från HittaMäklare. Sierles (2003,
s. 106) menar att det är av vikt att surveyundersökningar är anonyma eller konfidentiella, för
att maximera respondenternas uppriktighet. Vidare menar Fakruddin et al. (2013, s. 43) att
konfidentialitet är viktigt inom forskning som berör mänskliga ämnen eftersom människor har
rätt att behålla information privat. Då vår studie behandlar mänskliga ämnen har vi valt att
behandla denna studie konfidentiellt och därmed kommer ingen av respondenterna att
exponeras. Meade och Craig (2012, s. 16) menar att det inte finns någonting som visar att
varken anonymitet eller konfidentialitet påverkar svarsfrekvensen positivt eller negativt.
I ett bredare perspektiv är konfidentialitet en del av den etiska aspekten vid forskning som
involverar människor (Fakruddin et al., 2013, ss. 43, 46). Fakruddin et al. (2013, s. 46) menar
att det är oundvikligt att undkomma etiska dilemman vid forskning där datainsamlingen
kräver mänskligt deltagande. Vi har därför valt att följa ett antal etiska principer som
Fakruddin et al. (2013, s. 46) förespråkar. Dessa etiska principer innefattar frivilligt
deltagande, möjlighet till att avbryta deltagande, konfidentiell behandling av information samt
att resultatet ska vara värdefullt för allmänheten (Fakruddin et al., 2013, s. 46). I tidigare
forskning som berör ämnet machiavellism är konfidentialitet och etik som involverar
mänskligt deltagande ingenting som uppmärksammas. Vi har dock valt att uppmärksamma
och ta dessa dimensioner i beaktande eftersom vi anser att det är två begrepp som är aktuella.
Utöver ovanstående konstateranden hanteras konfidentialitet och etik inom den nuvarande
lagstiftningen (Dataskyddsförordningen [GPDR], EU 2016/679; Lag om etikprövning av
forskning som avser människor, SFS 2003:460), vilket vi anser är ytterligare ett argument till
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varför konfidentialitet och etik bör inkluderas i forskning som innefattar människor.

3.7 Bortfall & Svarsfrekvens
I denna studie har ett bortfall uppmärksammats, vilket enligt Baruch och Holtom (2008, s.
1140) nästan förekommer i alla studier då det är ovanligt att en forskning lyckas få en
svarsfrekvens på 100 %. Av de 500 fastighetsmäklare som mottog vår enkät var det slutligen
108 stycken som svarade, varav 106 stycken av dessa svar var användbara för vår
undersökning. De två enkätsvar som vi valde att exkludera beror på att dessa två respondenter
inte hade svarat “rätt”, det vill säga svarsalternativ fyra, på den kontrollfråga som vi valde att
ta med i enkäten. Detta resultat innebär att vi har en svarsfrekvens på 21,2 % och därmed ett
bortfall på 78,8 %. Baruch och Holtom (2008, s. 1140) hävdar vidare att den genomsnittliga
svarsfrekvensen för publicerade akademiska studier har minskat kontinuerligt genom åren.
Detta påstående intygas av Dey (1997, ss. 215-216) som menar att den genomsnittliga
svarsfrekvensen har minskat sedan 1960-talet. Detta har senare resulterat i att flertalet
publicerade forskningar under tidigt 1990-tal har haft en svarsfrekvens på omkring 19-21 %
(Dey, 1997, s. 216).
Motviljan hos människor att besvara en enkät samt att enkäten inte skickades till
målpopulationen, menar Baruch och Holtom (2008, s. 1142), är de vanligaste orsakerna till
bortfall. Vidare beskriver Baruch och Holtom (2008, s. 1142) att det är svårt att påverka
människors vilja att besvara enkäter. Däremot kan noggranna förberedelser väsentligt
minimera risken att enkäten inte skickas till målpopulationen, menar Baruch och Holtom
(2008, s. 1142). Detta genom att enkäten inte skickas till fel e-postadress eller till någon som
är frånvarande från jobbet (Baruch & Holtom, 2008, s. 1142). Vi har haft detta i beaktande
och vi har därför valt att förbereda oss noggrant genom att bland annat undersöka
fastighetsmäklarnas hemsidor. Vi hade därmed möjligheten att kontrollera e-postadresserna
samt att fastighetsmäklaren inte var föräldraledig, sjukskriven eller på annat sätt frånvarande.
Baruch och Holtom (2008, s. 1142) beskriver dock att det är svårt att minimera denna form av
bortfall helt, vilket vi kan bekräfta eftersom det inkom 19 gensvar från fastighetsmäklare som
meddelade att de var frånvarande från arbetet eller inte längre aktivt arbetar som
fastighetsmäklare. Vidare kan vi även bekräfta att vi har fått ytterligare åtta epostmeddelanden från fastighetsmäklare som inte ville eller hann delta i undersökningen.
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Svarsfrekvensen är en viktig del i forskningen, dock är representativiteten mer betydelsefull,
menar Baruch och Holtom (2008, s. 1141) samt Dey (1997, ss. 217-218). För att mäta
representativiteten jämförs respondenternas och icke-respondenternas demografiska
information (Dey, 1997, s. 218). Således har vi valt att fokusera på de demografiska
variablerna ålder och kön för att mäta representativiteten. Mer utförligt har vi jämfört
medelåldern och könsfördelningen bland respondenterna med den generella medelåldern och
könsfördelningen hos registrerade fastighetsmäklare i Sverige.

Medelåldern i vår forskning var 37,3 år och den generella medelålder inom
fastighetsmäklarbranschen år 2017 var 39,5 år (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017). Detta
innebär att vi har en åldersavvikelse på 5,5 %, vilket betyder att vi har en låg
standardavvikelse. Könsfördelningen i vår forskning var 58 % för män, respektive 42 % för
kvinnor. Detta kan jämföras med Statistiska Centralbyråns (SCB, 2017) sammanställning av
den procentuella andelen manliga fastighetsmäklare som år 2017 var 49 %, medan den
kvinnliga andelen var 51 %. Således har vi även en låg standardavvikelse gällande
könsfördelningen. Med ovanstående påstående som argumentation anser vi att det finns
belägg för att anta att våra insamlade enkätsvar är representativa för populationen, trots
bortfallet. Detta grundar vi på Deys (1997, s. 217) påstående gällande att en god
representativitet kan förekomma när en låg svarsfrekvens på exempelvis 10 % kan
representera resterande 90 % av urvalet. Slutligen har vi även haft en bred geografisk
spridning bland våra respondenter i och med att vi har fastighetsmäklare från Staffanstorp i
söder till Luleå i norr, vilket vi anser styrker representativiteten.

3.8 Objektiv data
Denna studie grundar sig utöver enkäten i objektiv data från HittaMäklare, som är Sveriges
största oberoende mäklarguide (HittaMäklare, 2019). Via denna databas har vi därmed haft
möjlighet att samla in försäljningsdata från respektive fastighetsmäklare. De två
försäljningsprestationsmått som HittaMäklare använder är antal publicerade bostäder de
senaste sex månaderna samt det sammanlagda värdet av dessa publicerade bostäder. Utöver
den objektiva försäljningsdata som samlades in, insamlades även information kring
fastighetsmäklarnas verksamhetsort och könstillhörighet via databasen.

33

I tidigare forskning gällande fastighetsmäklares försäljningsprestationer i förhållande till
graden av machiavellism, beskriver Aziz (2005, s. 237), att objektiv försäljningsdata är en
aspekt som bör beaktas inom framtida forskning gällande detta ämne. Detta har varit grunden
till varför vi har valt att använda oss av objektiv försäljningsdata i denna studie. Liksom
tidigare nämnt beskriver Ricks och Fraedrich (1999, s. 204) att machiavellister i sju av tio fall
betygsätter sina försäljningsprestationer lägre vid självklassificering, vilket är ännu en
anledning till varför vi valde att använda oss av objektiv försäljningsdata. Med hjälp av
objektiv försäljningsdata har vi haft möjligheten att granska respondenternas
självklassificering. Vidare menar Dawes (1999, s. 65) att forskare bör använda sig av både
objektiv och subjektiv försäljningsdata för att validera och säkerställa resultatet. Dawes
(1999, s. 71) hävdar dessutom att forskare kan få ett falskt positivt resultat om de enbart
använder sig av subjektiv data. Dessa påståenden är ytterligare bakomliggande anledningar
till varför vi valde att använda oss av objektiv data.

3.9 Omkodning
Utifrån de 106 giltiga enkätsvaren ansåg vi att det var nödvändigt att koda om två av frågorna,
utöver de frågor från Mach IV med motsatt riktning. Anledningen till detta är för att svaren
ska vara möjliga att analysera i det dataprogrammet jamovi. Första frågan som vi har kodat
om var gällande vilken löneform respondenten har. Frågan grundar sig i fyra svarsalternativ
som sedermera kodades om till siffror, där “Fast lön” motsvarar 1, “Provision med
garantilön” motsvarar 2, “Full provision” motsvarar 3 och slutligen “Annan löneform”
motsvarar 4, se Tabell 3. Vidare har även frågan kring antal genomförda försäljningar senaste
kvartalet genomgått en liknande omkodning. Svarsalternativen till frågan gällande antal
genomförda försäljningar motsvarade flera olika intervaller från 0-5 till 31+, vilket ersattes
med siffrorna 1 till 7, se Tabell 3.
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Fråga: Löneform
Svarsalternativ innan kodning
Fast lön
Provision med garantilön
Full Provision
Annat

Svarsalternativ efter kodning
1
2
3
4

Fråga: Antal genomförda försäljningar
Svarsalternativ innan kodning
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31+
Tabell 3: Omkodning (Egengjord)

Svarsalternativ efter kodning
1
2
3
4
5
6
7

Vidare har även viss omkodning genomförts på Mach IV-skalan eftersom tio av påståendena
har motsatt riktning i förhållande till machiavellism. Detta innebär att hälften av påstående är
formulerade positivt sett till machiavellism och resterande påståenden negativt sett till
machiavellism. Det betyder att vid negativt ställda påståenden kommer höga poäng ges ut vid
svarsalternativet “Håller inte alls med”. Det vill säga det svarsalternativ som i vanliga fall
motsvarar 1 kommer att motsvara 7 efter omkodningen. För att se vilka frågor i Mach IVskalan som har positiv respektive negativ korrelation till machiavellism, se Bilaga 1. För att
se omkodningen av de påståenden som är negativ korrelerade med machiavellism, se Tabell 4
nedan. Omkodningen avslutades med en summering av frågorna från Mach IV för att få fram
ett värde för graden av machiavellism för respektive respondent. När summeringen
genomförts togs de 21 frågorna gällande machiavellism bort och ersattes med enbart
summeringen.
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Fråga: Påståenden som är negativ korrelerade med
machiavellism
Svarsalternativ innan kodning
1
2
3
4
5
6
7
Tabell 4: Omkodning (Egengjord)

Svarsalternativ efter kodning
7
6
5
4
3
2
1

3.10 Analysmetod
Med hjälp jamovi har vi analyserat de svar som vi erhållit från den enkät som vi skickade ut
till studiens urval. Jamovi är ett kostnadsfritt dataprogram som används för statistisk analys
(jamovi, 2019; Schoenfeld et al., 2018, s. 708; Watkins, 2018, s. 221). På så sätt har vi fått
möjligheten att tolka olika korrelationer inom empirin samt att kunna konstatera olika
samband mellan teori och empiri. Detta genom en deskriptiv analys, en korrelationsanalys
samt en faktoranalys.
3.10.1 Deskriptiv analys
En deskriptiv analys åskådliggör bland annat standardavvikelsen, högsta och lägsta värde som
uppmätts, medianvärdet samt medelvärdet bland respondenternas svar, menar Pallant (2016,
s. 53). Vidare hävdar Pallant (2016, s. 58) att felaktiga och missvisande värden kan upptäckas
med hjälp av en deskriptiv analys. Detta var dock inget vi fann i studiens analys. Denna form
av analys kan visa att svaren från enkäten anses som fullständiga, om inte hade analysen visat
att data saknas, vilket inte förekom i vår analys. För att ge läsaren en tydligare bild över
fördelningen i svarsalternativen har vi valt att skapa ”violin plots” utifrån den deskriptiva
analysen genom det avancerade dataprogrammet som jamovi erbjuder. Vi har fortsättningsvis
valt att benämna violin plots som violinfigurer.

En violinfigur är en typ av diagram som innefattar lådagram, vilket ger en visuell bild över
medianen, interkvartilintervallet och dataintervallet (Navarro & Foxcroft, 2018, ss. 88-90).
Sträcket i lådagrammet visar medianen och lådan sträcker sig mellan 25:e percentilen till 75:e
percentilen (Navarro & Foxcroft, 2018, ss. 88-90). Vidare förklarar Navarro och Foxcroft
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(2018, ss. 88-90) att denna typ av diagram även visar de faktiska datapunkterna som
illustreras genom prickar. Våra violinfigurer anser vi har varit betydande för vårt resultat samt
vår analys då dessa diagram möjliggör en tolkning av resultatet bortom medeltalen. Med
andra ord går det att utläsa hur fördelningen av svaren ser ut, utöver medianen. Exempelvis
kan medelvärdet och medianen i två olika violinfigurer ha samma värde, medan de faktiska
datapunkterna som visar svarsfördelningen har helt avvikande positioneringar, se illustrerande
Figur 2 nedan.

Figur 2: Illustration över två violinfigurer som har samma medelvärde samt medianvärde,
trots att de faktiska datapunkterna är avsevärt avvikande vid en jämförelse (Egengjord)
3.10.2 Korrelationsanalys
För att undersöka och analysera hur två variabler är relaterade till varandra samt för att
förklara styrkan och riktningen på dessa, används en korrelationsanalys (Bryman & Bell,
2017, s. 337; Pallant, 2016, s. 133). Vidare beskriver Bryman och Bell (2017, s. 337) att en
korrelationsanalys genomförs för att finna beståndsdelar som överensstämmer variabler
emellan. En korrelation kan vara mellan -1 och 1 (Pallant, 2016, s. 137). Pallant (2016, s. 137)
menar vidare att en negativ korrelation utläses genom ett minustecken framför. En negativ
korrelation innebär att den ena variabeln är hög samtidigt som den andra variabeln är låg
(Pallant, 2016, s. 137). Är korrelationen positiv, det vill säga när båda variablerna antingen
har högt eller lågt värde, utläses det utan ett minustecken (Pallant, 2016, s. 137). Styrkan på
relationen beror på storleken av värdet, menar Navarro och Foxcroft (2018, s. 283). En
korrelation på 0 indikerar på inget förhållande alls, en korrelation på 1 indikerar på en perfekt
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positiv korrelation och en korrelation på -1 indikerar på en perfekt negativ korrelation
(Navarro & Foxcroft, 2018, s. 283).
För att undersöka korrelationens osäkerhet tas ett p-värde fram som presenterar den statistiska
signifikansen (Navarro & Foxcroft, 2018, s. 196). Den statistiska signifikansen presenteras i
jamovi i olika former. “***” innebär att det är hög statistisk signifikans, motsvarande p<.001
(Navarro & Foxcroft, 2018, s. 196). Detta innebär att det finns 0,1 % risk att korrelationen är
slumpmässig. Vidare presenteras även “**” som motsvarar p<.01 och “*” som motsvarar
p<.05 (Navarro & Foxcroft, 2018, s. 196). Med andra ord “*” innebär minst statistisk
signifikans eftersom risken att korrelationen när slumpmässig är 5 % och “**” innebär att
korrelationen har 1 % chans att vara slumpmässig (Navarro & Foxcroft, 2018, s. 196).
3.10.3 Faktoranalys
För att upptäcka ett svarsmönster för hur respondenterna har besvarat frågorna i enkäten
menar Pallant (2016, s. 182) att en faktoranalys kan genomföras. Vidare beskriver Olsson och
Sörensen (2011, s. 196) samt Watkins (2018, s. 220) att en faktoranalys kan identifiera
underliggande faktorer som kan förklara och beskriva en korrelation mellan olika variabler.
Därmed sammanfattar en faktoranalys vilka variabler som hör samman i mindre uppsättningar
(Watkins, 2018, s. 220). På så sätt kan viktig data för undersökningen och frågor med högst
relevans utläsas (Pallant, 2016, s. 182).
För att undersöka hur användbar faktoranalysen är kan två värden tas fram, vilka är Bartlett’s
test och KMO-värdet, vilket är en akronym för Kaiser-Meyer-Olkin-värdet (Pallant, 2016, s.
184). Enligt Pallant (2016, s. 184) bör det signifikanta värdet för Bartlett’s test vara p<.05 för
att en faktoranalys ska anses som användbar, vilket vi har då vårt signifikanta värde är .001.
Vidare beskriver Pallant (2016, s. 184) samt Navarro och Foxcroft (2018, s. 421) att KMOvärdet bör ligga över 0,6 för att en bra faktoranalys ska kunna genomföras, vilket vår analys
uppfyller eftersom den har ett KMO-värde på 0,613.
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KMO and Barlett´s Test
KMO Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

,647

χ²

719

df
p

120
<.001

Tabell 5: KMO och Barlett´s Test (Egengjord)
Ytterligare ett steg i faktoranalysen är att bestämma hur många faktorer som bör användas
(Navarro & Foxcroft, 2018, s. 424; Watkins, 2018, s. 229). Vidare beskriver Navarro och
Foxcroft (2018, s. 424) att det går att kontrollera hur många faktorer man ska använda på tre
olika sätt. Ett av tillvägagångssätten är att undersöka eigenvalues, på svenska egenvärde, som
finns i tabellen “Initial Eigenvalues” (Navarro & Foxcroft, 2018, s. 424; Pallant, 2016, s. 193;
Watkins 2018, s. 230). För att se vår Initial Eigenvalues-tabell, se Tabell 6. Navarro och
Foxcroft (2018, s. 424) menar att man bör använda alla faktorer med ett egenvärde större än 1.
Detta eftersom att Navarro och Foxcroft (2018, s. 424) menar att ett egenvärde anger hur
mycket av variansen i de observerade variablerna en faktor står för. En faktor med ett
egenvärde på >1 står för mer varians än för en enda observerad variabel (Navarro & Foxcroft,
2018, s. 424). Detta resulterade i att tre faktorer användes i vår faktoranalys.

Initial Eigenvalues
Factor
Eigenvalues
1
3,4551
2
1,3916
3
1,1000
4
0,5023
5
0,2976
6
0,0679
7
0,0154
8
-0,0619
9
-0,1866
10
-0,2651
11
-0,2868
12
-0,3230
13
-0,3926
14
-0,5317
15
-0,5808
16
-0,7825
Tabell 6: Initial Eigenvalues (Egengjord)

39

3.11 Kvalitetskriterier
Det finns flera sätt att arbeta för att kontrollera och förbättra kvaliteten i en studie, inom
kvantitativ forskning mäts kvaliteten bland annat genom reliabilitet och validitet (Heale &
Twycross, 2015, s. 66). Utifrån detta påstående har vi valt att använda reliabilitet och validitet
som kvalitetskriterier för att redogöra forskningens kvalité.
3.11.1 Reliabilitet
Reliabilitet kan enligt Heale och Twycross (2015, s. 66) samt Patel och Davidson (2011, s.
102) beskrivas som en studies tillförlitlighet. Det innefattar i vilken utsträckning ett
forskningsinstrument konsekvent visar samma resultat om det används i samma situation vid
upprepade tillfällen (Heale & Twycross, 2015, s. 66). Heale och Twycross (2015, ss. 66-67)
beskriver att det finns flera sätt att säkerställa och undersöka reliabiliteten, ett av dem är att
undersöka den interna konsistensen. Vidare menar Heale och Twycross (2015, s. 67) att den
interna konsistensen fastställs genom Cronbach’s alpha. Precis som tidigare nämnt har Mach
IV-skalan, som utgör en större del av vår enkät, ett Cronbach’s alpha på 0,8 (Belschak et al.,
2018, s. 5). Heale och Twycross (2015, s. 67), Kilic (2016, s. 48) samt Tavakol och Dennick
(2011, ss. 53-54) hävdar att 0,8 i Cronbach’s alpha tyder på en bra intern konsistens, vilket
styrker den goda interna konsistensen i stora delar av vår enkät. Kaestner et al. (1977, s. 245)
hävdar dessutom att Mach IV-skalan generellt sett har hög reliabilitet.
Genom ett test-retest kan studiens reliabilitet intygas (Roberts, Priest & Traynor, 2006, ss. 4243), mer specifikt studiens stabilitet, vilket är en beståndsdel av reliabilitet (Bryman & Bell,
2017, s. 174). Ett test-retest innebär att enkäten skickas ut till samma respondenter ännu en
gång för att på så sätt kontrollera att resultaten hade blivit densamma (Heale & Twycross,
2015, s. 66; Roberts et al., 2006, ss. 42-43). Enligt Gunnthorsdottir, McCabe och Smith
(2002, s. 58) innehar Mach IV-skalan en hög och tillfredsställande stabilitet. Även om en
övervägande del av vår enkät således har en god stabilitet, menar vi att det hade varit
fördelaktigt att genomföra ett test-retest som inkluderat samtliga frågor och påståenden i vår
enkät. Detta ansåg vi dock inte var genomförbart eftersom vi inte hade den tid som det krävde
samtidigt som vi hade svårt att få vårt urval att besvara enkäten en gång.
3.11.2 Validitet
Validitet definieras, enligt Heale och Twycross (2015, s. 66), som i vilken utsträckning
studien mäter det som avses att mätas, vilket även intygas av Olsson och Sörensen (2011, s.
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124) samt Patel och Davidson (2011, s. 102). Kaestner et al. (1977, s. 245) anser att Mach IV
är en skala med hög validitet och således innehar övervägande delar av vår enkät en hög
validitet. Gällande resterande frågor i enkäten har inte validiteten undersökts i större
utsträckning, dock kan den anses ha en hög validitet delvis beroende på att vi inte fick några
“vet ej”-svar eller återkoppling om oklarheter under pilotundersökningen. Detta menar Olsson
och Sörensen (2011, s. 124) tyder på en hög validitet. Bryman och Bell (2017, s. 266) menar
även att en annan fördel med en pilotundersökning är att den säkerställer att frågorna fungerar
som forskarna har tänkt sig samt att enkäten i sin helhet blir bra och eventuella oklarheter reds
ut, vilket styrker validiteten ytterligare.
Ett huvuddrag inom kvalitetskriterien validitet är innehållsvaliditet (Heale & Twycross, 2015,
s. 66). Enligt Heale och Twycross (2015, s. 66) samt Patel och Davidson (2011, ss. 102-103)
kan innehållsvaliditet förklaras som huruvida frågorna inom mätinstrumentet innefattar
aktuella begrepp som förekommer inom det aktuella ämnet, relaterat till variablerna. Vidare
hävdar Patel och Davidson (2011, ss. 102-103) att de aktuella begreppen upptäcks genom
studerande av det ämne som undersöks, vilket således resulterar i en hög validitet. Denna
ovanstående procedur överensstämmer med vårt tillvägagångssätt eftersom vi bland annat har
undersökt olika typer av försäljningsprestationsmått samt olika mätinstrument för
machiavellism. Detta tillvägagångssätt innebär således att även vår enkät har en hög validitet
med innehållsvaliditeten inkluderad.
En möjlighet att mäta validiteten är att undersöka den externa validiteten, vilket Winter (2000,
s. 10) anser är en viktig aspekt vid kvantitativ forskning. Vidare beskriver Bryman och Bell
(2017, s. 69) samt Winter (2000, s. 10) att måttet extern validitet visar i vilken utsträckning
forskningen kan generaliseras. Bryman och Bell (2017, s. 69) framhåller även vikten av att
välja urvalsgrupp för att öka den externa validiteten. I denna studie har stort fokus lagts vid
valet av urvalsgrupp och vi har fokuserat på att få ett slumpmässigt urval, vilket Bryman och
Bell (2017, s. 192) beskriver bland annat grundar sig i att alla har lika stor chans att bli vald.
Vi har även lagt fokus vid att de svar som samlades in är representativa för hela populationen,
vilket beskrivs mer djupgående under rubriken 3.7 Bortfall & Svarsfrekvens. Även detta
menar Bryman och Bell (2017, s. 180) är viktigt för att kunna generalisera arbetet och därmed
öka den externa validiteten.
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Ännu ett viktigt mått inom den kvantitativa forskningen är den interna validiteten (Winter,
2000, s. 10). Winter (2000, s. 10) beskriver vidare att intern validitet grundar sig i huruvida
studiens slutsatser och resultat är hållbart, det vill säga inte påverkas av utomstående faktorer.
Detta påstående styrks även av Bryman och Bell (2017, s. 69). För att öka den interna
validiteten i den här studien har vi bland annat valt att ta med ett antal kontrollvariabler.
Därmed har vi haft möjligheten att kontrollera kontrollvariablernas påverkan på
försäljningsprestationerna, vilket kan utesluta externa faktorers påverkan på resultatet och
således öka den interna validiteten.

3.12 Metodkritik
Det kan konstateras att vårt bortfall inte kan anses som acceptabelt utifrån Bryman och Bells
(2017, s. 202) yttrande om vad ett acceptabelt bortfall är. Enligt Dey (1997, ss. 215-216) är
det dock vanligt förekommande att enkätundersökningar inom kvantitativ forskning har ett
visst bortfall och därmed en låg svarsfrekvens, vilket Eriksson och Hultman (2014, s. 102)
intygar. Trots den varierande synen på vad som kan anses som ett acceptabelt bortfall vill vi
åtminstone föra ett visst resonemang kring vårt egna bortfall. Vi hade förvisso önskat ett lägre
bortfall, dock är denna problematik svår att undkomma vid enkätundersökningar eftersom det
påträffas vid ett sent skede i forskningsprocessen när resultaten ska analyseras, menar
Eriksson och Hultman (2014, s. 102).
Vidare anser vi att det bortfall som vi har trots allt är acceptabelt i och med den
representativitet som uppstod bland respondenterna. Hade vi inte ansett resultatet som
representativt, hade större kritik riktats mot bortfallet. Vidare är vår uppfattning att vårt val av
population inte har gynnat studiens bortfall och svarsfrekvens. Detta eftersom att vår
uppfattning är att fastighetsmäklare generellt sett är hårt belastade med arbete och har därför
inte mycket tid över till deltagande i enkätundersökningar, vilket således kan vara en
förklaring till bortfallet. För att motverka ett större bortfall har vi fokuserat på att enkätens
längd och hanteringen av utskick.
Vi har tidigare presenterat alternativa mätinstrument för machiavellism och efter många
överväganden valde vi i denna studie att använda oss av Mach IV. Mach IV anses som en
skala med hög validitet och reliabilitet (Kaestner et al., 1977, s. 245; Rauthmann, 2012, s.
347), dock menar Rauthmann (2012, s. 347) att den brister i vissa avseenden. Rauthmann
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(2012, s. 347) beskriver att Mach IV tillhandahåller otillräckligt innehåll samtidigt som det
kan ifrågasättas om det faktiskt mäter det som machiavellism representerar. Trots
Rauthmanns (2012, s. 347) påstående ansåg vi att Mach IV var den mest lämpade skalan att
använda, vilket bland annat grundar sig i Kavish et al. (2018, s. 1) påstående om att Mach IVskalan är den skala som bör användas vid forskningar av studenter. För att undvika
tvetydigheter kring mätinstrumentet hade flera mätinstrument kunnat användas i enkäten.
Detta hade dock kunnat resultera i en negativ effekt gällande bortfallet eftersom enkäten då
hade varit mer omfattande, invecklad och tidskrävande.
Gällande helheten av vår enkät uppmättes ett Cronbach’s alpha på 0,426, vilket enligt Kilic
(2016, s. 48) inte kan anses som ett bra värde. Förklaringen till det låga värdet är att somliga
av våra frågor kunde besvaras med öppna svarsalternativ. Dessa frågor gällde framförallt
antalet publicerade bostadsannonser, värdet på de publicerade bostadsannonserna samt
provisionsinkomster. Detta medförde att svaren kunde vara upp till flera miljoner, vilket
skiljer sig från större delen av de resterande frågor och påståenden som besvarades med en
likertskala från 1 till 7. Detta är en bidragande anledning till att vårt Cronbach’s alpha är lågt,
vilket även styrks av Tavakol och Dennick (2011, s. 53) som beskriver att svarsalternativen i
enkäten påverkar värdet på Cronbach’s alpha. Hade samtliga frågor i vår enkät besvarats
genom en likertskala istället hade vårt Cronbach’s alpha med stor sannolikhet blivit högre.
Möjligheten att jämföra självklassificerad data och objektiv data hade då uteslutits, vilket vi
inte fann eftersträvansvärt eftersom vi fann denna jämförelse intressant och grundläggande för
vår studie.
Det finns även viss kritik som kan riktas mot den kvantitativa forskningsmetoden med
eventuella tillhörande enkätundersökningar. Enligt Bryman och Bell (2017, ss. 183-184) kan
den kvantitativa forskningsmetoden resultera i minskat utrymme för egna tolkningar, vilket
innebär att människans tolkningar ignoreras. Kvantitativa metoder som innefattar
enkätundersökningar kan även kritiseras för den icke-existerande närvaron av respondenter
(Bryman & Bell, 2017, s. 240). Detta innebär att respondenterna kan ha svårt att förstå
frågorna och möjligheten att ställa följdfrågor utesluts (Bryman & Bell, 2017, s. 240). För att
undvika detta har vi valt att vara tydliga med kontaktuppgifter till författarna vid eventuella
frågor och funderingar.
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4 Resultat & Analys
4.1 Deskriptiv analys
Utifrån den deskriptiva analysen har vi fått fram information kring de olika frågornas
medelvärde, medianvärde, svarsfördelning, maxvärde och minimivärde. Där fann vi viss
intressant information som presenteras, analyseras och diskuteras nedan. Genom den
deskriptiva analysen kunde vi även fastställa att inga svar hade försummats vid analyseringen
och att samtliga svar därmed var fullständiga. En tabell för den deskriptiva analysen finns att
se under Bilaga 4.
Först fann vi information kring graden av machiavellism, det vill säga summan av
påståendena gällande machiavellism. Den deskriptiva analysen visade att medelpoängen för
machiavellism i vår undersökning låg på 64,6 poäng, varvid den respondent som hade högst
grad av machiavellism låg på 94 poäng och den som hade lägst grad av machiavellism låg på
26 poäng. Detta innebär att graden av machiavellism är relativt låg bland de fastighetsmäklare
som undersöktes, vilket vi kan påvisa eftersom maxpoängen för machiavellism är 147 poäng,
minimipoäng är 21 samt ett neutralt värde på 84 poäng, se Tabell 2 under rubriken 3.6.2
Formulering av enkätfrågor. Hur graden av machiavellism är fördelad bland respondenterna
går att utläsa i Figur 3 nedan.

Figur 3: Fördelning av graden av machiavellism hos respondenterna (Egengjord)
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Att utläsa ur Figur 3 kan det konstateras att majoriteten av respondenterna ligger inom
spannet av 55 till 75 poäng, med en median på 63,5 poäng. Vidare går det även att utläsa ur
denna violinfigur att det finns vissa svar som är avvikande sett till majoriteten. Detta gäller
främst det låga svar som är placerat längst ned i diagrammet. Det går det även att se att det
finns ett fåtal respondenter som har en totalpoäng av machiavellism som är högre än
medianen och det neutrala värdet. Det finns dock ingen respondent som har avsevärt hög
totalpoäng och därmed en mycket hög grad av machiavellism. Liksom tidigare nämnt är det
således generellt sett en låg poängfördelning, men det finns machiavellister bland de
fastighetsmäklare som genomförde enkäten.
Vi fann fördelningen av poängresultatet gällande machiavellism intressant. Detta eftersom att
Azizs (2005, ss. 235-236) studie indikerar på att hög grad av machiavellism bland
fastighetsmäklare är positivt ur en försäljningsaspekt. Vi trodde därmed att fler personer med
högre grad av machiavellism skulle vara verksamma i fastighetsmäklarbranschen i Sverige.
Vidare beskriver Turnbull och Waller (2018, s. 142) att det finns ett stort antal tillgängliga
fastighetsmäklare, vilket vi anser överensstämmer med den svenska marknaden som vid
studiens tillfälle innefattade 7030 stycken registrerade fastighetsmäklare hos FMI. På grund
av att machiavellistiska försäljare tenderar att dra sig till marknader med hög konkurrens
(Verbeke et al., 1996, s. 1183) trodde vi att medelvärdet för graden av machiavellism skulle
vara högre bland respondenterna.

Vi tror att en förklaring till varför graden av machiavellism är låg bland respondenterna
grundar sig i Snyders et al. (2011, s. 306) yttrande gällande att det är viktigt att kunna hantera
och skapa relationer som fastighetsmäklare. Machiavellister, däremot, saknar inverkan i
interpersonella relationer (Aziz & Vallejo, 2007, s. 555), vilket vi tror kan vara en
bakomliggande förklaring till varför resultatet visade att graden av machiavellism är låg bland
de undersökta fastighetsmäklarna.
Vidare har vi även jämfört analysen för självklassificering av antalet publicerade
bostadsannonser och dess värde de senaste sex månaderna med den motsvarande
informationen från HittaMäklares objektiva data. Utifrån detta kan vi konstatera att
respondenterna generellt sett självklassificerar sig själva högre än vad den objektiva data
visar. Dessa skillnader går tydligt att se nedan i Figur 4 och Figur 5, där det går att utläsa att
violinfigurerna som skapats utifrån HittaMäklares data är något förskjutna nedåt jämfört med
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de violinfigurer som skapats utifrån självklassificering. Ur den deskriptiva analysen går det
även att utläsa att medelvärdet för antalet publicerade bostäder när fastighetsmäklarna själva
svarade låg på 22,5 stycken samtidigt som den objektiva data gällande antalet publicerade
bostadsannonser låg på 19,1 stycken. Medelvärdet på självklassificeringen gällande värdet på
publicerade bostadsannonser låg på 52 500 000 kr. Medelvärdet för den objektiva data inom
samma kategori låg på 42 800 000 kr. Hade graden av machiavellism varit högre bland
respondenterna hade jämförelsen av självklassificering och objektiv data eventuellt sett
annorlunda ut. Detta eftersom att Ricks och Fraedrich (1999, s. 204) beskriver att
machiavellister vanligtvis betygsätter sina försäljningsprestationer lägre vid
självklassificering.

Figur 4: Självklassificering och objektiv data för antal publicerade bostäder (Egengjord)
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Figur 5: Självklassificering och objektiv data för värdet av publicerade bostäder (Egengjord)

Vi tror att det finns olika bakomliggande orsaker till detta resultat, bland annat kan det bero
på att respondenterna vill framstå som bättre än vad de faktiskt är. Vi anser inte att detta
resultat är särskilt förvånande eftersom vår uppfattning, utifrån egna erfarenheter, är att det
råder stort fokus kring försäljningsprestationer inom fastighetsmäklarbranschen. Detta intygas
även av Schultz och Good (2000, s. 214) som menar att det råder stort fokus kring
försäljningsprestationer i försäljningsbranschen generellt sett. Detta tror vi kan frambringa en
vilja att framhäva och överdriva sina försäljningsprestationer. En annan orsak till resultatet
kan vara att fastighetsmäklare inte är medvetna om omfattningen av deras
försäljningsprestationer eftersom administrativa uppgifter är en liten del av fastighetsmäklares
dagliga arbetsuppgifter, enligt Turnbull och Waller (2018, s. 142). Sammantaget tror vi att
dessa resonemang kan förklara varför de deltagande fastighetsmäklarna överdriver sina svar
gällande försäljningsprestationer.
Frågan gällande om det ansågs vara okej att använda sig av bulvaner hade ett medelvärde på
1,01, vilket innebär att i stort sett alla respondenter svarade “Håller inte alls med”, som var
svarsalternativ 1. Ovanstående resultat menar vi är betydelsefullt då det kan hänga ihop med
det faktum att graden av machiavellism var låg bland respondenterna. Vidare visade den
deskriptiva analysen att frågan kring lockpriser hade ett medelvärde på 1,76 och frågan kring
undanhållande av information hade ett medelvärde på 2,08. Detta innebär att respondenterna
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ansåg att det var något mer okej att använda lockpriser och undanhålla information i den mån
som det förekommer.
Sammantaget ansåg respondenterna generellt sett att det inte var okej att använda lockpriser,
bulvaner samt att undanhålla information till köpare och säljare. Dessa tre nämnda scenarier
anser vi kännetecknar olika oetiska beteenden eftersom de enligt FMI (2018a, 2018b) bryter
mot FML (SFS 2017:1141). Därmed kan dessa scenarier anses som typiska för
machiavellister eftersom machiavellister, enligt Belschak et al. (2018, s. 1), vanligtvis agerar
oetiskt. Vi tror därför att anledningen till varför respondenterna inte ansåg att användning av
lockpriser, bulvaner samt undanhållande av information är okej, beror på att resultatet även
visade en generellt låg grad av machiavellism. Den negativa synen på ovanstående scenarion i
kombination med den låga graden av machiavellism kan antyda på att de undersökta
fastighetsmäklarna är ärliga och pålitliga människor. Detta eftersom att machiavellister, enligt
Visser och Campbell (2018, ss. 573-574) betraktas som oärliga, orättvisa och otillförlitliga.
Således kan de deltagande fastighetsmäklarna i stor utsträckning anses vara hederliga och ha
goda etiska värderingar. Vi anser att detta resultat är intressant eftersom vår gemensamma
uppfattning, utifrån egna erfarenheter, är att människor inte alltid tycker att fastighetsmäklare
är hederliga.

4.2 Korrelationsanalys
Utifrån den korrelationsanalys vi valt att genomföra i jamovi, fann vi flera variabler som hade
olika samband med varandra. Den tabell som framställdes i korrelationsanalysen finner ni i
Bilaga 5. Vi fann några mer intressanta korrelationer som presenteras nedan. De mindre
intressanta korrelationerna har vi valt att inte föra vidare diskussion kring. Ett exempel på en
mindre intressant korrelation är den positiva korrelationen mellan ålder och antalet arbetade
år, vilket kan anses som en uppenbar och självklar korrelation. Vidare har vi i stor
utsträckning valt att fokusera på de korrelationer med högst statistisk signifikans, det vill säga
de korrelationer som enbart har en procentuell chans på 0,1 % att vara slumpmässiga. Vissa
av de korrelationer som vi ansåg var mer intressanta valde vi att ta med trots att de hade något
lägre statistisk signifikans.
4.2.1 Lockpriser & Etiska dilemman
En mycket intressant korrelation vi fann var mellan lockpriser och verksamhetsort
(0,440***). Denna korrelation var med andra ord signifikant positiv, vilket innebär att ju
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större ort eller stad som en fastighetsmäklare är verksam i, desto mer ökar acceptansen och
tendensen till att använda lockpriser. Att denna korrelation har uppstått anser vi är
intresseväckande eftersom vi kan relatera till personliga erfarenheter inom
fastighetsmäklarbranschen. Enligt vår uppfattning är det vanligare att fastighetsmäklare i
större städer, exempelvis Stockholm och Göteborg, väljer att använda sig av lockpriser. Detta
tror vi delvis kan bero på att uppdragsgivare, det vill säga säljare, i större städer förväntar sig
ett högre pris än det publicerade utgångspriset. Således kan det resultera i att det uppstår
etiska dilemman för fastighetsmäklare på grund av kundkrav och deras vilja att prestera.
Att etiska dilemman kan uppstå på grund av en god vilja intygas av Aziz et al. (2002, s. 458),
Fisher (2016, ss. 56-57) samt Schweitzer et al. (2004, ss. 422-423). Vidare menar Mulki et al.
(2009, s. 125) att etiska dilemman frambringas av försäljningsprestationer i kombination med
ökade kundkrav och tvetydiga etiska riktlinjer, vilket vi anser överensstämmer med
fastighetsmäklarbranschen och de lagar som omfattar yrket. Trots att fastighetsmäklare kan
blir varnade för användning av lockpriser (FMI, 2018b) finns det ingen ordagrann reglering i
FML (SFS 2017:1141), vilket vi anser kan betraktas som tvetydiga etiska riktlinjer.
Korrelationsanalysen visar även att det finns en positiv korrelation mellan synen på
användandet av lockpriser och machiavellism (0,260**), vilket innebär att de med något
högre grad av machiavellism i större utsträckning tenderar att använda lockpriser. Enligt vår
uppfattning är detta resultat inte särskilt förvånande med tanke på att lockpriser är en produkt
av oetiska beslut. Ett oetiskt beslutsfattande är, enligt Verbeke et al. (1996, s. 1176),
signifikant för personlighetsdraget machiavellism. Detta intygas även av Belschak et al.
(2018, s. 1), Gable och Dangello (1994, s. 599) samt Quah och Lee (2014, s. 94) som menar
att det är vanligt förekommande att machiavellister uppoffrar etiska förhållningssätt för att
uppnå sina mål och öka den personliga vinningen. Därmed finns det även en indirekt teoretisk
anknytning mellan lockpriser och machiavellism, vilket även vår korrelationsanalys intygar.
4.2.2 Försäljningsprestationer
Vidare upptäcktes även en negativ korrelation mellan graden av machiavellism och antalet
publicerade bostadsannonser (-0,268**). En negativ korrelation påträffades även gällande
graden av machiavellism och den objektiva data gällande antal publicerade bostadsannonser (0,250**). Detta innebär att respondenterna med höga värden av machiavellism publicerade
mindre antal bostadsannonser samt att de som generellt publicerade många bostadsannonser
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har låg grad av machiavellism. Vidare betyder detta att machiavellism inte är fördelaktigt i
avseendet gällande antalet publicerade bostäder. Att machiavellism inte är fördelaktigt i detta
avseende anser vi är något häpnadsväckande eftersom majoriteten av tidigare studier har visat
att machiavellism är positivt relaterat till försäljningsprestationer (Aziz, 2004, s. 464; Aziz,
2005, ss. 235-236; Aziz et al., 2002, s. 451; Ricks & Fraedrich, 1999, s. 197). Å andra sidan
menar Turnbull (1976, s. 1175) att det inte finns någon korrelation mellan machiavellism och
försäljningsprestationer, vilket överensstämmer och styrker vårt resultat.

Vidare är vår uppfattning att antalet publicerade bostadsannonser till viss del kan
sammankopplas med kundorienterad försäljning och förtroende till kunder eftersom
fastighetsmäklare måste ingå ett avtal med deras kunder för att sedan kunna publicera en
annons. Bolander et al. (2014, s. 171) beskriver att detta är grundläggande för försäljning, då
personlig kontakt krävs för att kunna skapa förtroende och därmed sluta avtal med blivande
kunder. Vidare är kundorienterad försäljning en viktig komponent för en framgångsrik
försäljning (Keillor et al., 1999, s. 102), likväl som relationerna till kunderna är en betydande
faktor (Herjanto & Franklin, 2019, s. 3). Personlig kontakt och relationer till kunder är
däremot inget som machiavellister har till sin fördel enligt Aziz och Vallejo (2007, s. 555),
vilket kan vara en förklaring till varför machiavellism är negativt korrelerat med antalet
publicerade bostadsannonser. Vidare beskriver Jakobwitz och Egan (2006, s. 332) att
machiavellister vanligtvis utnyttjar, manipulerar och bedrar, vilket vi anser som
förtroenderubbande egenskaper gentemot kunder. Detta kan därmed vara ytterligare en
förklaring till vårt resultat.

4.3 Faktoranalys
Utifrån de svar som insamlats genom enkätundersökningen har en faktoranalys skapats i
dataprogrammet jamovi. Detta eftersom att vi har ett tillräckligt högt KMO-värde för att
kunna genomföra en faktoranalys som är tillförlitlig. Vår faktoranalys utmynnade i tre olika
faktorer som vi har valt att benämna som försäljningsprestationsfaktorn, ålder- och
erfarenhetsfaktorn samt verksamhetsortsfaktorn. Det totala kumulativa värdet i vår
faktoranalys är 42,8 %, vilket innebär att denna procentuella andel kan förklara i vilken mån
personlighetsdraget machiavellism förekommer bland de undersökta fastighetsmäklare och
deras försäljningsprestationer. De resterande 57,2 % betraktas som slumpmässiga och
traditionella beteenden.
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Factor Loadings
Factor
1

2

3

Uniqueness

HittaMäklare (antal)

0.940

0.118

Publicerade (antal)

0.888

0.224

HittaMäklare (värde)

0.872

Försäljningar (antal)

0.863

Publicerade (värde)

0.666

Kön

0.434

0.254
-0.169

Arbetade år

0.195

0.480

0.438

-0.186

0.927

0.932

0.191

0.898

0.281

Tidigare kontor

0.424

0.801

Provisionsinkomster

0.374

Ålder

-0.301

0.202

0.830

Ort

0.695

0.525

Lockpriser

0.498

0.717

Undanhålla information

-0.190

Löneform

0.934
0.976

Machiavellism

-0.208

Bulvaner

-0.141

-0.226

0.859
0.972

Note. 'Maximum likelihood' extraction method was used in combination with a 'promax' rotation

Tabell 7: Faktoranalys (Egengjord)

4.3.1 Faktor 1: Försäljningsprestationsfaktorn
Denna faktor representerar 22,5 % av variansen i faktoranalysen. Faktor 1 är således den
faktor som är mest framstående av samtliga faktorer. I denna faktor finns bland annat
prestationsmåtten från HittaMäklare som är objektiv data, självklassificeringen av antalet
genomförda försäljningar samt självklassificeringen av värdet och antalet publicerade
bostäder. Således kan det konstateras att denna faktor har en inriktning gentemot
försäljningsprestationer.
Utöver frågorna gällande försäljningsprestationer innefattar faktor 1 även ålder, synen på
lockpriser och bulvaner samt graden av machiavellism. De korrelationer som går att utläsa i
denna faktor visar att de fastighetsmäklare som har höga värden gällande
försäljningsprestationerna och därmed kan anses som skickliga, inte är machiavellister. Dessa
fastighetsmäklare är dessutom något yngre jämfört med medelåldern. Det finns även ett
samband mellan dessa yngre fastighetsmäklare och en negativ syn på användandet av
lockpriser och bulvaner i den mån det förekommer.
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Att de fastighetsmäklare som har högre försäljningsprestationer inte har ett machiavellistiskt
personlighetsdrag tyder på att machiavellism inte är ett fördelaktigt personlighetsdrag bland
de fastighetsmäklare som deltagit i studien, vilket även konstateras i korrelationsanalysen.
Detta resultat betraktas som något motsägelsefullt sett till tidigare forskning som i stor
utsträckning indikerat på att machiavellism har positiv effekt på försäljningsprestationer
(Aziz, 2004, s. 464; Aziz, 2005, ss. 235-236; Aziz et al., 2002, s. 451; Ricks & Fraedrich,
1999, s. 197). Turnbull (1976, s. 1175) menar däremot att det inte finns någon korrelation
mellan machiavellism och försäljningsprestationer, vilket överensstämmer med resultatet.

Machiavellister är målmedvetna människor som är villiga att använda alla möjliga sorters
medel för att uppnå sina mål, enligt Belschak et al. (2018, s. 1). Vanligtvis uppnås dessa
personliga mål genom manipulation (Barbaranelli et al., 2018, s. 3; Bereczkei, 2015, s. 24;
Bereczkei & Czibor, 2014, s. 168; Kavish et al., 2018, s. 1; Ricks & Fraedrich, 1999, s. 197).
Därmed kan det diskuteras huruvida manipulation är nödvändigt för att den personliga
vinningen i förekomst av att försäljningsprestationer ska öka, vilket Ricks och Fraedrich
(1999, s. 197) antytt. Resultatet kan därmed betraktas som motsägelsefullt gentemot viss
tidigare forskning. Det kan finnas flera förklaringar till detta, varvid vi tror att det bland annat
kan bero på kulturella skillnader. Detta eftersom att vår forskning genomförts i Sverige, vilket
tidigare forskning inte har gjort.

Ytterligare en förklaring till varför machiavellism inte har en positiv effekt på
försäljningsprestationer kan vara på grund av att machiavellistiska människor saknar inverkan
i interpersonella relationer (Aziz et al., 2002, s. 458; Aziz & Vallejo, 2007, s. 555) och väljer
därför att förminska motparten (Hutter et al., 2015, s. 202). Liksom tidigare nämnt är detta,
enligt Bolander et al. (2014, s. 171), Keillor et al. (1999, s. 111) samt Snyder et al., 2011, s.
306), negativt ur en försäljningssynpunkt eftersom god kundhantering är avgörande vid
försäljning. Vidare menar Deak et al. (2017, s. 529) att machiavellister saknar förmågan att
uppvisa emotionella känslor, vilket intygas av Bereczkei (2015, s. 24) som hävdar att
machiavellister inte kan identifiera, särskilja eller uttrycka känslor. Denna bristande förmåga
menar Snyder et al. (2011, ss. 314-315) kan påverka fastighetsmäklares
försäljningsprestationer negativt, vilket kan förklara vårt resultat. Med andra ord kan ett
machiavellistiskt beteende vara negativt inom fastighetsmäklarbranschen eftersom det kräver
personligt bemötande.
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För att goda försäljningsprestationer ska uppnås krävs det att försäljare förhandlar fram
ömsesidigt fördelaktiga lösningar för samtliga involverade parter, menar Johlke (2006, s.
314). Enligt vår uppfattning överensstämmer detta inte med det machiavellistiska
personlighetsdraget eftersom Barbaranelli et al. (2018, s. 3) samt Schultz och Good (2000, s.
214) menar att machiavellister snarare fokuserar på personlig vinning istället för kundens
intressen. Sammantaget visar resultatet i faktor 1 att en försäljares personlighet kan ha
inverkan på dess försäljningsprestationer, vilket även Barrick et al. (2002, s. 43)
uppmärksammat och konstaterat.

Liksom tidigare nämnt visar försäljningsprestationsfaktorn att det är fördelaktigt att vara
något yngre sett till de försäljningsprestationer som tillhör denna faktor. Vi anser att detta
resultat är något förvånande och motsägelsefullt sett till Abelsons et al. (1990, s. 272)
konstaterande som antyder att högpresterande fastighetsmäklare ofta är kvinnor med lång
erfarenhet. Detta överensstämmer inte med resultatet i faktor 2 som visar att erfarenhet är
positivt korrelerat till ålder samtidigt som faktor 1 visar att det är fördelaktigt att vara yngre.

Däremot kan ingen avsevärd korrelation mellan samtliga försäljningsprestationsmått och
könstillhörighet utläsas ur vårt resultat. Således visar resultatet att det är positivt sett till
försäljningsprestationer att vara ung, samtidigt som könstillhörighet inte har någon påverkan,
vilket säger emot Abelsons et al. (1990, s. 272) påstående. Ur ett omvänt perspektiv visar vårt
resultat med andra ord att det kan vara negativt att vara något äldre inom
fastighetsmäklarbranschen. Sammantaget är det därmed de fastighetsmäklare som är något
äldre som presterar sämre sett till de försäljningsprestationer som tillhör denna faktor
samtidigt som de tenderar att ha en något högre grad av machiavellism.

De fastighetsmäklare som är lite äldre och besitter ett mer machiavellistiskt personlighetsdrag
har även en mer positiv syn på lockpriser och användning av bulvaner, jämfört med de
fastighetsmäklare som är yngre och har en lägre grad av machiavellism. Detta resultat menar
vi till viss del inte är särskilt förvånande eftersom användning av lockpriser och bulvaner kan
anses vara ett oetiskt agerande och en form av bedrägeri. Detta överensstämmer med det
omoraliska och bedragande beteende som machiavellister besitter (Aziz et al., 2002, s. 458;
Bereczkei & Czibor, 2014, s. 168; Dahling et al., 2009, ss. 228-229; Jakobwitz & Egan, 2006,
s. 332; Kavish et al., 2018, s. 1). Vidare kan det därmed konstateras utifrån faktor 1 att varken
användning av bulvaner eller personlighetsdraget machiavellism är fördelaktigt för
53

framgångsrika fastighetsmäklare sett till deras försäljningsprestationer. Givet att våra resultat
är representativa, anser vi detta vara ett viktigt resultat eftersom det indikerar på att
fastighetsmäklarbranschen i Sverige representeras av människor som i stor utsträckning är
pålitliga, hederliga och har ett etiskt förhållningssätt. Vi finner detta resultat intressant
eftersom vår uppfattning utifrån egna erfarenheter är att människor inte alltid tycker att
fastighetsmäklare är pålitliga och hederliga i alla avseenden.
Sammanfattningsvis anser vi att korrelationerna i denna faktor till viss del är förvånande. Det
som vi anser är förvånande är främst att personlighetsdraget machiavellism i tidigare
forskning har visat sig gynna försäljningsprestationer (Aziz, 2004, s. 464; Aziz, 2005, ss. 235236; Aziz et al., 2002, s. 451; Ricks & Fraedrich, 1999, s. 197), vilket inte vårt resultat visar.
Vidare anser vi även att det är förvånande att de fastighetsmäklare som presterar bättre sett till
de försäljningsprestationer som tillhör denna faktor, är något yngre. Detta eftersom att vi
tidigare trodde att erfarenhet i kombination med äldre fastighetsmäklare skulle vara
fördelaktigt för försäljningsprestationerna.
4.3.2 Faktor 2: Ålder- och erfarenhetsfaktorn
Faktor 2 representerar 11,4 % av variansen och är således den näst största faktorn. Denna
faktor redogör bland annat för de tre kontrollvariablerna kön, ålder och antal arbetade år.
Vidare innefattar faktor 2 även antal tidigare arbetade kontor, provisionsinkomster samt
graden av machiavellism. Att dessa korrelationer tillhör denna faktor tyder på att ålder och
erfarenhet är i fokus i denna faktor. Även följande fråga: “Att undanhålla information till
köpare och säljare kan vara nödvändigt” är kopplad till denna faktor.

Resultatet i denna faktor tyder på att de äldre fastighetsmäklarna med mer erfarenhet inte
heller är machiavellister. Således är det de undersökta fastighetsmäklarna som är i
medelåldern som tenderar att ha högre grader av machiavellism i den mån det förekommer,
eftersom faktor 1 visade att yngre fastighetsmäklare inte är machiavellister. Vidare visar även
resultatet i faktor 2 att de äldre fastighetsmäklare som har låg grad av machiavellism inte
anser att det är okej att undanhålla information för sina köpare och säljare. Detta kan även
styrka de äldre fastighetsmäklarnas förmåga att ta bra betalt eftersom Turnbull och Waller
(2018, s. 142) menar att ett bra rykte, även så kallat word-of-mouth, är viktigt för
fastighetsmäklare. Således anser vi att det är av betydelse för fastighetsmäklare att inte
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undanhålla information så att de kan få en gott rykte och därmed även erhålla goda
provisionsinkomster.

I faktor 1 kan det konstateras att yngre fastighetsmäklare korrelerar positivt med
försäljningsprestationerna antal publicerade bostadsannonser, värdet på antalet publicerade
bostadsannonser samt antal genomförda försäljningar. Faktor 2 visar däremot att äldre
fastighetsmäklare korrelerar positivt gentemot försäljningsprestationsmåttet
provisionsinkomster. Således innebär detta att yngre respektive äldre fastighetsmäklare är
skickliga på olika delar i fastighetsmäklaryrket. Vi tror att en anledning till detta kan vara att
de äldre fastighetsmäklarna, som har mer erfarenhet inom branschen, vågar och är bättre på
att ta betalt av kunderna eftersom de har mer erfarenhet inom förhandling. Därmed kan de
äldre fastighetsmäklarna förhandla sig till mer fördelaktiga förmedlingsuppdrag, vilket kan
förklara vårt resultat. Abelsons et al. (1990, s. 272) påstående om att äldre kvinnor med
erfarenhet inom fastighetsmäklaryrket är framgångsrika kan därmed, trots tidigare
resonemang i faktor 1, till viss del stämma överens med vårt resultat. Detta eftersom att hög
ålder i kombination med lång erfarenhet har en positiv korrelation till höga
provisionsinkomster i denna faktor.
Vidare finner vi det intressant att det inte finns någon korrelation mellan
försäljningsprestationer i förekomst av provisionsinkomster och löneform, då dessa
beståndsdelar kan antas ha en koppling. Detta eftersom att en provisionsbaserad löneform
påverkar försäljningsprestationer positivt, enligt Adom (2018, s. 3) samt Kishore et al. (2013,
s. 317). Även Cloutier et al. (2013, s. 465) intygar att provisionsbaserad lön motiverar
försäljare att arbeta hårdare och effektivare, vilket resulterar i ökad produktivitet. På grund av
detta trodde vi att löneformen, och därmed provisionsbaserad lön, skulle ha en positiv
korrelation med försäljningsprestationer. Å andra sidan visar den deskriptiva analysen att
provisionsbaserad lön är den vanligaste löneformen bland respondenterna, se Bilaga 4.
Därmed är vår uppfattning att en provisionsbaserad löneform kanske inte har särskilt stor
påverkan på försäljningsprestationer inom fastighetsmäklarbranschen eftersom denna
löneform är vanligt förekommande.
Vi anser även att det är något förvånande att det inte uppstod någon positiv korrelation mellan
antal tidigare arbetade kontor och machiavellism. Detta på grund av att Dahling et al. (2009,
s. 222, 247) konstaterat att det är vanligt att machiavellister byter arbetsplats ofta, vilket beror
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på att machiavellister konstant eftersträvar högre belöningar och mer kontroll över andra.
Dessutom är personer med hög grad av machiavellism anpassningsbara och tenderar att byta
sällskap för att maximera sin personliga vinning (Dahling et al., 2009, s. 222). Enligt vår
uppfattning kan det eventuellt vara så att machiavellistiska fastighetsmäklare inte påverkas
negativt av arbetsnöjdhet och vill byta arbetsplats. Detta på grund av att fastighetsmäklaryrket
kan klassificeras som ett självständigt arbete, där fastighetsmäklare har goda möjligheter att
belönas och till viss del kontrollera andra i form av sina kunder. Med andra ord tror vi inte att
det finns ett lika stort behov för machiavellistiska fastighetsmäklare att byta arbetsplats.
Faktor 2 visar även att män, i större utsträckning än kvinnor, korrelerar med
personlighetsdraget machiavellism. Detta resultat är inte särskilt förvånande eftersom tidigare
forskning av Jonason et al. (2009, s. 9), Lee och Ashton (2005, s. 1577), Paulhus och
Williams (2002, s. 559) samt Szabó och Jones (2019, s. 161) konstaterat att det är fler män
som besitter egenskaper inom den mörka triaden. Även mer specificerat inom machiavellism
har tidigare forskning visat att män besitter högre grad av machiavellism, jämfört med
kvinnor (Hogue et al., 2013, s. 402).
Sammanfattningsvis indikerar denna faktor på att en hög grad av machiavellism inte har en
positiv påverkan på försäljningsprestationer i förekomst av provisionsinkomster. Istället är det
hög ålder och erfarenhet som påverkar försäljningsprestationer positiv, dock enbart sett till
provisionsinkomster. Med andra ord är de äldre och erfarna fastighetsmäklarna inte lika
skickliga som de yngre fastighetsmäklarna, som vi redogjorde för i faktor 1, sett till antal
publicerade och sålda bostäder samt värdet av dessa. Istället är de äldre fastighetsmäklarna
skickliga på att ta betalt av deras kunder. Att de äldre fastighetsmäklarna inte är
machiavellister överensstämmer även med deras motvilja att undanhålla information till
köpare och säljare. Vidare visade faktor 2 även att machiavellism förekommer mer frekvent
bland män jämfört med kvinnor.
4.3.3 Faktor 3: Verksamhetsortsfaktorn
Den tredje faktorn har vi valt att namnge som Verksamhetsortsfaktorn och den representerar
7,9 % av variansen. I denna faktor ingår fastighetsmäklarnas verksamhetsort, deras
provisionsinkomster samt könstillhörighet. Även synen på användandet av lockpriser samt
självklassificerade och objektiva försäljningsprestationer ingår i faktor 3. Sammantaget finns
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det ingen korrelation mellan denna faktor och machiavellism, vilket betyder att machiavellism
inte är ortsberoende.

I verksamhetsortsfaktorn finns det en positiv korrelation mellan verksamhetsort och
lockpriser. Detta innebär att ju större ort eller stad som en fastighetsmäklare är verksam i,
desto mer ökar tendenserna att använda lockpriser. För en mer djupgående redogörelse av
detta resultat, se 4.2.1 Lockpriser & Etiska dilemman. Även självklassificering gällande
publicerat värde av bostäder samt publicerat värde enligt HittaMäklare har en positiv
korrelation till lockpriser och verksamhetsort. Detta tyder på att det är högre utgångspriser i
större städer jämfört med mindre orter, vilket vi inte anser är förvånande sett till verkligheten
och egna erfarenheter. Därmed är det inte heller förvånande att provisionsinkomster har en
positiv korrelation till storleken på verksamhetsorten eftersom det är högre summor
inblandade vid bostadsförsäljningar i större städer.
Det går även att utläsa att det finns en viss negativ korrelation mellan könstillhörighet och
verksamhetsort, provisionsinkomster samt lockpriser. Detta betyder att män tenderar att arbeta
i större städer jämfört med kvinnor, samtidigt som män är mer benägna att använda sig av
lockpriser. Att män är mer benägna att använda lockpriser anser vi inte är särskilt förvånande
då män är det kön som tenderar att vara mer machiavellistiska, enligt Hogue et al. (2013, s.
402), vilket även framgick i faktor 2. De ökade tendenserna till att använda lockpriser hos
män kan även förklaras av det faktum att män är mer representativa för den beräknande,
planerande, strategiska och manipulativa aspekten av machiavellism (Szabó & Jones, 2019, s.
164). Machiavellistiska män är även mer känslokalla, vilket kan vara fördelaktigt i riskfyllda
situationer samtidigt som de generellt sett lever en riskabel livsstil (Szabó & Jones, 2019, s.
163). Att använda lockpriser kan enligt vår uppfattning vara en riskabel handling som kräver
beräkning, planering och manipulation från fastighetsmäklarens sida, vilket styrker vårt
resultat.
Resultatet i faktor 3 visar vidare att män har något högre provisionsinkomster än kvinnor.
Detta resultat överensstämmer med det faktum att män är det kön som publicerar högre
värden sett till bostäder, vilket framkommer enligt korrelationerna i denna faktor.
Sammanfattningsvis visar faktor 3 att män tenderar att anse att det är mer okej att använda sig
av lockpriser än vad kvinnor gör. Vidare fastställs det även att lockpriser är mer vanligt i
större städer än vad det är på mindre orter. Slutligen kan det utifrån vårt resultat konstateras
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att graden av machiavellism inte är ortsberoende, vilket innebär att machiavellistiska
fastighetsmäklare, i den mån det förekommer, finns utspridda i hela Sverige.
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5 Slutsats
5.1 Sammanfattande slutsats och bidrag
Studien avser att analysera förekomsten av personlighetsdraget machiavellism bland de
undersökta fastighetsmäklarna och dess påverkan på försäljningsprestationer. I den mån det
machiavellistiska personlighetsdraget förekommer bland svenska fastighetsmäklare kan vi
konstatera att en hög grad av machiavellism påverkar svenska fastighetsmäklares
försäljningsprestationer negativt. Det motsatta förhållandet gäller också, nämligen att en låg
grad av machiavellism har en positiv effekt på fastighetsmäklares försäljningsprestationer.

Vidare kan vi även konstatera att graden av machiavellism påverkar fastighetsmäklare på
olika sätt. Bland annat har hög grad machiavellism en signifikant positiv korrelation till
användandet av lockpriser, vilket indikerar på att de fastighetsmäklare som har en högre grad
av machiavellism tenderar att vara mer villiga att använda lockpriser. Således innebär detta att
graden av machiavellism påverkar fastighetsmäklares syn på lockpriser. Även synen på
användning av bulvaner samt undanhållande av information till köpare och säljare har visat
sig ha en positiv korrelation till personlighetsdraget machiavellism. Dessa tre oetiska och
manipulativa beteenden har dock ingen anmärkningsvärd påverkan på
försäljningsprestationer. Således är det därmed ingen fördel att använda dessa tre ovanstående
oetiska tillvägagångssätt för att öka försäljningsprestationer. Vårt resultat visar även att de
undersökta fastighetsmäklarna generellt sett uppvisar en låg grad av machiavellism.

En studies sammanfattande bidrag bör också vara av både teoretisk och praktisk karaktär
(Crane, Henriques, Husted & Matten, 2016, s. 789). Det finns tre olika typer av teoretiska
bidrag, vilka är “theory testing and refinement”, “theoretical application” och “theory
generation” (Crane et al., 2016, s. 784). Utöver de teoretiska bidragen vill vi dessutom
presentera ett praktiskt bidrag som har sin utgångspunkt i de teoretiska bidragen, vilket Crane
et al. (2016, s. 789) beskriver som ett eftersträvansvärt tillvägagångssätt.

5.2 Teoretiskt bidrag
Det teoretiska bidraget består primärt av att vi kan ge en ökad förståelse för i vilken grad
personlighetsdraget machiavellism förekommer inom den svenska fastighetsmäklarbranschen.
Detta är, utifrån Cranes et al. (2016, s. 785) syn på teoretiskt bidrag, vad som kallas för
“theory testing and refinement”, vilket innebär att befintlig teori testas och finjusteras. Det
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teoretiska bidraget adresserar det forskningsgap som Aziz lyfte fram redan år 2005, dock med
andra mer etablerade mätinstrument och objektiv data. Genom detta tillvägagångssätt visar
vår studie på att resultatet i tidigare forskning (Aziz, 2004, s. 464; Aziz, 2005, ss. 235-236;
Aziz et al., 2002, s. 451; Ricks & Fraedrich, 1999, s. 197) inte kan tillämpas rakt av eller
generaliseras på den svenska fastighetsmäklarbranschen.

Vår studie visar att graden av machiavellism är relativt låg bland de undersökta
fastighetsmäklarna. Vidare avviker vårt resultat från tidigare forskning av Aziz (2005) som
indikerar på att machiavellism har en positiv korrelation med goda försäljningsprestationer
hos fastighetsmäklare. Vår studie visar tvärtom att en högre grad av machiavellism hos
respondenterna korrelerar negativt med goda försäljningsprestationer. Försäljningsyrken
kräver goda kundrelationer (Bolander et al., 2014, s. 171; Keillor et al., 1999, s. 111; Snyder
et al., 2011, s. 306), vilket är en bristvara hos machiavellister (Aziz et al., 2002, s. 458; Aziz
& Vallejo, 2007, s. 555).

5.3 Praktiskt bidrag
Vi har valt att utifrån våra teoretiska bidrag skapa ett praktiskt bidrag. Crane et al. (2016, s.
789) menar att den praktiska användbarheten bör ha sitt ursprung ur de teoretiska bidragen. I
de teoretiska bidragen beskrivs det att machiavellism är sällsynt bland respondenterna
samtidigt som machiavellism har en negativ påverkan på deras försäljningsprestationer.
Därför vill vi rekommendera rekryterare och kontorschefer att använda ett personlighetstest
för machiavellism vid anställning av nya fastighetsmäklare.

Vidare menar Turnbull (1976, s. 1175) att det finns indikationer på ett negativt samband
mellan personlighetsdraget machiavellism och försäljningsprestationer. Utifrån vår studie
föreslår vi därmed att rekryterare och kontorschefer inom fastighetsmäklarbranschen i
praktiken kan använda sig av något av de personlighetstest som används för machiavellism
för att undvika att rekrytera fastighetsmäklare med ett machiavellistiskt personlighetsdrag.
Detta eftersom vår studie visar att de fastighetsmäklare som har högre grad av machiavellism
i större utsträckning tenderar att undanhålla information samt använda lockpriser och
bulvaner samtidigt som de presterar sämre sett till försäljningsprestationer. Därmed kan
eventuellt en minskning av antalet utdelade varningar ske eftersom lockpriser, bulvaner och
undanhållandet av information är typiska tillvägagångssätt som kan leda till varningar (FMI,
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2018a, 2018b). Samtidigt ökar chanserna för rekryterare och kontorschefer att anställa
fastighetsmäklare som i större utsträckning tenderar att ha högre försäljningsprestationer.

5.4 Förslag till vidare forskning
I framtiden anser vi att det hade varit intressant att genomföra en likartad forskning med
samma variabler, samma mätinstrument och samma population. Detta för att säkerställa och
styrka resultatet i vår studie genom att implementera vår forskning på samma population med
strävan efter att nå en högre svarsfrekvens. På så sätt hade resultatet i större utsträckning
kunnat generaliseras för hela fastighetsmäklarbranschen i Sverige och således bidra med en
ökad förståelse för förekomsten av manipulativa drag och oetiska beteenden inom
machiavellismen.
Vi anser även att det hade varit aktuellt att genomföra en likartad forskning på samma
population, men med samtliga tre personlighetsdrag inom den mörka triaden inkluderade. På
så sätt hade personlighetsdragen i den mörka triaden kunnat kopplas till
försäljningsprestationer, vilket hade resulterat i en ökad förståelse för förekomsten av
personlighetsdragen narcissism, psykopati och machiavellism inom
fastighetsmäklarbranschen och dess påverkan på försäljningsprestationer.
Vår studie har visat att machiavellism har en negativ påverkan på fastighetsmäklares
försäljningsprestationer. Tidigare forskning av Aziz (2005) har, tvärtom, visat motsatsen att
machiavellism har en positiv påverkan på fastighetsmäklares försäljningsprestationer. Ett
förslag till vidare forskning är därmed att undersöka hur graden av machiavellism påverkar
fastighetsmäklares försäljningsprestationer i olika länder med tillhörande kulturer. På så sätt
hade det skapats en möjlighet att undersöka hur machiavellism ter sig i olika kulturer samt
undersöka om det finns eventuella skillnader bland de olika kulturerna.
Slutligen hade det varit intressant att implementera denna studie på andra
försäljningsbranscher än fastighetsmäklarbranschen genom att använda liknande
mätinstrument och tillvägagångssätt. Tidigare forskning har undersökt korrelationen mellan
machiavellism och försäljningsprestationer bland börsmäklare och bilförsäljare (Aziz, 2004, s.
464; Aziz et al., 2002, s. 451), men det finns många andra branscher som hade varit aktuella
för forskning. Således hade det uppstått en möjlighet att jämföra olika försäljningsbranscher
med varandra, exempelvis med en geografisk avgränsning till Sverige. På så sätt hade det
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skapats en ökad förståelse för förekomsten av personlighetsdraget machiavellism i olika
försäljningsbranscher och dess påverkan på försäljningsprestationer.
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Bilaga 1
Påstående
Det bästa sättet att hantera
människor är att säga vad de vill
höra

Koppling till Kategori
machiavellism
+

Tactics

-

Tactics

Någon som fullkomligt litar på
någon annan riskerar problem

+

Tactics

Det är svårt att komma framåt
utan att ta vissa genvägar

+

Views

Ärlighet varar längst i alla
situationer

-

Tactics

+

Views

+

Tactics

-

Tactics

+

Tactics

-

Morality

-

Views

När du ber någon att göra
någonting för dig är det bäst att
berätta de verkliga
anledningarna till varför du vill
det istället för anledningar som
kan väga tyngre

Det är säkrast att anta att alla
människor har en ond sida, som
kommer visa sig när tillfälle ges

Berätta aldrig för någon om den
verkliga anledningen till varför
du gjorde något om det inte är
nödvändigt
Man bör endast göra saker när
man är säker på att det är
moraliskt rätt
Det är klokt att smickra
inflytelserika människor
Det är bättre att vara ödmjuk
och ärlig än högfärdig och
oärlig
Påståendet att det föds en
förlorare varje minut är fel
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Människor som lider av
obotliga sjukdomar ska kunna
få dödshjälp

+

Morality

Det är möjligt att vara en bra
människa i alla avseenden

-

Tactics

De flesta människor är i grund
och botten goda

-

Views

De flesta människor är i grund
och botten snälla

-

Views

Det finns ingen godtagbar
ursäkt för att ljuga inför någon
annan

-

Tactics

De flesta människor glömmer
lättare sina föräldrars död än
förlusten av sitt hem

+

Views

-

Views

+

Views

+

Views

-

Views

De flesta människor som lyckas
i världen lever ett moraliskt liv
Generellt sett arbetar människor
inte hårt om de inte är tvungna
att göra det
Den största skillnaden mellan
brottslingar och andra
människor är att brottslingar är
dumma nog att bli påkomna
De flesta människor är modiga
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Bilaga 2
1. Ålder?

2. Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare?

3. Hur många bostadsannonser har du publicerat de senaste 6 månaderna?

4. Vad är det sammanlagda värdet av dina publicerade bostadsannonser de senaste 6
månaderna?

5. Vad är dina totala provisionsinkomster (exkl. moms) det första kvartalet 2019 (jan-mars)?
Avrunda
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6. Hur många försäljningar har du genomfört det första kvartalet 2019 (jan-mars)?

7. Hur många tidigare kontor har du arbetat på inom fastighetsmäklarbranschen?

8. Vilken typ av löneform har du?
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9. Det bästa sättet att hantera människor är att säga vad de vill höra

10. När du ber någon att göra någonting för dig är det bäst att berätta de verkliga
anledningarna till varför du vill det istället för anledningar som kan väga tyngre

11. Det är okej att fastighetsmäklare använder sig av lockpriser

12. Någon som fullkomligt litar på någon annan riskerar problem

13. Det är svårt att komma framåt utan att ta vissa genvägar
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14. Ärlighet varar längst i alla situationer

15. Det är säkrast att anta att alla människor har en ond sida, som kommer visa sig när tillfälle
ges

16. Berätta aldrig för någon om den verkliga anledningen till varför du gjorde något om det
inte är nödvändigt

17. Man bör endast göra saker när man är säker på att det är moraliskt rätt

18. Det är klokt att smickra inflytelserika människor

82

19. Det är bättre att vara ödmjuk och ärlig än högfärdig och oärlig

20. Påståendet att det föds en förlorare varje minut är fel

21. Människor som lider av obotliga sjukdomar ska kunna få dödshjälp

22. Det är möjligt att vara en bra människa i alla avseenden

23. Detta är en kontrollfråga, kryssa i svarsalternativ 4 för att visa att du inte är en robot
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24. Det är okej att fastighetsmäklare använder sig av bulvaner

25. De flesta människor är i grund och botten goda

26. De flesta människor är i grund och botten snälla

27. Det finns ingen godtagbar ursäkt för att ljuga inför någon annan

28. De flesta människor glömmer lättare sina föräldrars död än förlusten av sitt hem
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29. De flesta människor som lyckas i världen lever ett moraliskt liv

30. Generellt sett arbetar människor inte hårt om de inte är tvungna att göra det

31. Att undanhålla information till köpare och säljare kan vara nödvändigt

32. Den största skillnaden mellan brottslingar och andra människor är att brottslingar är
dumma nog att bli påkomna

33. De flesta människor är modiga

85

Bilaga 3
Nr. Använd fråga/påstående

Frågan/påståendets
ursprung

Bevekelsegrund

1.

Ålder?

Egen fråga

Redogör för hur åldern
påverkar graden av
machiavellism och
försäljningsprestationer

2.

Hur länge har du arbetat som
fastighetsmäklare?

Egen fråga

Redogör för hur
arbetslivsfarenhet
påverkar graden av
machiavellism och
försäljningsprestationer

3.

Hur många bostadsannonser har
du publicerat de senaste 6
månaderna?

Egen fråga

För att mäta
försäljningsprestationer

4.

Vad är det sammanlagda värdet
av dina publicerade
bostadsannonser de senaste 6
månaderna?

Egen fråga

För att mäta
försäljningsprestationer

5.

Vad är dina totala
provisionsinkomster (exkl.
moms) det första kvartalet 2019
(jan-mars)? Avrunda

Egen fråga

För att mäta
försäljningsprestationer

6.

Hur många försäljningar har du
genomfört det första kvartalet
2019 (jan-mars)?

Egen fråga

För att mäta
försäljningsprestationer

7.

Hur många tidigare kontor har
du arbetat på inom
fastighetsmäklarbranschen?

Egen fråga

Redogör för hur antalet
kontor påverkar graden
av machiavellism och
försäljningsprestationer

8.

Vilken typ av löneform har du?

Egen fråga

Redogör för hur
löneformen påverkar
graden av
machiavellism och
försäljningsprestationer

9.

Det bästa sättet att hantera
människor är att säga vad de vill
höra

The best way to handle
people is to tell them
what they want to hear
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV
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10.

När du ber någon att göra
någonting för dig är det bäst att
berätta de verkliga anledningarna
till varför du vill det istället för
anledningar som kan väga tyngre

When you ask someone
to do something for you,
it is best to give the real
reasons for wanting it
rather than giving reason
which might carry more
weight. (Christie & Geis,
1970, s. 17)

En del av Mach IV

11.

Det är okej att fastighetsmäklare
använder sig av lockpriser

Egen fråga

Redogör för hur graden
av machiavellism kan
korreleras med synen
på användandet av
lockpriser

12.

Någon som fullkomligt litar på
någon annan riskerar problem

Anyone who completely
trusts anyone else is
asking for trouble
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV

13.

Det är svårt att komma framåt
utan att ta vissa genvägar

It is hard to get ahead
without cutting corners
here and there (Christie
& Geis, 1970, s. 17)

En del av Mach IV

14.

Ärlighet varar längst i alla
situationer

Honesty is the policy in
all cases (Christie &
Geis, 1970, s. 17)

En del av Mach IV

15.

Det är säkrast att anta att alla
människor har en ond sida, som
kommer visa sig när tillfälle ges

It is safest to assume that
all people have a vicious
streak and it will come
out when they are given a
chance (Christie & Geis,
1970, s. 17)

En del av Mach IV

16.

Berätta aldrig för någon om den
verkliga anledningen till varför
du gjorde något om det inte är
nödvändigt

Never tell anyone the real
reason you did something
unless it is useful to do so
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV

17.

Man bör endast göra saker när
man är säker på att det är
moraliskt rätt

One should take action
only when sure it is
morally right
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV
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18.

Det är klokt att smickra
inflytelserika människor

It is wise to flatter
important people
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV

19.

Det är bättre att vara ödmjuk och
ärlig än högfärdig och oärlig

All in all, it is better to be
humble and honest than
important and dishonest
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV

20.

Påståendet att det föds en
förlorare varje minut är fel

Barnum was very wrong
when he said there is a
sucker born every minute
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV

21.

Människor som lider av obotliga
sjukdomar ska kunna få
dödshjälp

People suffering from
incurable diseases should
have the choice of being
put painlessly to death
(Christie & Geis, 1970, s.
17)

En del av Mach IV

22.

Det är möjligt att vara en bra
människa i alla avseenden

It is possible to be good
in all respects (Christie &
Geis, 1970, s. 17)

En del av Mach IV

23.

Detta är en kontrollfråga, kryssa
i svarsalternativ 4 för att visa att
du inte är en robot

Kontrollfråga

För att stärka
validiteten om
huruvida alla
genomförde studien
aktivt

24.

Det är okej att fastighetsmäklare
använder sig av bulvaner

Egen fråga

Redogör för hur graden
av machiavellism kan
korreleras med synen
på användandet av
bulvaner

25.

De flesta människor är i grund
och botten goda

Most people are basically
good and kind (Christie
& Geis, 1970, s. 18)

En del av Mach IV

26.

De flesta människor är i grund
och botten snälla

Most people are basically
good and kind (Christie
& Geis, 1970, s. 18)

En del av Mach IV
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27.

Det finns ingen godtagbar ursäkt
för att ljuga inför någon annan

There is no excuse for
lying to someone else
(Christie & Geis, 1970, s.
18)

En del av Mach IV

28.

De flesta människor glömmer
lättare sina föräldrars död än
förlusten av sitt hem

Most men forget more
easily the death of their
father than the loss of
their property (Christie &
Geis, 1970, s. 18)

En del av Mach IV

29.

De flesta människor som lyckas i Most people who get
världen lever ett moraliskt liv
ahead in the world lead
clean, moral lives
(Christie & Geis, 1970, s.
18)

En del av Mach IV

30.

Generellt sett arbetar människor
inte hårt om de inte är tvungna
att göra det

Generally speaking, men
won’t work hard unless
they are forced to do so
(Christie & Geis, 1970, s.
18)

En del av Mach IV

31.

Att undanhålla information till
köpare och säljare kan vara
nödvändigt

Egen fråga

Redogör för hur graden
av machiavellism kan
korreleras med synden
på undanhållandet av
information

32.

Den största skillnaden mellan
brottslingar och andra människor
är att brottslingar är dumma nog
att bli påkomna

The biggest difference
between most criminals
and other people is that
criminals are stupid
enough to get caught
(Christie & Geis, 1970, s.
18)

En del av Mach IV

33.

De flesta människor är modiga

Most men are brave
(Christie & Geis, 1970, s.
18)

En del av Mach IV
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