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Abstract - Svenska 
Titel: Debuterande fastighetsmäklares socialiseringsprocess och dess etiska prägel 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Maria Hall & Philip Strådal 

Handledare: Lars-Johan Åge 

Datum: 2014 – maj  

 

Syfte: Intresset väcktes ur uppfattningen om fastighetsmäklares generellt låga förtroende bland 

allmänheten samt deras rapporterade etiska snedsteg i media. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur den organisatoriska socialiseringsprocessen av debuterande fastighetsmäklare präglas av etiska 

aspekter med avsikt att främja framtida etiska ageranden.  

 

Metod: Uppsatsens metod baseras på valet av intervjuer för att få kvalitativ data. Intervjuerna semi-

strukturerades utifrån en operationaliserad intervjuguide. Tio respondenter med ledarställning 

deltog i undersökningen från fem svenska städer.  

 

Resultat & slutsats: Resultaten rörande fastighetsmäklares socialiseringsprocess visade på att 

processen var informell, individuell, icke-sekventiell, variabel, åtskiljande samt tillsättande. 

Medvetna etiska åtgärder för att främja etiskt agerande var i en mindre utsträckning förekommande. 

Den etiska prägeln varierade men framträdde tydligast genom en öppen kommunikation mellan 

ledare och underordnad, det vill säga en kommunikation som speglade socialiseringsprocessens 

karaktär: variabel, individuell och informell.  

 

Förslag till framtida forskning: Mer djupgående forskning kring uppsatsens inriktning på de 

medvetna etiska åtgärderna (etiska koder, belöning och bestraffning samt etikträning) som enligt 

tidigare forskning används för att höja det etiska klimatet inom en organisation.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsförfattarna ämnar bidra till ämnet genom att belysa vikten av ett etiskt 

klimat inom säljande organisationer samt visa på att den tidiga socialiseringsprocessen har stor 

betydelse.  

 

Nyckelord: Socialiseringsprocess, fastighetsmäklare, etik, sälj, säljande organisationer 
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Abstract - English 
Title: New onset estate agents socialization process and it’s ethical character  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Maria Hall & Philip Strådal 

Supervisor: Lars-Johan Åge 

Date: 2014 – May  

 

Aim: The interest arose from the perception of the public’s generally low trust in estate agents and 

their reported mistakes in the daily media. The purpose of this study is to examine how ethical 

aspects characterize the organizational socialization process of new onset estate agents in order to 

promote future ethical behaviour.  

 

Methodology: The methodology of the study is based on the choice to perform interviews in order 

to obtain qualitative data. The interviews was semi structured based on a operationalized interview 

guide. Ten respondents with a leadership position participated in the study from five Swedish cities.  

 

Findings: The results concerning the socialization process showed that the process was informal, 

individual, non-sequential, variable, disjunctive and investiture. Conscious ethical actions to 

promote an ethical behaviour were in a lesser sense occurring. The ethical character on the 

socialization process varied but appeared most clearly through an open communication between 

leader and subordinate, witch reflected the character of the socialization process: variable, 

individual and informal.  

 

Suggestions for future research: More in-depth research into the essay focuses on the conscious 

ethical actions, which in theory is used to raise the ethical climate within an organization. 

 

Contribution on the thesis: The authors intend to contribute to the topic by illustrating the 

importance of an ethical climate within selling organizations and to demonstrate the importance of 

the early stages in the socialization process.  

 

Keywords: Socialization process, estate agents, ethics, sales, selling organizations  
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1. Inledning 
I följande kapitel ger uppsatsförfattarna en bakgrund till det område som uppsatsen fokuserar på. 

Kapitlet innehåller även en problemformulering som mynnar ut i det syfte uppsatsförfattarna ämnar 

besvara genom studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom ramen för marknadsföringsetik har forskning om etik inom personlig försäljning och 

säljledning en historia som går tillbaka mer än 25 år (Ferrell, Johnston & Ferrell, 2007). Forskning 

om olika aspekter av etik inom området personlig försäljning och säljledning har enligt McClaren 

(2000) varit ett ihållande inslag i den marknadsföringsetiska litteraturen. Tidig forskning är inriktad 

på att beskriva frågor som handlar om att identifiera etiska skillnader mellan grupper som är 

involverade i försäljningsprocessen (Ferrell et al., 2007). Dessa beskrivande studier har etablerat en 

grund för förståelse för den organisatoriska miljön och individuella faktorer i etiskt beslutsfattande 

(Ferrell et al., 2007). Den omvandling som skett inom marknadsföringsetikforskning innebär en 

övergång från beskrivande studier som identifierade och analyserade etiska skillnader i 

organisationer och enskilda personer till normativa studier som utvecklar positiva modeller om 

etiskt beslutsfattande. Detta har lett till att två forskningsströmmar inom säljetik har utvecklats 

(Jones, 1991; Hunt & Vitell, 2006). Dessa två strömmar är individuella samt organisatoriska 

faktorer (McClaren, 2000; Paolillo & Vitell, 2002). Säljetikforskning har fortsatt och faktiskt ökat 

och både praktiker och forskare försöker bättre förstå de variabler som påverkar etiska 

försäljningsbeslut menar Hunt & Vitell (2006). 

 

För att förstå den etiska beslutsprocessen inom sälj och säljledning behövs förståelse för hur etiska 

problem uppstår och löses. Det finns en etisk komponent i säljsituationer och utfallen kan bli 

influerade av individuella eller organisatoriska faktorer (Ferrell et al., 2007). De presenterar ett 

ramverk för att förstå variablerna och processen för etiskt beslutsfattande. I detta ramverk präglas 

det etiska beslutsfattandet hos säljstyrkan på ett företag inledningsvis av organisationskulturen som 

även kan kallas för hela organisationens karaktär. Organisationskulturen innehåller relativt breda 

idéer om vad som är korrekt beteende och det etiska klimatet pekar på vad som är rätt och fel i vissa 

situationer ur organisationens synvinkel (Ferrell et al., 2007). 

 

Organisationens kultur och klimat påverkas genom etiska koder (Schwepker & Good, 2007). 

Anställda säljare som är medvetna om företagets etiska koder tror att organisationen har högre 

etiska värderingar och att de uppvisar högre nivåer av hängivenhet mot företaget. Forskning tyder 
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även på att organisationskultur inte bara påverkar säljare och säljchefers attityder utan också att 

ledarnas etiska förhållningssätt påverkar etisk utbildning och anställningsutvärdering av säljare 

menar Schwepker & Good (2007). Det finns en växande insikt om att god etik kan ha en positiv 

ekonomisk effekt på resultatet för företagen (Grisaffe & Jaramillo, 2007). Många statistiska 

undersökningar stödjer antagandet att etik, värderingar, integritet och ansvar krävs på den moderna 

arbetsplatsen. För konsumentgrupper och samhället i stort har forskning visat att det är en god affär 

att investera i god etik (Joyner & Payne, 2002). Att investera i god etik innebär att investera i ett 

effektivt ledarskap genom att beteckna organisationens kod, som förmedlar den moraliska 

integriteten och de konsekventa värden som syns i allmänheten (Sims, 1992). Etik handlar om 

principer för beteende som skiljer mellan “gott” och “ont” där det etiska och det idealiska agerandet 

är att göra det “rätta” och det “goda” (Seevers, Skinner & Kelley, 2007; Sims, 1992). 

 

Det bästa sättet att förbättra etiska beteenden i säljande organisationer är grundat bland annat i 

kultur, etiska koder och styrning (Ferrell et al., 2007). Alltså de organisatoriska faktorerna snarare 

än de individuella eftersom de flesta individer på ett företag har olika moraliska filosofier och 

karaktäriseras av olika personligheter. Ferrell et al. (2007) menar därför att det finns ett behov av att 

utveckla en etisk kultur som tillhandahåller delade värderingar och normer. Forskningsämnen som 

har relevans för ledare och chefer är tillfället att beskriva, förutse och kontrollera etiska beslut hos 

säljare baserat på positiva modeller om etiskt beslutsfattande (Ferrell et al., 2007). För säljare och 

deras relation till etiskt agerande menar Ingram, LaForge & Schwepker (2007) att 

socialiseringsprocessen spelar en kritisk roll. Genom socialiseringsprocessen kan ett etiskt klimat 

skapas som innebär att säljarna kommer att lära sig värdet och vikten av etiskt beslutsfattande och 

beteende samt dess inverkan på arbetskamrater, framtidsutsikter och kunder (Ingram et al., 

2007).  Grant & Bush (1996) hävdar att försäljningsledare genom organisatorisk socialisering, 

positivt kan påverka försäljningsorganisationens kultur och klimat. Därvid bör försäljningschefer på 

ett effektivt sätt kommunicera vad de nyanställda kommer att uppleva i socialiseringsprocessen och 

fokusera på att främja ett kvalitetsförhållande mellan nyanställda och andra i organisationen med 

vilka de nyrekryterade kommer att arbeta med (Ingram et al., 2007). 

 

Ingram et al. (2007) för samman områdena etiska ageranden och socialiseringsprocessen av säljare 

och tar fram flera propositioner som förslagsvis bör testas empiriskt. Artikelförfattarna intresserades 

framförallt av Ingram et al. (2007) ena presenterade proposition som uppmuntrar till att undersöka 

hur säljstyrkors socialiseringsprogram som innehåller specifikt etiskt innehåll och etiska aspekter 

kommer att ha en positiv effekt på det översiktliga etiska klimatet av säljorganisationen. 
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Underförstått så behöver det inte påverka hela säljorganisationens etiska klimat på kort sikt utan tar 

avstamp i hur nya säljare inom organisationen skolas och i framtiden främjar det etiska klimatet. 

Detta eftersom socialiseringsprocessen först och främst vänder sig till nya inom organisationen. 

 

En pionjär inom ämnet organisatorisk socialisering är forskaren Van Maanen (1978) som menar att 

socialisering är på det sätt som individer lär sig hantera nya erfarenheter för att inta en roll inom en 

ny organisation. Organisatorisk socialisering har flera definitioner som pekar på en och samma 

innebörd. Schein (1990) menar att socialisering innebär introduktion och utbildning av nyanlända 

inom organisationen. Allen (2006) pekar på organisationens inriktning av strategier för att hjälpa 

nyanställda att anpassa sig till organisationen och tidigt skapa erfarenhet och förvärva önskade eller 

nödvändiga attityder, beteenden och kunskap. Chao, O´Leary-Kelly, Wolf, Klein & Gardner (1994) 

samt Hsiung & Hsieh (2003) menar att det innebär att individen blir införstådd och ense med 

organisationens värderingar, förväntade beteenden, färdigheter och sociala kunskaper. 

 

Socialiseringsprocessen varierar från organisation till organisation. Van Maanen (1978) presenterar 

olika strategier och taktik för socialiseringen av nyanställda inom organisationer, eftersom individer 

är olika så upplevs själva socialiseringsprocessen på olika vis. Olikheter finns även bland 

strategierna och taktikerna för socialiseringen ur organisationens perspektiv (Van Maanen, 1978). 

Chao et al. (1994) pekar på att socialiseringsprocessen präglas genom hela de anställdas karriär men 

det är i begynnelsen som grunden läggs för hur framtiden kommer att se ut för den nyanställda. Det 

finns även en aspekt att undersöka om omsocialisering (resocialization) är något som behövs då 

omgivningen kan förändras så pass mycket för en erfaren anställd att nya behov av inlärning behövs 

(Chao et al. 1994). 

 

Ett praktiskt exempel på vikten av socialisering av nyanställda är en studie på revisionsstudenter. 

Studien gjordes innan de socialiserats in olika organisationer och fokuserade på etiska 

uppfattningar. Resultaten understryker behovet av redovisningsinstruktörers vilja att öka 

studenternas engagemang och socialiseringsnivåer, redan innan examen (Rafik, 2006). Detta 

kommer att öka studenternas medvetenhet om etiska frågor som berörs och belysa hur viktigt deras 

framtida jobb är (Rafik, 2006). En annan studie om revisionsstudenter visar på att 

redovisningsstudenter med högre hängivenhet inför professionen var mer benägna att uppfatta 

tvivelaktiga åtgärder som oetiska och mindre benägna att engagera sig i dem jämfört med de 

studenter som hade lägre hängivenhet inför professionen (Rafik, 2008).  
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1.2 Problematisering 

Tsalikis & Fritzsche (1989) skrev att det nästan dagligen visas nya artiklar i tidningar som anger att 

företag har undersökts av Justitiedepartementet för olaglig verksamhet som exempelvis olagliga 

kampanjbidrag, mutor till främmande länder och insiderhandel. Detta förekommer även idag, 

Valentine & Barnett (2007) lyfter skandaler relaterade till bolagsstyrningar och finansiella 

bedrägerier och menar att det är allt vanligare att affärsetiska berättelser täcker tidningarnas 

förstasidor. Händelser som dessa har väckt intresset för affärsetik och etiska resonemang vilket 

enligt Valentine & Barnett (2007) borde leda till att företagsledningen är medveten om den ökade 

granskningen och de många etiska dilemman som säljare ställs inför. 

 

I många studier har forskare konsekvent visat att en stor andel av de anställda känner sig pressade 

att bete sig oetiskt eller faktiskt utöva oetiska och ibland olagliga handlingar för att uppfylla 

affärsmål (Ethics Resource Center, 2000 efter Schwepker, 2005). Som ett resultat av detta har 

många företag vidtagit åtgärder för att skapa ett mer etiskt klimat genom att anta och implementera 

etiska koder, policys och direktiv som anger ett korrekt etiskt beteende. Dessa initiativ är viktiga 

med tanke på behovet att inöva etiska principer för att utveckla långsiktiga kundrelationer 

(Gundlach & Murphy, 1993). De resultat som Schwepker (2005) presenterar tyder på att medan 

dessa steg mot ett etiskt klimat är viktiga, kan de inte vara tillräckliga för att fullt ut kontrollera 

etiskt beteende eller främja kundorienterade reaktioner bland de anställda. 

 

Många företag försöker främja etiskt beteende genom en strikt tillämpning av etiska koder och 

fokus på etiska värden (Ingram et al., 2007). Trots dessa ansträngningar rapporteras regelbundet 

etiska tjänstefel. Även flera säljorganisationer fokuserar på etiska koder, men säljare gör fortfarande 

etiska tjänstefel (Ingram et al., 2007). Företag försöker alltså främja ett etiskt beteende hos sina 

anställda och det ställs enligt Jones, Brown, Zoltners & Weitz (2005) högre krav på säljcheferna att 

både leda en väl presterade säljstyrka och tillfredsställa behovet av att bli mer etisk. Trots dessa 

ökade krav på säljcheferna och medvetenheten om den ökade granskningen består även idag 

tidningarnas förstasidor av affärsetiska rubriker. Dessa affärsetiska berättelser handlar bland annat 

om fastighetsmäklare som agerar oetiskt. Det finns undersökningar som visar på att 

fastighetsmäklare saknar förtroende hos den svenska befolkningen. En undersökning från 2010 

uppger att endast 5 % av 1001st tillfrågade svenskar hade högt förtroende för fastighetsmäklare 

(DN, 2014-02-21). Den siffran har ökat till 8 % (MyNewsDesk, 2014-02-25) enligt samma 

undersökning som Fastighetsbyrån gjorde på nytt tre år senare. Det bör tas i beaktande att den 

negativa betoning fastighetsmäklaryrket har fått i samhället delvis kan bero på att media gärna tar 
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chansen att rapportera mäklares snedsteg och har en tendens att måla upp bilden av 

fastighetsmäklare som oetiska (Schwepker & Good, 2007). Undersökningen i sig är inte fullt 

pålitlig eftersom den endast är ett praktiskt stickprov på den svenska befolkningen, men indikerar 

likväl ett bristande förtroende för fastighetsmäklare generellt. 

 

Ett konkret exempel på oetiskt agerande rapporterades om en fastighetsmäklare i Linköping. 

Mäklaren manipulerade visningsbilder (Aftonbladet, 2014-02-28) med avsikt att få ett högre 

försäljningspris för fastigheten, ett agerande som resulterade i att mäklaren blev varnad av 

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) för vilseledande marknadsföring (DN, 2014-02-22). Ett annat 

fall visar på hur flera fastighetsmäklare i Malmö utlovade eller initierade “arabfritt område” 

(Aftonbladet, 2014-02-28) när journalisten utgav sig för att vara bostadsspekulant, vilket är 

diskriminerande samt strider mot god fastighetsmäklarsed vilket vi betraktar som en av många olika 

typer av oetiskt beteende. 

 

Uppsatsförfattarna ämnar bidra med förslagna lösningar på samt öka medvetandet om problemet 

med oetiskt agerande fastighetsmäklare genom att skaffa en inblick i hur debuterande 

fastighetsmäklare skolas genom socialisering och om det förekommer etiska hänsynstaganden i de 

aktuella socialiseringsprocesserna. Bidraget är applicerbart på det företagsekonomiska området 

generellt men än mer på säljande organisationer där bidraget kommer vara en större inblick i 

socialiseringsprocessen av nya säljare och vad ledare kan göra för att främja framtida etiska 

ageranden hos dem. Socialiseringsprocessen och dess etiska prägel är inte, vad uppsatsförfattarna 

vet, ett utforskat område. Därför vill uppsatsförfattarna bidra med inblick i hur 

socialiseringsprocessen och dess etiska prägel kan förbättras. Förbättring uppkommer bäst ur 

medvetenhet, kunskap och uppdagande vilket uppsatsförfattarna hoppas kunna vara grund för 

fortsatta studier inom det inriktade området och ämnet.  

 

Socialiseringsprocessen spelar en central roll i anpassandet och lärandeprocessen av de nyanställda 

(Chao et al, 1994). En nyexaminerad fastighetsmäklarstudent som är i skedet att börja sitt första 

jobb som fastighetsmäklare tror vi i stor utsträckning påverkas av hur de erfarna inom branschen 

bidrar till socialiseringen. Frågan är om de som anställer debuterande fastighetsmäklare idag tar 

chansen att skola nytillkomna individer inom yrket, organisationen och branschen för att främja ett 

etiskt agerande. Det kan ses som en chans att göra nästa generation mäklare mer etiskt medvetna 

och förebygga det låga förtroendet som yrket idag har. De som anställer fastighetsmäklare och 

ansvarar för socialiseringen av dem kan exempelvis vara kontorschefer eller franchisetagare på 



! 6!

!
!

fastighetsmäklarbyråer. Alltså en individ inom företaget som har en chefsställning. Utifrån detta 

förhållningssätt vill uppsatsförfattarna undersöka och förklara hur ledare arbetar med 

socialiseringsprocessen av nya fastighetsmäklare, för att främja etiska beslut och ageranden i 

framtiden. 

 

Ingram et al. (2007) menar att praktiska studier behöver genomföras om hur socialiseringsprocessen 

av säljare inom säljande organisationer fokuserar på hur mycket processen präglas av etiskt innehåll 

vilket öppnar upp dörren för att kombinera nya teoretiska områden för att vidare utveckla den 

organisatoriska socialiseringsprocessen. Genom Van Maanens (1978) teoretiska ramverk för 

organisatoriska socialiseringsstrategier grundas syftet för att först få inblick i hur socialiseringen är 

strategiskt beskaffad enligt ramverket. Sedan anammas Ingrams et al. (2007) proposition vilken 

föreslår att säljstyrkors socialiseringsprogram med ett specifikt innehåll om hur etiska problem 

hanteras kommer att ha en positiv effekt på det översiktliga etiska klimatet av säljorganisationen. 

Det är en proposition som Ingrams et al. (2007) uppmanar att testa empiriskt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ur ett ledarperspektiv förklara på vilket sätt den organisatoriska 

socialiseringsprocessen av nyanställda säljare, för att främja etiska agerande, präglas av etiska 

aspekter. 

 

1.4 Avgränsning 

I modellen som Ferrell et al. (2007) presenterar spelar individuella faktorer en stor roll i den etiska 

beslutsprocessen. Det är dock något som kan vara svårt att ändra på ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Ferrell et al. (2007) pekar på att de individuella faktorerna hos ett företags säljare och 

deras värderingar är en stor utmaning att studera eftersom de är högst varierande, personliga och 

behöver inte ha något att göra med organisationens inverkan. Med utgångspunkt i detta kommer de 

individuella faktorernas påverkan i beslutsprocessen inte att studeras. 

 

Begreppet omsocialisering är något som inte heller kommer att studeras närmare, det vill säga när 

processen riktas mot erfarna anställda som har ett behov av att starta en ny lärandeprocess inom 

organisationen på grund av förändringar inom arbetet eller arbetsuppgifterna. Något som även 

kommer att uteslutas är de fastighetsmäklare som genomgår en socialiseringsprocess när de byter 

organisation, det vill säga att de går från ett fastighetsmäklarjobb till ett annat. Den här studien 

kommer inte heller att fokusera på vad som anses som etiskt eller oetiskt, rätt eller fel i specifika 
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situationer. Det finns många gråzoner och tvetydiga situationer att ta ställning till i förhållande till 

etik som det inte finns plats för i denna studie. 
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2. Litteraturgenomgång 
Uppsatsförfattarna redogör i detta kapitel för den teori som har använts. Utgångspunkt för den 

teoretiska ramen nedan är uppsatsens inledande problematisering och syfte. Denna 

litteraturgenomgång tar avstamp i etik för att senare utvecklas till konkreta och medvetna åtgärder 

som anses höja det etiska klimatet inom organisationer. Därefter presenteras den forskning som 

har bedrivits och anses viktig inom organisatorisk socialisering för att till slut visa på vad som 

utmärker socialiseringsprocessen inom säljyrket. 

 

2.1 Vad är etik? 

Etik är en filosofisk term som kommer från det grekiska ordet "ethos” som betyder tecken eller 

anpassade (Sims, 1992). Denna definition är relevant för ett effektivt ledarskap i organisationer 

genom att det betecknar en organisations kod som förmedlar den moraliska integritet och de 

konsekventa värden som syns i allmänheten (Sims, 1992). Etiskt beteende definieras som "bra" och 

"rätt" i motsats till "dåliga" eller "fel" i en viss miljö, etik handlar alltså om principer för beteende 

som skiljer mellan “gott” och “ont” där det etiska och det idealiska agerandet är att göra det “rätta” 

och det “goda” (Seevers et al., 2007; Sims, 1992). Amerikanska Heritage Dictionary definierar etik 

som läran om den allmänna karaktären av moral och de specifika val som måste göras av den 

enskilde i hans relation med andra. 

 

Nationalencyklopedin lyfter fram att det är viktigt att skilja på etik och moral eftersom moral utgör 

praktiska handlingar som utförs medan etik är den teoretiska reflexionen över moralen och dess 

grund och att begreppen ofta blandas ihop. Moral är en benämning för vårt agerande och att ett 

företag kan ha en god etik men att de anställda ändå har en dålig moral (Haidt & Graham, 2007). 

Joyner & Payne (2002) skriver att ett sunt förnuft är ordbokens definition av ordet moral, att moral 

är förmågan att välja mellan rätt och fel. Den amerikanska definitionen sammanväger etik till en 

uppfattning om något som är genomförbart för individen (Seevers et al., 2007).  
 

2.1.1 Affärsetik 

Affärsetik definieras som samspelet mellan etik och affärer (Joyner & Payne, 2002). En sådan 

definition omfattar en moralisk bedömning av individer och deras agerande i att göra affärer och en 

översyn av affärsbeteende (Joyner & Payne, 2002). För att en bedömning ska vara moralisk bör den 

bland annat vara allmängiltig, vara av seriös art så den inte orsakar allvarliga resultat och den ska 

inte åkalla varken beröm eller klander (Joyner & Payne, 2002). Affärsetik är enligt Lewis (1985) 

regler, normer, lagar eller principer som ger riktlinjer för ett moraliskt rätt beteende och ärlighet i 
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specifika situationer. I likhet menar Brülde & Strannegård (2007) att affärsetik är den etik som 

tillämpas inom en specifik disciplin och som är aktuell i samband med en definierad 

affärsverksamhet. De förklarar att det handlar om etiska problem som är specifika för ett visst 

affärsområde. 

 

Syftet med affärsetik är att vägleda människor till att ta ”rätt” beslut (Whetstone, 1998). Han menar 

att affärsetik ska, förutom att ge kännedom om tekniker för att ta etiska beslut, utveckla praktisk 

och värdefull kunskap. Whetstone (1998) menar vidare att affärsetiken syftar till att skapa ett gott 

omdöme, att affärsetiken på så vis kan förändra människors bedömningar och praktiska handlingar. 

Genom att ställas inför olika etiska frågeställningar utvecklas förmågan att göra etiska bedömningar 

(Brülde & Strannegård, 2007). Listan på frågor som ifrågasätter etiskt agerande kan enligt Sims 

(1992 s. 506) göras lång och han lyfter fram följande exempel: “Är det etiskt att betala en muta för 

att få ett affärsavtal i ett främmande land? Är det etiskt försvarbart att låta ditt företag undanhålla 

information som kan avskräcka en arbetssökande från att ansluta din organisation? Är det etiskt att 

göra personliga affärer på företagets tid?”. Att besvara frågor som dessa resulterar i vetskap om 

vad som är rätt och fel och bidra till ökad uppmärksamhet kring etiska problem och öka förmågan 

att hitta lösningar på dessa (Brülde & Strannegård, 2007). 

 

2.1.2 Organisationens och ledarens påverkan på det etiska klimatet 

Vissa organisatoriska faktorer har studerats mer ingående än andra som exempelvis tillsynssätt, 

organisatoriskt klimat samt användandet av belöningar och bestraffningar (Ferrell et al., 2007). 

Intensiteten av etiska problem är något som avgörs utifrån varje säljledare, de uppmärksammar 

vikten av etiska problem. Generellt sett så är det ledaren som kommunicerar ut organisationens 

etiska klimat vilket innefattar värderingar och normer för att identifiera etiska problem (Ferrell et 

al., 2007). Enligt Ferrell et al. (2007) präglas det etiska beslutsfattandet hos säljstyrkan på ett 

företag inledningsvis av organisationskulturen som även kallas för hela organisationens karaktär. 

Organisationskulturen innehåller värderingar samt relativt breda idéer om vad som är ett korrekt 

beteende och det etiska klimatet pekar på vad som är rätt och fel i vissa situationer ur 

organisationens synvinkel.  Etikpolicys (etiska koder eller riktlinjer) och säljchefers ageranden kan 

bidra till att förbättra det etiska klimatet för säljrelaterade aktiviteter och kan hjälpa till att avgöra 

etiska dilemman och minska intensiteten av etiska problem. Situationsbaserade uppmaningar har 

mer inflytande på beslut än generaliserade värderingar som förtroende och ärlighet (Ferrell et al., 

2007). 
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Istället för att lägga vikt vid förståelsen av oetiska beslutsfattanden är det vanligt att fokusera på de 

etiska besluten. Alltså något att sträva mot för att främja etiskt beteende snarare än att lägga krut på 

andra änden av problemet. Ferrell et al. (2007) pekar på att intensiteten av etiska problem bland 

annat påverkas av angelägenheten hos företagets intressenter, konflikter med organisationens 

förväntningar eller kollegor som agerar i tvetydiga situationer eller dilemman. Företagets 

intressenter kan tyckas vara mer intresserade av att finansiella utfall verkställs med mindre 

eftertanke på hur de verkställs. Konflikter med organisationens förväntningar kan bero på otydlig 

information eller otydliga riktlinjer om vad som verkligen förväntas, något som även kan påverka 

kollegors tvetydiga ageranden i vissa situationer. I vissa fall menar Ferrell et al. (2007) att oetiskt 

beteende kan förekomma som en del av förväntade säljaktiviteter. Det behöver inte vara oetiska 

ageranden som är planerade utan snarare något som utnyttjas när tillfället uppstår.  
 

2.2 Skapa ett etiskt klimat 

2.2.1 Vad är etiskt klimat? 

Etiskt klimat är den delade uppfattningen om vad som är ett etiskt lämpligt beteende (Dickson, 

Smith, Grojean & Ehrhart, 2001). Etiskt klimat har definierats som ”rådande uppfattningar om 

organisationens metoder och rutiner som har etiskt innehåll” (Victor & Cullen, 1988). Ett företags 

etiska klimat kan ses som en kombination av organisatoriska uppfattningar av de etiska värderingar 

och beteenden som stöds och praktiseras av organisatoriska medlemmar. Eftersom det etiska 

klimatet finns bland de anställda och styr deras beteende är det en typ av kulturell kontroll. 

Kulturella kontroller som är resultatet av organisatoriska ritualer, berättelser och normer för 

interaktion är informella och bestäms till stor del av de normativa värderingar och beteendemönster 

som finns bland de anställda i hela företaget (Schwepker, 2005; Ouchi, 1979). Litteraturen tyder på 

att oetiskt beteende förekommer, i första hand, när företag inte antar och fastställer etiska koder, 

riktlinjer och direktiv som anger ett korrekt etiskt beteende samt avskräcker ett oetiskt beteende 

(Ferrell & Gresham, 1985 efter Schwepker Jr, 2001). Kunskap om processuella åtgärder för att ta 

itu med en etisk fråga uppnås och upprätthålls genom spridning av formella normer eller etiska 

regler via kommunikationssystem och utbildning och införandet av belöningar och verkställande av 

påföljder för beteenden som uppfyller eller avviker från normerna (Dickson et al., 2001). När ett 

klimat skapas där etiska värderingar och beteenden utvecklas, stöds och delas förekommer etiskt 

beteende i större utsträckning (Vardi, 2001; Wimbush & Shepard, 1994). 

 

En organisations etiska klimat är en del av dess organisationskultur och när de nyanställda kommer 

till sin nya arbetsplats får de lära sig att uppföra sig genom formell och informell socialisation 
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(Victor & Cullen, 1988). Genom socialiseringen lär de sig vilka värden som är viktigast och som 

belönas. De organisatoriska värden som behandlar etiska frågor är de som avgör vad som anses vara 

etiskt korrekt och utgör även det etiska klimatet i en organisation (Victor & Cullen, 1988). Faktorer 

som påverkar det etiska klimatet i en organisation omfattar personligt egenintresse, företagets vinst, 

driftseffektivitet, vänskap, socialt ansvar, personlig moral och regler, lagar och branschkoder (Sims, 

1992). Den högsta ledningen verkar spela en avgörande roll i bildandet och förevigande av ett 

företags etiska klimat (Schwepker Jr, 2001). Beteendet hos den högsta ledningen är kanske den 

viktigaste faktorn, vad chefer gör och den kultur de etablerar och förstärker gör stor skillnad i hur 

de anställda på lägre nivåer agerar och på hur organisationen som helhet fungerar när den ställs 

inför etiska dilemman (Sims, 1992). 

 

Etiskt klimat skapas i syfte att uppmuntra etiskt beteende, detta genom att organisationer antar 

etiska koder (Chonko, Wotruba & Loe, 2002; O’Fallon & Butterfield, 2005; Schwepker & Good, 

2007). Oetiskt beteende tycks vara vanligare i organisationer där det etiska klimatet är antingen 

oklart eller oetiskt (Peterson, 2002). För att etiska koder ska vara effektiva för att skapa ett etiskt 

klimat och motverka oetiskt beteende är det viktigt att ledningen genomdriver koden och straffar 

anställda som bryter mot den (Chonko & Hunt, 1985 efter DeConinck, 2010; Trevino, 1992). 
 

2.2.2 Faktorer som bidrar till ett etiskt klimat 

2.2.2.1 Etiska koder 

En av de viktigaste påverkansfaktorerna på företagets etiska klimat är en skriftlig etisk kod, en 

skriftlig uppsättning regler om förväntat beteende (McDonald, 1999; Weaver, 1993). Den etiska 

koden, vilken är en formell kontroll, introduceras som ett medel för att klargöra interna 

organisatoriska roller och förväntningar på önskat beteende (McDonald, 1999; Stevens, 1994; 

Weaver, 1993). Etiska koder är alltså ett försök att förbättra organisationsklimatet så att individer 

kan bete sig etiskt (Shaw & Berry, 1995 efter Adams, Tashchian & Shore, 2001). Vissa forskare har 

kritiserat huruvida etiska koder påverkar beteendet (Tsalikis & Fritzsche, 1989) men mycket tyder 

ändå på att etiska koder har ett positivt inflytande på etiskt beslutsfattande och det övergripande 

etiska klimatet inom en organisation (Barnett & Vaicys, 2000; Ferrell & Skinner, 1988). När koder 

blir en aktiv del av den anställdas kunskaper är det mer sannolikt att koderna påverkar individens 

etiska beslutsfattande (Hegarty & Sims, 1979). Koder som effektivt kommuniceras kommer 

sannolikt att leda till ökat etiskt beteende (Weeks & Nantel, 1992). 
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Att en etisk kod är framtagen antas vara en bra sak men Adams et al. (2001) konstaterar att koderna 

i sig inte nödvändigtvis hjälper medarbetarna att agera etiskt i de situationer de ställs inför. 

Närvaron av en kod tjänar till att rikta uppmärksamheten på personligt ansvar och lindra rädslan för 

konsekvenser för vissa åtgärder (Adams et al., 2001). I vilken utsträckning den formella etiska 

koden efterlevs beror till stor del på den upplevda legitimiteten av denna (Tyler & Blader, 2005). 

Finns det ett gott ledarskap kan det påverka legitimiteten positivt och på så sätt förstärka önskvärda 

beteenden (Dickson et al., 2001; Verbos, Gerard, Forshey, Harding & Miller, 2007). En god ledare 

eller en etisk ledare förväntas vara både moralisk som individ, som förmedlar en bild av ärlighet, 

pålitlighet och konsekvent anta moraliska beteenden i den personliga och professionella sfären, och 

moralisk som chef, som på ett lämpligt sätt kommunicerar och genomdriver etiska koder i hela 

organisationen (Brown & Mitchell, 2010; Trevino, Hartman & Brown, 2000). När det gäller etisk 

kontroll kan interna koder vara grundbulten som ansluter formella, ledningsinitierade policys och 

direktiv till de anställda. Interna koder producerar sannolikt en miljö där etiska värderingar främjas, 

stödjs och delas mellan de anställda (Vardi, 2001; Wimbush & Shepard, 1994). När de anställda nås 

av insikten att företaget kommer att straffa anställda för oetiskt agerande förstärker det denna miljö, 

detta kommer sannolikt också förstärka företagets etiska klimat (Schwepker, 2005). 
 

2.2.2.2 Belöning och bestraffning 

Intensiteten av etiska problem är något som avgörs utifrån varje säljledare, de uppmärksammar 

vikten av etiska problem (Ferrell et al., 2007). Ledaren kan direkt påverka det etiska agerandet på 

arbetsplatsen genom att använda av straff för oetiskt beteende och belöningar för etiskt korrekt 

beteende (Posner & Schmidt, 1987; Trevino, 1986). Lämpligt fördelad disciplinering kan leda till 

en förbättring av beteendet (Schwepker, 2005). Nielsen (2000) menar att faktisk disciplin eller till 

och med hot om straff, är en formell kontroll som är utformad för att påverka och forma anställdas 

beteende. Indirekt kan detta påverka beslutet att uppföra sig etiskt via dess effekter på ens 

föreställningar av troliga konsekvenser för oetiskt beteende och önskvärdheten av dessa 

konsekvenser. Genom att implementera och tillämpa etiska koder och policys för etiskt beteende, 

samt belöna etiskt beteende och straffa oetiskt beteende, kan ledningen skapa ett etiskt klimat som 

positivt påverkar etiskt beteende i organisationen (Schwepker Jr, 2001). En nyanställd kanske inte 

har blivit bekant med vilka belöningar och bestraffningar som förekommer på företaget men en 

säljledare eller chef torde veta om det förekommer samt hur belöningar och bestraffningar av 

oetiskt respektive etiskt agerande verkställs (Schwepker Jr, 2001). 
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Användningen av straff fastställer företagets etiska klimat med avseende på förväntningar om 

acceptabelt beteende vilket minskar den upplevda möjligheten att delta i oetiska handlingar 

(Hegarty & Sims, 1979; Trevino & Ball, 1992). Användningen av straff artikulerar tydligt 

normativa värderingar om etiskt beteende och styr därmed sannolikheten för etiska dilemman och 

minskar förekomsten av oetiskt beteende (Sims, 1994 efter Schwepker, 2005; Wimbush & Shepard, 

1994). Oetiskt beteende tenderar att föda ytterligare överträdelser, att ta bort de anställda som 

agerar oetiskt från arbetsplatsen skulle eliminera deras inflytande av etiskt beteende på andra 

(Ferrell & Gardiner, 1991 efter Schwepker, 2005). Dessutom bör de anställda som interagerar med 

kunder på en regelbunden basis inte tillåtas att upprepade gånger bedriva oetiska beteenden. 

Kundrelationerna är bräcklig och varje antydan av oegentligheter kan äventyra en relation för alltid 

(Schwepker, 2005). 
 

2.2.2.3 Etikträning 

En annan metod som kan förbättra medarbetarnas medvetenhet om acceptabelt affärsbeteende är 

etikträning (Izzo, 2000; Loe & Weeks, 2000; Sims, 1991). Denna typ av utbildning bör lära de 

anställda de etiska krav som finns inom organisationen samt hur etiska problem på arbetsplatsen 

känns igen (Loe & Weeks, 2000). Etikträning i företagsmiljö är utformad för att öka medarbetarnas 

kunskaper, färdigheter och etiska beslutsfattande inom det etiska området. Träning i etik höjer 

individens medvetenhet om det etiska innehållet i olika situationer (LeClair & Ferrell, 2000). 

Etikträning kan tänkas vara något som en debuterande person inom ett specifikt säljyrke kan få 

genomgå i början av sin anställning hos det säljande företaget. Något som torde vara en direkt 

åtgärd från företaget för att främja framtida etiska ageranden (LeClair & Ferrell, 2000). 

 

Etik kan institutionaliseras i organisationen på både lång och kort sikt genom taktik och strategier. 

Det handlar om att utveckla en företagskultur som stödjer lärande och återinlärning av personliga 

värderingar som främjar etiskt beteende. Något som kan främja denna utveckling är fortsatt 

utveckling av systematisk etikträning som värvar råd och input från alla nivåer i organisationen. 

Etikträning bör inte bara fokusera på företagets policy som rör rätt och fel utan utbilda anställda att 

tänka på konsekvenserna för andra av sina beslut och handlingar. (Sims, 1991) Etikträning behöver 

stödjas av andra organisatoriska egenskaper för att vara effektiv. Olika etiska initiativ är 

framgångsrika när de är berikade med en stark etisk kultur samt att företagets organisationsmiljö 

spelar den viktigaste rollen i att påverka de anställdas etiska beteenden (James, 2000). Baserat på 

detta kan alltså etiska koder och etikträning göra att de anställdas beteende förbättras genom att 
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organisationen arbetar för att förbättra de anställdas uppfattning om etiska sammanhang (Valentine 

& Barnett, 2002). 
 

2.2.2.4 Socialisering 

Även om förekomsten och tillämpningen av etiska koder och regler har förknippats med ökat etiskt 

beteende är etiska regler mest effektiva när de anställda internaliserar dem (Ferrell & Skinner, 

1988). Internalisering är en upplevelsebaserad lärandeprocess där en anställds beteende modifieras 

genom att ta på normer eller regler som sina egna (Grundstein-Amado, 2001). Internalisering kan 

ske genom informell social kontroll, styrning baserad på de anställdas antagande och internalisering 

av värderingar och ömsesidigt åtagande mot vissa gemensamma mål (Jaworski, 1988). En sådan 

internalisering är ett resultat av andra kontroller som används som exempelvis verkställande av 

etiska bestämmelser och diskussioner om etik, liksom den socialiseringsprocess den anställda får av 

företaget. I själva verket är internalisering av företagets normer och värderingar det uttalade målet i 

praktiskt taget alla socialiseringsprogram (Allen & Meyer, 1990; Dubinsky, Howell & Ingram, 

1986; Ingram et al., 2007). Social interaktion bland de anställda tjänar både till att övervaka och 

korrigera de anställdas beteende gentemot de etiska normer som finns i organisationen. Denna typ 

av kontroll skiljer sig från det etiska klimatet då den sociala interaktionen är mer individualiserad. 

Interna regler om etiskt beteende inträffar när de anställda är medvetna om organisationens etiska 

regler, förstår dem och accepterar dem i sitt arbete (Allen & Meyer, 1990). 

 

Tidigare forskning har flera gånger visat att organisatorisk socialisering har en djupgående effekt på 

de anställdas attityder och beteendemässiga reaktioner (Allen & Meyer, 1990). Socialisering, 

genom internalisering av företagets normer och värden, är en viktig språngbräda mot att uppnå 

önskvärda reaktioner bland företagets anställda (Schwepker, 2005). Att skapa etiska bestämmelser 

och regelfästa dessa genom socialisering resulterar i att de anställda blir medvetna om, förstår och 

är mer benägna att praktisera dessa bestämmelser (Ferrell & Skinner, 1988; Grundstein-Amado, 

2001). De anställda undviker på så sätt negativa konsekvenser som exempelvis en reprimand eller i 

värsta fall uppsägning (Weaver, 1993). Detta påverkar det övergripande etiska klimatet inom 

organisationen på ett positivt sätt (Barnett & Vaicys, 2000). 
 

2.3 Organisatorisk Socialisering 

En etablerad grund är Schein & Van Maanen (1979) där de presenterar grunden av ett beskrivande 

konceptuellt schema. Ytterligare forskning har i stor utsträckning gjorts på olika typer av 

organisationer, anställningsformer, yrkesroller och många socialiseringsforskare hänvisar till Van 
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Maanens arbeten (Chatman, 1991; Jones, 1986; Rollag, 2004; Allen & Meyer, 1990). 

Forskningsområdet kring socialisering är ett aktivt forskningsämne som har spridit sig från 

organisationsområdet till bland annat sälj-, ledarskaps-, HR- och psykologiområdet. 

 

Van Maanen (1979) menar att organisationer besitter djupt rotade kulturella former med olika 

subkulturer och organisatoriska segment. Medlemmar av organisationen ser dessa kulturella 

förankringar inom organisationen som naturliga eftersom de tillhör sfären av det arbete de innehar. 

Med detta menas att organisationskulturer skapas och bibehålls som ett sätt att behandla och förstå 

en problematisk miljö. Organisationer som lever längre än sina grundare visar på att den etablerade 

kulturen påvisar någon grad av stabilitet genom tiden. Men det visar inte på att övergången av en 

arbetskultur från en generation till en annan i en organisation sker snabbt, smidigt och utan 

problem. Nytillkomna inom organisationen med olika bakgrund för med sig nya perspektiv och 

värderingar. De erfarna inom organisationen måste därför hitta vägar för att försäkra sig om att 

nykomlingar inte stör den pågående aktiviteten och rubbar den befintliga kulturen. Nya medlemmar 

inom organisationen måste alltså läras upp till att se organisationen som de erfarna gör för att 

traditioner och kultur ska överleva, däri ligger grunden till organisatorisk socialisering. 

Socialiseringen är i grund och botten en process som syftar till att lära ut vilka beteenden och 

perspektiv som är sedvanliga och åtråvärda inom organisationen, såväl som vilka som inte är det. 

(Van Maanen, 1979) 

 

Organisatorisk socialisering är den process genom vilken en person förvärvar attityder, beteenden 

och kunskaper som behövs för att delta som en organisatorisk medlem (Van Maanen & Schein, 

1979; Grundstein-Amado, 2001). Det innebär både en organisation som syftar till att forma nya 

medarbetare för att passa sina behov och en anställd som försöker definiera en acceptabel roll för 

sig själv inom organisationen (Fisher, 1986). Denna process är viktig på grund av dess potentiellt 

starka och bestående inverkan på de anställdas beteenden och attityder och eftersom det är ett av de 

främsta sätten som organisationskulturen upprätthålls (Bauer, Morrison & Callister, 1998). Flera 

forskare har hävdat att ett viktigt sätt som socialisering sker på är genom sociala interaktioner 

mellan nyanställda och mer erfarna medlemmar i organisationen (Reichers, 1987). Empirisk 

forskning har också betonat vikten av mer erfarna medlemmar i organisationen, särskilt kollegor 

och arbetsledare, för att hjälpa nyanställda att skaffa information om och lära sig organisationens 

regler och normer (Morrison, 1993; Ostroff & Kozlowski, 1992). Allen (2006) menar att en 

framgångsrik socialisering innebär att den nyanställde går från en ”outsider” till en ”insider”. Något 

som även indikerar en lyckad socialiseringsprocess är den nyanställda individens organisatoriska 
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anknytning samt engagemang, trivsel och social integration (Cable & Parsons 2001; Bauer & Green 

1998). Saks & Gruman (2011) konstaterar att organisatorisk socialisering blivit allt viktigare de 

senaste åren eftersom organisationer börjat inse socialiseringsprocessens effekt på de nytillkomnas 

arbetsprestationer. 

 

Individer som direkt omfattas av socialisering kan vara en person som har bytt arbetsroll inom 

organisationen, med tiden fått en förändrad arbetsroll eller en individ som står inför en ny arbetsroll 

samt en ny organisation. I fallen med individer som med tiden får en förändrad arbetsroll kan en så 

kallad omsocialiseringsprocess behöva genomgås (Feldman, 1981). Nya individer är troligtvis inte 

bekanta med företags traditioner, procedurer och resurser (Rollag, 2004). Enligt Van Maanen 

(1978) så innebär socialisering en process som struktureras för nykomlingarna av andra inom 

organisationen och menar vidare att individen förskaffar sig den nödvändiga sociala kunskapen och 

färdigheterna för att inta ett särskilt jobb inom en organisation. 

 

Tuttle (2002) belyser en aspekt av Van Maanens teori om socialisering vilket är att 

socialiseringsprocessen borde upplevas annorlunda av nyanställda individer, det vill säga att 

individuella faktorer spelar stor roll för socialiseringsprocessen. Visserligen läggs fokus på 

organisatoriska faktorer och viljan att bibehålla en framgångsrik kultur inom organisationen är stor 

men de individuella faktorerna är inget som ska bortses ifrån (Tuttle 2002). Van Maanen (1978) 

utgår tydligt från hur de organisatoriska faktorerna utgör socialiseringsprocessen och hur de formar 

de anställda, något som ter sig logiskt men de individuella faktorerna bör även beaktas. Genom att 

rikta fokus och uppmärksamhet till övergången i en persons arbetskarriär kan mycket förståelse 

skapas för hur organisationer kan forma sina anställdas ambitioner och prestationer genom just 

socialisering. Mest kritiska är de strategier som hanterar dessa övergångar och att de är saker som 

behöver studeras både empiriskt och praktiskt (Van Maanen, 1978). 
 

2.3.1 Metod och strategi för socialisering 

Van Maanen (1978) redogjorde för sex olika teoretiska dimensioner av hur socialisering går till i 

praktiken. Socialiseringen av nyanställda kan utföras med hjälp av olika strategier och metoder som 

kan utvärdera de sociala konsekvenserna och ge en indikation på huruvida organisationen behöver 

agera annorlunda eller inte. Användandet av en specifik socialiseringstaktik är det huvudsakliga 

sättet för en organisation att influera lärandeprocessen hos nyanställda (Jones, 1986). Allen (2006) 

skriver att socialiseringstaktik hänvisar till de metoder som organisationer använder sig av för att 

hjälpa nyanställda att anpassa sig till de situationer som de direkt kommer att ställas inför på sin nya 



! 17!

!
!

arbetsplats. Detta för att minska osäkerheten och den ångest som kan uppstå i samband med att 

individen går med i en ny organisation men också för att ge den nyanställda möjligheten att 

förvärva önskade eller nödvändiga attityder, beteenden och kunskaper (Bauer, Morrison & Callister 

1998; Cable & Parsons, 2001; Van Maanen & Schein, 1979). 

 

Van Maanen (1978) menar att hans presenterade strategier onekligen är viktiga när det kommer till 

att undersöka saker som organisationens prestation, struktur och slutligen överlevnad. Dessa 

strategier anses (Grant & Bush 1996) teoretiskt sett ha stark överrensstämmelse men att de i 

praktiken sällan används isolerat utan förekommer i olika kombinationer. Strategierna kan alltså ses 

som ett teoretiskt grundläggande ramverk för att analysera socialiseringsprocessen inom 

organisationer. Det är något som har bidragit till en växande insikt om att socialiseringen är en 

viktig process att beakta i relation till de nyanställda inom organisationer. Tuttle (2002) menar 

däremot att det finns möjligheter att förfina Van Maanens teori eftersom den ses som fragmentariskt 

byggd. Tuttle (2002) ställer sig även kritisk mot det underrepresenterade individperspektivet i Van 

Maanens forskning. Van Maanen & Schein (1978) är stundtals inne på individspåret, dock på en 

mer resonerande nivå, men lägger den största vikten på det organisatoriska perspektivet. 

Organisationen är trots allt de som torde veta hur de vill skola sina nyanställda. 

 

De sex dimensionerna av socialiseringsprocessens strategier som utgör Van Maanens (1978) 

teoretiska ramverk är: 

1.    Formell kontra informell 

2.    Individuell kontra kollektiv 

3.    Sekventiell kontra icke-sekventiell/slumpmässig 

4.    Fixerad kontra variabel 

5.    Seriell kontra disjunktiv 

6.    Tillsättande kontra avsättande 
 

2.3.1.1 Formell kontra informell  

Vad som kännetecknar en formell strategi är i vilken grad den nya individen segregeras och hur 

rollen är specificerad. Den nyanställde är alltså strikt åtskild från andra medlemmar i 

organisationen. Den mer informella atmosfären kännetecknas däremot av avsaknaden av 

differentieringen och den nyanställdes lärande sker inom det sociala och uppgiftsrelaterade nätverk 

som omger individens position. Den informella strategin är något som Hsiung & Hsieh (2003) 
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förespråkar och innefattar ”learning by doing” och Van Maanen (1978) pekar på att 

lärandeprocessen är något som genomgås genom att skaffa sig erfarenhet. 
  
2.3.1.2 Individuell kontra kollektiv  

En socialiseringsprocess kan ses som en skala där individuell strategi hamnar i ena ändan och 

kollektiv strategi hamnar i andra ändan. Kollektiv strategi kan innebära att en nyanställd genomgår 

socialiseringsprocessen tillsammans med andra nyanställda, med andra ord sitter de “i samma båt”. 

Det kan vara en stärkande och säker relation att vara en del av en grupp, men samtidigt så är den 

enas misslyckande den andres framgång vilket visar på att relationen inte är särskilt stabil till en 

början. Kollektiv socialisering är mer problematiskt eftersom det finns en risk att gruppen internt 

omdefinierar eller ignorerar chefens krav. Det anses även spara företaget tid och pengar att 

socialisera flera nyanställda i ett svep än en i taget. (Van Maanen, 1978) 

 

Den som däremot socialiseras individuellt kommer enligt Van Maanen (1978) ha större chans att ta 

sig igenom processen snabbare. De nytillkomna som misslyckas under den första tiden kan få det 

svårt att komma ikapp igen. Detta beror till stor del på de affektiva banden mellan den nytillkomne 

och den som skolar in individen i organisationen. Om det finns flera goda affektiva band kommer 

processen troligtvis gå smidigare, snabbare och överlag bättre. Avsaknad av affektiva band kan 

däremot resultera i att individen inte alls får jobba kvar (Van Maanen 1978). Den individuella 

strategin är mer kostsam samt tidskrävande och inte särskilt hållbar i stora organisationer som får 

många nykomlingar varje år. 
 

2.3.1.3 Sekventiell kontra icke-sekventiell  

Sekventiella strategier syftar till hur övergångsprocessen sker. Med sekventiell socialisering menas 

att övergångsprocessen utmärks av en serie diskreta och identifierbara steg som en individ måste 

klara av innan denne får en definierad roll och status inom organisationen. Icke-sekventiella, 

alternativt slumpmässiga processer är däremot avklarade i ett enda stort eller långt övergångssteg. 

Den bästa informationskällan en nyanställd kan ha under en sekventiell socialiseringsprocess är 

någon med ett verklighetsorienterat perspektiv, en person som redan gått igenom de steg som den 

nyanställde har framför sig. (Van Maanen, 1978) Uppsatsförfattarna den nyss nämnda 

informationskällan som ett lugnande och avstressande moment för den nyanställde eftersom detta 

ger denne chansen att släppa garden och kunna ställa mindre formella frågor, något som Van 

Maanen (1978) benämner som “sentimental ordning”. Den nytillkomne får ofta support och 

vägledning från exempelvis sina överordnade och kollegor som kan förvirra eller hjälpa den 
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nyanställde. De kommer att hjälpa den nya att känna antigen kompetens och prestation eller 

inkompetens och misslyckande. Detta kan enligt Van Maanen (1979) öka ångest och stress inför 

den nya rollen inom organisationen. Det kan vara motiv till att organisationer till en början vill 

segregera den nyanställde från de blivande kollegorna och göra socialiseringsprocessen mer 

sekventiell. En nyanställd vill minska denna stress och oro genom att göra, vad som organisationen 

anser som, ett bra jobb. Nykomlingar letar även efter ledtrådar om hur de ska fortgå (Van Maanen, 

1978), något som Hsiung & Hsieh (2003) menar kan kantas av proaktivt informationssökande från 

den nytillkomnes håll vilket har en social inverkan på socialiseringen och kan resultera i 

feltolkningar hos den nya individen. 
 

2.3.1.4 Fixerad kontra variabel  

En fixerad strategi för socialisering innebär att den nyanställde blir försedd med precis information 

om hur lång tid ett steg av processen kommer att ta (Van Maanen, 1978). Det innebär att tiden för 

övergången är standardiserad. Van Maanen (1978) pekar på att fixerade processer kan ses som 

styva men ändå uppfattas som ett naturligt eller normalt skeende, medan de som inte socialiseras 

under samma schema ses som “avvikande”. En variabel socialiseringsprocess kan innebära att den 

nyanställde söker efter ledtrådar till dennes framtid och information som kan hjälpa individen (Van 

Maanen, 1978). 

 

Hsiung & Hsieh (2003) talar om en jobbstandardisering där noggrannhet och klarhet prioriteras i 

jobbinformationen. En manual av standardiserade uppgifter som är tydligare och mer objektiva än 

muntliga instruktioner. Den muntliga informationen kan missledas av åsikter hos de som delger 

informationen till den nya individen på arbetet. Alltså måste ett standardiserat arbetssätt vara 

klarlagt i alla organisatoriska miljöer, att bemästra arbetsuppgifterna kommer före de kringliggande 

delarna som bland annat social jargong och organisationskultur (Hsiung & Hsieh, 2003). 
 

2.3.1.5 Seriell kontra åtskiljande (disjunktiv)  

Den seriella socialiseringsprocessen, där erfarna medlemmar formar nykomlingar som står inför att 

anta liknande roller inom organisationen, menar Van Maanen (1978) eventuellt är det bästa sättet att 

försäkra sig om att organisationen inte kommer att förändras, sett över en längre tid. Van Maanen 

(1978) menar vidare att liknelser med den som ansvarar för lärandeprocessen för de nyanställda är 

väldigt viktigt inom seriell socialisering. Om nykomlingen däremot inte har en föregångare inom 

organisationen att följa så kan socialiseringsprocessen benämnas disjunktiv eller åtskiljande. Van 

Maanen (1978) menar att processen då riskerar att bli för komplicerad och förvirrande för den nya 
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individen. Det kan även riktas frågande kritik från övriga organisationsmedlemmar mot den 

nyanställde i hur denne utför sina arbetsuppgifter. Däremot så ger den disjunktiva strategin 

nykomlingen en chans att vara kreativ och originell. Den disjunktiva strategin kan även ses som att 

den nyes perspektiv inte kvävs av de erfarnas äldre synsätt. 

 

Ett annat problem kan vara gapet mellan den rekryterade individen och den som socialiserar. Med 

det menas den historiska eller sociala distansen mellan dem. Van Maanen (1978) påstår att en 

nyanställd inom organisationen har den största möjligheten att lära sig om sin framtid från de som 

individen arbetar med, men den erfarenhet som han eller hon får ta del av kan möjligtvis helt 

avlägsnas från dennes egna omständigheter. Vanligtvis är det de första individerna som socialiseras 

in i en organisation som sätter standarden för kommande nykomlingar. Det gör att de som redan 

genomgått en lyckad socialiseringsprocess kommer att kunna fungera som stödjande vägledare och 

hjälpa till med att lösa typiska problem som nyanställda stöter på i sin socialiseringsprocess (Van 

Maanen, 1978). Alltså kan det påstås att en seriell socialiseringsstrategi förser nykomlingar med 

inbyggda riktlinjer för att organisera och förstå den organisation den nyanställde anländer till. 

 

2.3.1.6 Tillsättande kontra avsättande  

Slutligen har vi strategin som syftar till att bekräfta eller avsätta den intågande identiteten av en 

nykomling. Den tillsättande strategin söker etablera användbarheten av egenskaperna som 

nykomlingen redan har. Nykomlingarna anses värdefulla som de är och organisationen ser till att 

hjälpa nykomlingen med det som kan tänkas behövas. Avsättande socialiseringsprocesser däremot 

nekar och skalar bort specifika egenskaper som de inte vill se hos en nykomling. Det anses ha en 

relation till arbeten med låg lön, låg status och generellt ointressanta arbetsuppgifter. Något som 

uppsatsförfattarna ser som en ganska tuff skolning av en nyanställd. Tydligt är att avsättande 

strategier troligtvis kommer att skapa liknande resultat hos de nyanställda samtidigt som den pärs 

de utsätts för kan liknas vid en process där identiteter förstörs. (Van Maanen, 1978) 
 

2.3.1.7 Övergripande dimension: Individualiserad kontra institutionaliserad  

Jones (1986) tog fram en övergripande dimension utifrån Van Maanens konceptuella arbete från 

1978. Den dimensionen visade på om organisationens socialiseringsprocess var individualiserad 

kontra institutionaliserad. Dessa två övergripande socialiseringspoler utgör resultatet av huruvida 

organisationen präglar de tidigare nämnda sex dimensionerna av socialiseringstaktiker. Exempelvis 

så tippar en formell och seriell socialiseringsstrategi vågskålen mot institutionaliserad typ av 

socialisering, medan inslag av en informell och disjunktiv strategi utgör en mer individualiserad typ 
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av socialisering. Vidare så menar Jones (1986) att individuell socialisering karaktäriseras av unikt 

introducerande av lärandeupplevelser och på-jobbet-träning. Medan institutionaliserad socialisering 

karaktäriseras av det gemensamma introducerandet av lärandeupplevelser. 

 

Allen & Meyer (1990) replikerade studien utformad av Jones (1986) om socialiseringstaktiker, 

rollorientering, hängivenhet till organisationen och nykomlingars anpassningar till organisationer. 

Allen & Meyer (1990) förlängde även studien till att innefatta vilka länkar det fanns mellan 

rollorientering och hängivenhet till organisationen och utfallsmåtten vid slutet av socialiseringsåret. 

De genomförde studien för att endast en del av Jones resultat passade Van Maanen och Scheins 

teoretiska förutsägelser. Studien ger flera svar på olika svaga och starka korrelationssituationer 

däribland att den dimension som bäst förutsåg rollorientering var den seriella – disjunktiva 

dimensionen. På flera punkter bekräftade Allen & Meyer (1990) och Jones (1986) resultat men det 

fanns även korrelationer som inte lyckades replikeras. I sin helhet visar Allen & Meyer (1990) på 

att organisationer borde kunna skräddarsy nykomlingars socialiseringsupplevelser för att fostra en 

eftertraktad hängivenhets- och orienteringsprofil. 
 

2.4 Socialisering inom säljande organisationer 

Van Maanens teoretiska ramverk för socialiseringsstrategier kan appliceras på i stort sett alla 

organisationer och därför även säljande organisationer. En säljares arbetsvardag ter sig annorlunda 

mot andra yrkesgrupper. Därför krävs det referenser till säljyrket för att införliva vad som kan skilja 

socialiseringsprocessen åt hos yrkesgruppen. Flera forskare påstår (Chonko et al., 2002; Evans et 

al., 1995; Jackson et al., 1994; Dubinsky, 1986) att säljare och deras arbetsnatur skiljer sig från 

andra yrkesgrupper. Dubinsky (1986) presenterar bilden av säljstyrkan inom organisationen som 

fysiskt, socialt och psykologiskt separerade från andra personalgrupper inom organisationen. Därför 

behöver säljstyrkan en uppsättning värderingar för att vägleda deras beteenden, dessutom behöver 

inte enbart organisationskulturen beaktas utan även säljstyrkan som subkultur inom organisationen. 

Något som motiverar att säljare inte borde få samma typ av socialisering som andra yrkesgrupper.  

 

Jackson et al. (1994) är, likt Dubinsky (1986), inne på att säljstyrkan är en egen dimension av 

yrkesgrupper inom organisationen. De lyfter fram frågan om subkulturer inom företag istället för att 

fokusera på den överliggande organisationskulturen. En viktig subkultur är säljstyrkors kulturer 

som innebär de integrerade mönstren som utgör säljstyrkans värderingar, idéer, uppfattningar och 

förståelser som individerna förskaffar sig när de blir medlemmar inom säljstyrkan. Resultaten från 

Jackson et al. (1994) riktade sig till säljledare och konstaterar att ledare inom organisationen ska se 
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till att alla subkulturer gynnar organisationen positivt. Jackson et al. (1994) betonar vikten av att 

förstå och engagera sig i inomkulturella beteenden eftersom det kan både hjälpa och stjälpa 

organisationen beroende på hur väl ledningen, eller säljledningen, sköter sina underordnade. 

Jackson et al. (1994) överväger även vikten av värderingskongruens inom säljstyrkor som Grant & 

Bush (1996) forskade vidare inom. 

 

Uppmärksamheten som en organisation och dess ledning riktar mot socialiseringen och dess 

faktorer kommer att ha stor inverkan på säljarnas jobbtillfredställelse, prestation och hängivenhet 

inför organisationen. Både säljledare och organisationen i stort är viktiga aktörer i 

socialiseringsprocessen hos nya säljare och större gap mellan säljaren och säljledaren bäddar för 

minskad tillfredställelse och hängivenhet inför organisationen. Minskas gapet mellan säljledare och 

säljaren ökar chanserna för att uppnå önskade resultat från säljstyrkan. (Evans et al., 1995) 

 

Chatman (1991) presenterade resultat från sin studie som visade på att socialiseringsprocesser borde 

innefatta överväganden om värderingskongruens vilket är överensstämmande med Grant & Bushs 

(1996) samt Evans et al. (1995) forskning som riktar in sig på socialisering av säljstyrkor. Grant & 

Bush (1996) redogjorde för säljstyrkors socialiseringsprocess som bygger på Van Maanens 

socialiseringsstrategier. De argumenterar för att säljledare borde institutionalisera socialiseringen 

för att positivt påverka säljorganisationens kultur genom att bygga värderingskongruens (Grant & 

Bush, 1996). Mer specificerat menar Grant & Bush (1996) att säljledare borde fokusera på att 

effektivt kommunicera vad nya rekryter kommer att uppleva och inrätta dem i arbetsrelaterade 

umgängen med erfarna säljare. Även Ingram et al. (2007) understryker vikten av kongruens mellan 

en säljrekryts behov, färdigheter och värderingar som ett viktigt element i socialiseringen av säljare. 

Både Chatmans och Grant & Bushs studier genomfördes kvantitativt vilket ger intrycket av att de 

endast skrapar på ytan till ämnet och inte går in på djupet. Däremot så är de genomförda över en 

längre tid och på fler personer än vad en kvalitativ studie hade kunnat göra, vilket ökar 

generaliserbarheten i båda studierna. 

 

Menguc, Han & Auh (2007) integrerar individ- samt organisationsperspektiv genom en modell för 

nya säljare inom säljstyrkor. Integrationen av de båda perspektiven är något som inte har utforskats 

tidigare men som bland annat Chatman (1991) och Tuttle (2002) efterfrågat. Resultat från Menguc 

et al. (2007) visar specifikt på att kompletterande roller av organisationsinitierad 

socialiseringstaktik och nykomlingars proaktiva (individuella) socialiseringstaktik går att förena 

med avseende på deras effekter på nykomlingars ackommodation och anpassning till den säljande 
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organisationen. Hsiung & Hsieh (2003) är inne på proaktiva och informationssökande roller under 

socialiseringsprocesser men deras resultat visade inte på samma sammansvärjning av de båda 

perspektiven som Menguc et al. (2007) resultat gjorde. 

 

För säljare och deras relation till etiskt agerande menar Ingram et al. (2007) att 

socialiseringsprocessen spelar en kritisk roll. Ingram et al. (2007) menar att praktiska studier 

behöver genomföras om hur socialiseringsprocessen av säljare inom säljande organisationer 

fokuserar på hur mycket processen präglas av etiskt innehåll, vilket öppnar upp dörren för att 

kombinera nya teoretiska områden för att vidare utveckla den organisatoriska 

socialiseringsprocessen. Dubinsky et al. (1986) menar liksom Ingram et al. (2007) och Allen & 

Meyer (1990) att det utsatta målet för nästan samtliga socialiseringsprogram är att organisationens 

normer och värderingar införlivas hos de nyanställda inom en säljande organisation. 
 

2.5 State of the art 

Syftet med följande tabeller kallade State of the art är att validera den teori från vetenskapliga 

artiklar som är grunden för uppsatsens teoretiska litteraturgenomgång. State of the art visar på hur 

etablerade, använda och erkända teorier är av andra forskare inom området. Utformandet av State of 

the art-tabellerna och själva valideringen har utförts med utgångspunkt i Philipson (2013). 

Uppsatsförfattarna har tittat på huruvida artiklarna är “peer-reviewed” som enligt Philipson (2013) 

innebär att två forskare ska ha gett feedback på artikeln för att den sedan ska publiceras i en 

vetenskaplig tidskrift. Detta har kontrollerats genom att ta fram journalerna på Ulrichweb. Några av 

de artiklar som uppsatsens teorikapitel bygger på är publicerade i journals som inte är peer-

reviewed i Ulrichweb, uppsatsförfattarna ansåg att artiklarnas innehåll var relevant för studien och 

valde trots detta att använda sig av dem. 

 

För att kunna avgöra om respektive artikel är förslag till ny teori, framväxande eller dominerande 

har uppsatsförfattarna tittat på antalet citeringar av respektive artikel, för att sedan undersöka hur 

validerade dessa är. Har en artikel ungefär 0-100 citeringar och är begränsat validerad är den 

kategoriserad som förslag till ny teori, har artikeln ungefär 150-400 citeringar och är något 

validerad är den kategoriserad som framväxande. En artikel som har mer än 500 citeringar och är 

väl validerad är kategoriserad som dominerande. Denna kategorisering gjorde det möjligt för 

uppsatsförfattarna att se nivån på artiklarna och teorierna i stort. 
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2.5.1 Etik 

Följande tabeller innefattar artiklar som är inriktade mot etik. Artiklar som är inriktade på affärsetik 

ger moderna definitioner av affärsetik och ger tydlighet till ämnet. En tabell innehåller artiklar som 

sammanfattar kritiska dimensioner av förändring i miljön som påverkar utövandet av försäljning 

och säljledning. Det förs även en diskussion om frågor som författarna till artiklarna menar är 

relevanta för utvecklingen av forskningen inom ledarskap och etik. Här finns även artiklar som 

behandlar olika sätt att påverka etiskt beslutsfattande. Samtliga artiklar handlar om faktorer som 

påverkar etiskt beslutsfattande och etiskt klimat. Nedan presenteras tabeller uppdelade efter 

rubriceringen i teorikapitlet som uppsatsförfattarna låter utgöra fenomen i tabellerna. Vissa av dessa 

fenomen är utvärderade som förslag till ny teori, detta beror på att majoriteten av artiklarna som 

tillhör just det fenomenet har få citeringar alternativt begränsad validitet vilket betyder att det inte 

finns några resultat som är allmänt accepterade vilket enligt Philipson (2013) innebär att teorin 

behöver vidareutvecklas. Har fenomenet utvärderats till framväxande innebär det att vissa av 

artiklarnas resultat är allmänt accepterade men att teorin fortfarande är i behov av utveckling 

(Philipson, 2013). Fenomen som utvärderats till framväxande och dominerande innehåller i stor 

utsträckning artiklar med resultat som är allmänt accepterade och som inte behöver någon direkt 

vidare forskning men vars resultat däremot kan prövas (Philipson, 2013). 
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Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

 

 

 

Etik 

 

 

 

 

  

 

Väl validerad Dominerande 

Joyner & Payne 

(2002) 

Hunt & Vitell (2006) 

375 

 

177 

Något 

validerad 

 

Framväxande 

Chonko et al. (2002) 

Grisaffe & Jaramillo 

(2007) 

Gundlach & Murphy 

(1993) 

McDonald (1999) 

Nielsen (2000) 

53 

36 

 

692 

 

37 

19 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som förslag till ny teori 

Tabell 1, State of the art: Etik, egen. 

 

 

Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

 

Affärsetik 

 

  Väl validerad Dominerande 

Tsalikis & Fritzsche 

(1989) 

270 Något 

validerad 

Framväxande 

Lewis (1985) 

Posner & Schmidt 

(1987) 

228 

115 

 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som förslag till ny teori 

Tabell 2, State of the art: Affärsetik, egen. 
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Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

Etiskt 

ledarskap 

  Väl validerad Dominerande 

Jones et al. (2005) 

Trevino et al. (2000) 

158 

473 

Något 

validerad 

Framväxande 

Brown & Mitchell 

(2010) 

Ingram et al. (2007) 

Whetstone (1998) 

80 

 

48 

12 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som förslag till ny teori 

Tabell 3, State of the art: Etiskt Ledarskap, egen. 

 

 

Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

 

 

 

Etiskt besluts-

fattande 

Jones (1991) 2261 Väl validerad Dominerande 

O’Fallon & 

Butterfield (2005) 

Hegarty & Sims 

(1979) 

Trevino (1986) 

536 

 

395 

 

2189 

Något 

validerad 

 

Framväxande 

Ferrell et al. (2007) 

Loe & Weeks (2000) 

Paolillo & Vitell 

(2002) 

Valentine & Barnett 

(2007) 

28 

72 

124 

 

43 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som framväxande teori och dominerande teori 

Tabell 4, State of the art: Etiskt Beslutsfattande, egen.  
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Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

 

 

 

 

Etiskt klimat 

Victor & Cullen 

(1988) 

1328 

 

Väl validerad 

 

Dominerande 

Barnett & Vaicys 

(2000) 

Dickson et al. (2001) 

Peterson (2002) 

Sims (1992) 

Schwepker Jr, (2001) 

Wimbush & Shepard 

(1994) 

198 

 

214 

179 

224 

351 

275 

Något 

validerad 

 

Framväxande 

DeConinck (2010) 

Ouchi (1979) 

Schwepker & Hartline 

(2005) 

Vardi, Y. (2001) 

26 

2854 

76 

 

201 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som framväxande teori och dominerande teori 

Tabell 5, State of the art: Etiskt Klimat, egen.  
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Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

 

 

 

 

Etiska koder 

  Väl validerad Dominerande 

Adams et al. (2001) 

Ferrell & Skinner 

(1988) 

Stevens (1994) 

Weeks & Nantel 

(1992) 

286 

370 

 

201 

177 

 

Något 

validerad 

 

Framväxande 

Grundstein-Amado 

(2001) 

Tyler & Blader 

(2005) 

Valentine & Barnett 

(2002) 

Verbos et al. (2007) 

Weaver (1993) 

29 

 

185 

 

93 

 

97 

115 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som förslag till ny teori 

Tabell 6, State of the art: Etiska Koder, egen.  

 

 

Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

Belöningar 

och 

bestraffningar 

  Väl validerad Dominerande 

Trevino (1992) 

 

213 Något 

validerad 

Framväxande 

Trevino & Ball 

(1992) 

90 Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som förslag till ny teori 

Tabell 7, State of the art: Belöningar och Bestraffningar, egen.  
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Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

 

Etikträning 

 

 

  Väl validerad Dominerande 

Sims (1991) 

 

221 Något 

validerad 

Framväxande 

Izzo (2000) 

LeClair & Ferrell 

(2000) 

Schwepker & Good 

(2007) 

62 

74 

 

28 

 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som förslag till ny teori 

Tabell 8, State of the art: Etikträning, egen.  

 

 

Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

Etik inom sälj 

  Väl validerad Dominerande 

  Något 

validerad 

Framväxande 

McClaren (2000) 

Seevers et al. (2007) 

78 

20 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som förslag till ny teori 

Tabell 9, State of the art: Etik inom Sälj, egen.  

 

2.5.2 Socialisering 

I följande tabell presenteras artiklar som behandlar socialisering. Artiklarna tar upp hur 

organisationer på olika sätt kan anpassa den nya individen till organisationen. Fenomenet 

socialisering har bedömts som en framväxande och dominerande teori eftersom flertalet av 

artiklarna är något eller väl validerade. 
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Fenomen 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Styrka i teorierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialisering 

Chatman (1991) 1805 Väl validerad Dominerande 

Allen (2006) 

Allen & Meyer 

(1990) 

Chao et al. (1994) 

Dubinsky et al. (1986) 

Feldman (1981) 

Fischer (1986) 

Jones (1986) 

Van Maanen (1978) 

Van Maanen & 

Schein (1979) 

285 

562 

 

864 

315 

636 

636 

1177 

373 

2593 

Något 

validerad 

 

Framväxande 

Evans et al. (1995) 

Grant & Bush (1996) 

Hsiung & Hsieh 

(2003)  

Jackson et al. (1994) 

Menguc et al. (2007) 

Rollag (2004)  

Tuttle (2002) 

8 

44 

31 

 

27 

22 

62 

14 

Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Utvärderad som framväxande teori och dominerande teori 

Tabell 10, State of the art: Socialisering, egen.  

 

2.6 Egenkonstruerad teorimodell 

Teorimodellen är ett förtydligande av hur uppsatsförfattarna kommer att använda sig av teorin som 

redogörs för i uppsatsen och hur uppsatsens två övergripande teoriområden, socialisering samt etik, 

förs samman. Den övre raden av cirklar representerar Van Maanens teoretiska ramverk för hur 

organisationer kan använda sig av de olika dimensionerna av socialiseringsprocessens strategier. 

Med andra ord vilka strategier som används inom respektive cirkel i den övre delen av modellen. 

Modellens tratt motsvarar det medvetna etiska klimatet som enligt teorin pekar på vad företag 
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använder för mer eller mindre utpräglade metoder för att främja etiskt beteende eller avskräcka 

oetiskt beteende. Med andra ord speglar trattens mening den del av syftet som ämnar till att ta reda 

på hur och vilka etiska aspekter som är en del av en debuterande fastighetsmäklares 

socialiseringsprocess. Det som faller ur tratten längst ner i modellen motsvarar hur 

socialiseringsprocessen av nya fastighetsmäklare präglas av medvetna etiska aspekter från 

organisationens håll. Denna modell återkommer senare i uppsatsen för att visa på vad 

uppsatsförfattarnas undersökning får fram för resultat. 

 

 

Figur 1, Teorimodell, egen. 

 

2.7 Forskningsfrågor  

Forskningsfrågorna är ämnade att vara en specificerad utveckling av syftet och ska hjälpa 

uppsatsförfattarna att senare i studien formulera en slutsats och visa på om syftet och 

forskningsfrågorna besvarades.  
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• Hur är den faktiska organisatoriska socialiseringsprocessen av debuterande nyanställda 

fastighetsmäklare hos fastighetsmäklarkontor utifrån Van Maanens teoretiska ramverk?  

• Vilka medvetna och utpräglade åtgärder föreligger det hos ledarna på ett 

fastighetsmäklarkontor under socialiseringsprocessen av en debuterande fastighetsmäklare 

för att främja framtida etiska beslutsfattanden av debutanten?  
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3. Metodbeskrivning 
I detta kapitel redogör uppsatsförfattarna för de vägval som gjorts under uppsatsens gång. I 

kapitlet beskrivs och motiveras de metoder som valts gällande bland annat forskningsansats, 

undersökningsdesign, urval, analysmetod samt kvalitetskrav samt kritik mot metoden. 

 

3.1 Forskningsansats 

Uppsatsens syfte, att ur ett ledarperspektiv förklara på vilket sätt den organisatoriska 

socialiseringsprocessen, av nyanställda debuterande säljare inom säljande organisationer, präglas 

av etiska aspekter med avseende att främja etiska ageranden, är grunden till en kombination av 

deduktiv och induktiv ansats vilket kallas för abduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011). Den 

abduktiva ansatsen kännetecknas av att forskaren utifrån en speciell situation eller händelse hittar en 

teoretisk förankring, i likhet med den induktiva ansatsen, för att sedan testa den teorin på det 

specifika fallet, i likhet med den deduktiva ansatsen (Patel & Davidson, 2011). Patel & Davidson 

(2011) förespråkar den abduktiva ansatsen då den möjliggör för forskaren att arbeta friare och inte 

så konsekvent och låst som de andra ansatserna innebär. Tillämpningen av den abduktiva ansatsen 

möjliggjorde för uppsatsförfattarna att, vid nya kunskaper, lägga till och ändra i både teori och 

empiri för att höja kvaliteten. 

 

Uppsatsförfattarna ämnar uppnå syftet i denna uppsats genom datainsamling i form av kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer. Uppsatsförfattarna anser att både socialiseringsprocessen och etik är 

komplexa ämnen och att det i dessa fall är svårt att exempelvis svara ja eller nej på fast formulerade 

frågor. Intervjuer gav respondenterna möjlighet att ge utvecklade svar och möjlighet till att sälla 

följdfrågor, som intervjuare gavs möjligheten att formulera frågorna så att deltagarna verkligen 

förstod. Detta tillvägagångssätt stämmer in på riktlinjerna för en kvalitativ studie vilken enligt Patel 

& Davidson (2011) används för att exempelvis upptäcka en persons uppfattning om en specifik 

företeelse samt genom komparativa studier av respondenternas intervjusvar. Thomson (2011) menar 

att en kvalitativ metod är lämplig då forskningen försöker hitta meningen med eller förstå 

upplevelsen av en given situation hos en grupp individer, något som uppsatsförfattarna ser som 

träffsäkert med tanke på uppsatsens syfte. Kvalitativ forskning bygger på subjektiv, tolkande och 

kontextuell information (Maxwell, 1992) och syftar till att ge en inblick i personers erfarenheter och 

tankar samt få deskriptiv information om hur människor upplever de sammanhang och 

omständigheter de lever i (Dalen, 2008). I samband med insamlingen av empiriskt material lades 

stor vikt vid att tolka och förstå, vilket är ett av huvuddragen i kvalitativ forskning (Robson, 2002). 
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3.2 Överväganden 

Hänsynstaganden har tagits till både deltagarna i intervjun och till den organisation de 

representerar. Därför hålls samtliga respondenter i undersökningen anonyma. Respondenterna fick 

även möjlighet att läsa igenom det uppsatsförfattarna sammanställt av dennes intervju. På grund av 

att maj månad är en av de mest arbetsbelastade perioderna för en fastighetsmäklare hade inte någon 

av respondenterna tid och möjlighet till att genomföra en respondentvalidering. Respondenterna 

informerades även om att de själva fick bestämma på vilka villkor de ville medverka, om det till 

exempel var någon fråga de inte ville svara på. En önskan från uppsatsförfattarna var att spela in 

intervjun för att på så sätt minska risken för missförstånd och feltolkningar. Samtliga intervjuer 

spelades in med diktafon för att underlätta och ge möjlighet till en god transkribering av inhämtat 

material (Bryman & Bell, 2013 s 489). Inspelningarna skedde givetvis i samförstånd med 

deltagaren och konfidentiellt material som anförtrotts under intervjun har inte framförts i uppsatsen. 

Dessa inspelningar användes endast för forskningsändamålet, i enlighet med nyttjandekravet 

(Bryman & Bell, 2013 s 137) och raderades efter uppsatsens färdigställande. Det finns enligt Dalen 

(2008) krav på att intervjupersonen ska vara underrättad om studiens syfte innan intervjutillfället. 

Med anledning av detta informerades deltagarna om syftet innan intervjun påbörjades. 

 

En viktig utgångspunkt att klarlägga i detta arbete är klassificeringen av en fastighetsmäklare som 

en säljare. Försäljningsrollen kommer in på flera nivåer för en fastighetsmäklare idag. Dels är det 

den konkreta förmedlingen av bostaden där mäklaren hittar en köpare som gör en fastighetsmäklare 

till en säljare. Men eftersom konkurrensen är stor i fastighetsmäklarbranschen kommer säljrollen in 

redan innan fastighetsmäklaren träffar sin uppdragsgivare. I Stockholm är det vanligt att en 

bostadsrättsinnehavare tar in ett flertal mäklare (SvD, 2014-03-03) för att jämföra vem som ska 

förmedla bostadsrätten. Den som erbjuder den bästa mäklartjänsten får uppdraget och det är enligt 

vår mening den mäklaren som är bästa säljaren. 
 

3.3 Undersökningsdesign 

Valet av insamlingsmetod grundades på uppfattningen att det i branschen inte finns en enhetlig 

socialiseringsprocess som har likställda etiska aspekter. För att få en djupare förståelse för de olika 

praktiska strategierna, som hos respondenterna kan vara både medvetna och omedvetna strategier 

för socialisering samt vad de har för etiskt innehåll så ville uppsatsförfattarna ha möjlighet till att 

tolka respondenternas reaktioner, ordval och formuleringar. Möjligheten till att ställa följdfrågor är 

även viktigt för den djupare förståelsen samt möjligheten att kunna be om konkreta exempel från 

respondenternas arbetsvardag. Intervjuerna utfördes i respondenternas vardagliga arbetsmiljö, på 
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respektive mäklares kontor, vilket ökar chansen för att de känner sig trygga och avslappnade och 

därmed ökar chansen för så ärliga svar som möjligt. Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer 

är en god flexibilitet detta genom möjligheten att ställa följdfrågor för att få utvecklade eller 

förtydligande svar från respondenten. Som intervjuare ges även chansen att bland annat beakta 

respondenternas reaktioner, tystnader och rörelsemönster för att kunna avväga övertygelser och 

osäkerheter i svaren som ges. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Antalet genomförda intervjuer planerades bli 20, men flera potentiella respondenter som 

uppsatsförfattarna kontaktade avböjde förfrågan om att ställa upp vilket resulterade i totalt tio 

intervjuer. Ett återkommande skäl till att de tillfrågade avböjde var på grund av att de hade för stor 

arbetsbelastning. För att hitta ett gemensamt sätt att genomföra intervjuerna så genomfördes de två 

första intervjuerna gemensamt av uppsatsförfattarna i Gävle. Då uppsatsen skrevs under en 

begränsad tidsperiod valde uppsatsförfattarna att göra de resterande åtta intervjuerna individuellt. 

Syftet med att genomföra de första två tillsammans var för att kunna genomföra resterande 

intervjuer på liknande sätt. 
 

3.3.1 Population, urval och kontrollvariabler 

För att få en bild av hur socialiseringsprocessen av nyanställda nyutexaminerade fastighetsmäklare 

ser ut och hur den präglas av etiskt innehåll för framtida etiska beslutsfattanden valde 

uppsatsförfattarna att anamma ledarperspektivet. En sådan överordnad benämns i ofta i teorin som 

säljledare och är i fastighetsmäklarbranschen oftast antingen kontorschef, franchisetagare eller både 

och. Franchisekonceptet är stort inom den svenska fastighetsmäklarbranschen och innebär kort sagt 

att en eller flera individer driver ett eget mäklarkontor men använder sig av franchisekedjans namn 

och logotyper. Utöver det kommer det en mängd förhållningssätt och regler som franchisetagaren 

måste sköta för att samarbetet ska fortgå. Det kan kallas för kontrollerat eget företagande. 

 

Valet att intervjua ledare och låta dessa utgöra populationen istället för de nyanställda (agent- 

respektive principalperspektiv), i enlighet med uppsatsens syfte, syftar till att arbeta med den grupp 

som uppsatsförfattarna ansåg skulle ge data som är mest talrik och relevant för studiens ämne. 

Ledarna har troligtvis en mer eller mindre utarbetad plan för hur en ny fastighetsmäklare ska 

socialiseras. Om inte så har ledarna troligtvis befunnit sig i situationen där de har anställt en ny 

mäklare vilket indikerar att ledaren har erfarenhet av processen att socialisera in en ny 

fastighetsmäklare för att bli en accepterad medlem inom företaget. En individ som redan har 

genomgått denna process, eller som fortfarande är högst aktiv inom socialiseringsprocessen, 
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kommer eventuellt inte att vara lika medveten om den utarbetade eller egentliga planen för hur 

skolningen ska utspela sig. Därför vänder sig uppsatsförfattarna till ledare på 

fastighetsmäklarkontor för deras syn på och hantering av socialiseringen av nya fastighetsmäklare. 

 

Ur denna population gjordes sedan ett geografiskt begränsat urval. Uppsatsförfattarna valde att 

vända sig till flera företag, flera ledare och fler än en stad i Sverige. Intervjuerna begränsades 

geografiskt till Gävle, Sandviken, Stockholm med förorter, Linköping samt Norrköping. Att utföra 

intervjuer på fler än en ort syftar till att få en spridning på kontoren, det är även en 

bekvämlighetsfråga då uppsatsförfattarna har nära anknytning till dessa delar av landet. Tio ledare 

intervjuades på tio olika fastighetsmäklarkontor inom sex olika kedjor varav fem var inom 

franchisekonceptet och ett har en fristående företagsform.  Något som uppsatsförfattarna strävade 

efter var att respondenterna skulle bestå av en lika stor andel kvinnor som män, vilket inte kunde 

uppnås på grund av bortfallet av respondenter. Uppsatsförfattarna upplevde även att det fanns fler 

manliga potentiella respondenter än kvinnliga. Utfallet blev 70 % män och 30 % kvinnor. 

 

Samtliga respondenter är verksamma inom fastighetsmäklarbranschen och har även en nära relation 

till samtliga nyanställda och framförallt debuterande fastighetsmäklare som anställs på respektive 

kontor. Samtliga är antingen kontorschefer, VD eller franchisetagare förutom respondent nummer 9 

som har ett stående informellt ansvar för nyanställda fastighetsmäklare. Respondent nummer 9 var 

alltså av en avvikande ställning men intervjuades trots detta med anledning av att denne passade 

uppsatsens syfte. Samtliga respondenter är även verksamma fastighetsmäklare. 

 
Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som används i uppsatsen är: 

• Arbetsplatsens geografiska placering i landet 

• Antal års erfarenhet som fastighetsmäklare 

• Kontorets storlek, det vill säga antal anställda på respondentens arbetsplats 

 

Syftet med kontrollvariablerna är att på ett tydligt sätt se skillnader mellan de olika respondenterna 

då de skiljer sig åt utifrån dessa variabler. Dessa kopplas sedan till den analysmetod 

uppsatsförfattarna redogör för nedan i uppsatsen. 
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3.3.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Valet av semi-strukturerade intervjuer motiveras av att kunna nyttja en egenkonstruerad 

intervjuguide som hjälper uppsatsförfattarna att beröra samtliga teman som ämnas undersökas, men 

samtidigt har respondenterna stor frihet att utforma svaret på deras egna vis (Bryman & Bell, 2013 s 

475). Om en ostrukturerad intervjumetod valts hade det funnits en överhängande risk att 

uppsatsförfattarna inte hade fått med de teman som ämnades undersökas, helt enkelt genom att de 

under intervjuerna glömts bort. En semi-strukturerad intervjumetod med en förbered intervjuguide 

ger alltså uppsatsförfattarna en trygghet i att veta att alla frågor som bör ställas ställs. Det finns även 

möjlighet att på förhand skicka ut intervjuguiden innan intervjutillfället i de fall då den kontaktade 

uttryckligen vill det. 

 

Under intervjuerna förtydligade uppsatsförfattarna begreppet etik genom att ge några exempel på 

situationer som fastighetsmäklare kan stöta på i sin arbetsvardag. Etik upplevde några respondenter 

som ett luddigt och inexakt ämne, två tillfrågade respondenter avstod till och med intervju på grund 

av denna anledning. Därför gavs flera förklarande exempel på vad uppsatsförfattarna ansåg som 

oetiskt beteende och tvetydigt beteende hos fastighetsmäklare. Ett exempel var hur budgivningar 

vid bostadsförsäljningar hanteras. Ett tydligt oetiskt fall ansågs vara en iscensatt budgivning med 

bulvaner och konstruerade bud för att höja slutpriset på en bostadsförsäljning. Ett fall som 

exemplifierades som tvetydigt agerande var då fastighetsmäklare talade halvsanning och sa att ett 

bud var lagt innan mäklaren de facto fick budet för att trissa andra köpare att lägga bud på bostaden. 

Ett annat exempel på oetiskt agerande har uppsatsförfattarna redan tagit med i indelningen av denna 

uppsats och det handlar om manipulerade visningsbilder på internet som gav felaktiga antydningar 

om bostaden. 
 

3.3.3 Intervjuguide och frågeformulering 

En genomtänkt frågeformulering ämnar förebygga att vinklade frågor ställs, detta i syfte att undvika 

att respondenterna svarar hur de anser att socialiseringsprocessen bör gå till och präglas av etiskt 

innehåll. Därför anser uppsatsförfattarna att intervjufrågorna bör ge möjlighet till öppna och flexibla 

svar från respondenten. Det ses som en viktig del vid utformningen av intervjuguiden och att 

frågorna ger utrymme för uppsatsförfattarna att få information om hur respondenterna upplever de 

situationer som ämnas undersökas (Byman & Bell, 2013 s. 482). Detta frodar att uppsatsförfattarna 

undviker att formulera stängda frågor som respondenterna endast spontant kan svara "ja" eller "nej" 

på. Formuleringen av öppna frågor kännetecknas av att respondenten måste svara med en förklaring 

och en eventuell motivering till svaret för att sätta in svaret i ett sammanhang (Britten, 1995). 
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När intervjuguiden och dess frågor skapades formulerades frågorna på ett mer vardagligt sätt än vad 

teorin uttrycker. Bryman & Bell (2013) tar upp en grundläggande modell (s. 484) som vägledde 

uppsatsförfattarna i utformningen av intervjuguiden. Indelningen av intervjuteman gjordes i detta 

fall till en början med frågor som tar reda på hur socialiseringsprocessen ser ut och går till på 

respondentens arbetsplats. Med hjälp av dessa frågor kunde uppsatsförfattarna applicera Van 

Maanens teoretiska ramverk på respondenternas socialiseringsprocess. Exempelvis så tillfrågades 

inte respondenterna om de har en individuell eller kollektiv socialiseringsprocess utan: "Hur många 

nya mäklare tar ni in åt gången?". Genom en mer vardaglig språkformulering blev frågorna 

framförallt mer lättbegripliga för den som inte är insatt i teorin men även mer neutrala. 

Respondenterna får alltså en relativt enkel fråga utan teoretiska begrepp. För att ta reda på hur 

socialiseringsprocessen är på de olika fastighetsmäklarkontoren ställdes flera relativt enkla frågor, 

samtidigt som frågorna om etik är mer ingående och förhoppningsvis mer uttömmande på svar.  

 

Intervjuguiden och dess frågor har uppsatsförfattarna gått igenom ett flertal gånger med 

noggrannhet och ordalydelsen har granskats för att säkerställa att det fanns med de frågor som krävs 

för att besvara uppsatsens syfte. Frågorna i intervjuguiden är baserade på uppsatsens teorikapitel, 

för att tydliggöra på vilket sätt frågorna är förankrade i teorin samt för att påvisa frågornas relevans 

till uppsatsens ämne följer nedan en tabell. 

 
Område Syfte Teori Fråga 

 

Inledande 

fråga 

Att vid analysen av globala 

mönster kunna se likheter 

alternativt olikheter mellan 

olika kluster. 

 

 Hur länge har du jobbat 

som fastighetsmäklare? 

 

 

 

 

Socialiserings-

processen  

 

 

 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

individuell eller kollektiv. 

 

Van Maanen 

(1978) 

Hur många 

praktikanter/nya mäklare 

tar ni in åt gången?  

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

formell eller informell. 

 

Van Maanen 

(1978) 

Hur fördelas ansvaret för 

att lära upp den 

nyanställda? 
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Forts. 

Socialiserings-

processen 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

seriell eller åtskiljande samt 

individuell eller kollektiv. 

Van Maanen 

(1978) 

Vad har den nya 

mäklarens arbetskollegor 

för roll i 

upplärandeprocessen av 

nya mäklare hos er? 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

sekventiell eller icke-

sekventiell. 

 

Van Maanen 

(1978) 

Vad får de nyanställda 

göra den första tiden? 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

seriell eller åtskiljande, 

formell eller informell. 

 

Van Maanen 

(1978) 

Har ni förutbestämda 

aktiviteter som arrangeras i 

början av en anställning? 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

fixerad eller variabel. 

 

Van Maanen 

(1978) 

Finns det olika steg i 

läroprocessen? 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

fixerad eller variabel. 

 

Van Maanen 

(1978) 

Finns det någon tidsplan 

för utvecklingen? 

Få information om ledarens 

helhetssyn på 

socialiseringsprocessen. 

 

Van Maanen 

(1978) 

Hur skulle du beskriva ert 

sätt att socialisera/skola in 

nyanställda? 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

tillsättande eller avsättande. 

Van Maanen 

(1978) 

Tar ni vara på de 

egenskaper som mäklaren 

redan har eller försöker ni 

främja andra egenskaper 

som är mer önskvärda? 
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Socialiserings-

processens 

etiska prägel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få information om 

internalisering av värderingar 

är ett mål i 

socialiseringsprocessen.  

 

Ingram et al. 

(2007) 

Hur viktigt är det att en ny 

inom yrket tar till sig 

samma värderingar som ni 

inom företaget har? 

Få information om 

socialiseringsprocessen är 

formell eller informell. 

Van Maanen 

(1978) 

Hur gör ni för att den 

nyanställda ska ta till sig 

samma värderingar som ni 

har? 

Få information om vad 

företaget gör för att förbättra 

etiska beteenden. 

Ferrell et al. 

(2007) 

På vilket sätt agerar ni för 

att forma den nyanställda 

till att ta etiska korrekta 

beslut i framtiden? 

Få information om de 

använder sig av etiska koder. 

 

Stevens 

(1994) 

Finns det några etiska 

koder på ert företag? 

Få information om hur 

etiska koder kommuniceras 

och genomdrivs i 

organisationen. 

Brown & 

Mitchell 

(2010) 

Hur blir de etiska koderna 

en del av den nyanställdas 

kunskaper? 

Få information om ledaren 

använder bestraffning. 

Schwepker 

(2005) 

Använder ni er av 

bestraffning för mäklare 

som agerar felaktigt eller 

oetiskt? 

Få information om ledaren 

använder belöning. 

Schwepker 

(2005) 

Använder ni er av 

belöning för mäklare som 

agerar etiskt korrekt? 

 

Få information om de nya 

får träning i etik. 

Sims (1991) Finns det något 

etikprogram som 

nyanställda måste 

genomgå när de börjar 

arbeta hos er? 
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Tabell 11, Operationalisering av intervjufrågor, egen. 
 

3.4 Metod för analys och granskning 

För att analysera svar från intervjuer finns det olika metoder, uppsatsförfattarna har använt sig av 

Philipsons (2013) metod A Well Grounded Theory, vilken är en utveckling av Grounded Theory 

som enligt Byman & Bell (2013) är den vanligaste metoden för att analysera kvalitativa data. Med 

hjälp av denna metod har uppsatsförfattarna försökt hitta likheter mellan olika kluster av 

respondenter. Philipson (2013) skriver att det primära är att hitta mönster av sociala konstruktioner 

som sedan tolkas. För att göra detta har Philipson (2013) tagit fram 17 olika steg för att tydligt 

påvisa hur de har gått till väga och ger läsaren en tydlig inblick i arbetssättet för ökad transparens. 

 

Samtliga intervjuer spelades in och steg ett innebar att transkribera allt material, detta gjordes i 

Word och resulterade i 40 sidor transkriberat material. Detta för att kunna göra den kodning som A 

Well Grounded Theory ska innefatta. Därefter gick uppsatsförfattarna igenom alla svar och valde att 

reducera några av frågorna med tillhörande svar innan intervjusvaren organiserades i Excel. Denna 

reducering gjordes med anledning av att vissa av frågorna gav väldigt lika svar samt att vissa frågor 

hade mindre relevans för syftet än de övriga. Den frågeguide som bifogas innehåller samtliga 

frågor, även de som reducerats inför organiseringen. I Excel skapades en vågrät kolumn med en 

siffra per respondent samt en lodrät kolumn med intervjufrågorna, varje respondents svar klistrades 

sedan in vid respektive fråga. Härifrån markerades ord eller korta meningar ur respondenternas svar 

som utgör nyckelorden. Därefter ströks den text som inte utgjorde nyckelord över för att i nästa steg 

raderas, i samband med detta placerades snedstreck in mellan nyckelorden för att det skulle vara 

lättare att särskilja dem. 

 

De allmängiltiga nyckelorden tog uppsatsförfattarna fram enskilt för att sedan jämföra tolkningarna, 

i syfte att skapa objektivitet, för att slutligen komma fram till de allmängiltiga nyckelord som finns 

 

Forts. 

Socialiserings-

processens 

etiska prägel 

 

Få en helhetsbild av 

ledarens hantering av oetiskt 

beteende. 

Sims (1992) 

 

Hur hanterar du som 

chef/ledare en situation 

där någon av era nya 

mäklare, ny både på 

företaget och inom yrket, 

hamnar i en situation där 

denne agerar tvetydigt 

eller oetiskt? 
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presenterade i uppsatsen. Dessa allmängiltiga nyckelord är skrivna med vardagligt språk med direkt 

koppling till respondenternas svar. Även nyckelord som inte stämde överens med något annat fick 

ett allmängiltigt nyckelord eller en rubrik. Nyckelorden flyttades så att de låg i nivå med “sin” 

rubrik där efter färgmarkerades de rutor som innehöll nyckelord. Antalet svar på respektive rubrik 

räknades och rubriker där endast en eller samtliga tio hade en markering reducerades. Därefter 

reducerades även nyckelorden vilket resulterade i ett kluster med färgmarkeringar som innebär att 

respondentens svar stämmer överens med det allmängiltiga nyckelordet. Samtliga steg är baserade 

på Philipsons (2013) artikel. 

 

Philipson (2013) Skriver i sin artikel att globala mönster kan hittas genom att flytta runt de 

färgmarkerade kolumnerna. Det innebär att flera respondenter ska ha svarat på ett liknande sätt 

genom hela intervjun. I nästa steg sökte uppsatsförfattarna efter lokala mönster som identifierar 

likheter och skillnader mellan respondenternas svar. I empirikapitlet beskriver uppsatsförfattarna 

dessa mönster, likheter och skillnader med ord. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Värdet som alla forskare strävar efter, oavsett tillvägagångssätt, utvärderas av andra forskare och 

läsare (Krefting, 1990). De flesta kvantitativa forskare känner igen och dokumenterar värdet av ett 

projekt genom att bedöma reliabiliteten och validiteten av arbetet (Payton, 1979). Agar (1986, efter 

Krefting, 1990) föreslog att ett annat språk behövs för att passa den kvalitativa forskningen, ett som 

skulle ersätta reliabilitet och validitet med sådana termer som trovärdighet, noggrannhet i 

representation och objektivitet. Likaså Leininger (1985) hävdade att frågan inte är om uppgifterna 

är reabla eller valida utan hur begreppen reliabilitet och validitet definieras. Hon kontrasterade detta 

till den gemensamma användningen av giltigheten i en kvantitativ bemärkelse, i vilken det hänvisas 

till i vilken utsträckning ett instrument mäter vad det är avsett att mäta. 

 

Uppsatsförfattarna har strävat efter trovärdighet genom att spela in samtliga intervjuer med diktafon 

för att sedan ordagrant transkribera dessa. I empirikapitlet presenteras citat från intervjuerna vilka 

valts ut med försiktighet för att inte plocka dem ur sitt sammanhang, syftet är att spegla tonen i 

svaren. Uppsatsförfattarna hade önskat att öka trovärdigheten med respondentvalidering men på 

grund av att maj månad är den mest arbetsbelastade tiden för fastighetsmäklare prioriterade inte 

någon av respondenterna att göra detta. Johnson (1997) menar att det finns svårigheter i att uppnå 

giltighet i kvalitativ forskning till följd av en selektiv insamling och registrering av data eller att 

data bygger på personliga perspektiv. För att öka giltigheten i uppsatsen och försöka uppnå 
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analytisk distans har uppsatsförfattarna stävat efter att uppnå objektivitet, samtliga intervjuer har 

spelats in med diktafon, uppsatsförfattarna har sedan individuellt genomfört stegen i A Well 

Grounded Theory och tolkat dessa för att sedan jämföra dessa tolkningar med varandra. 

 

Uppsatsförfattarna har även strävat efter att uppnå transparens i sin uppsats, för att uppnå 

transparens menar Auberbach & Silverstein (2003) att det är viktigt att forskaren informerar läsaren 

om hur de har kommit fram till sin tolkning. Detta har uppsatsförfattarna försökt att göra genom att 

beskriva hur metodvalet har gått till, hur intervjuguiden är utformad samt genom en beskrivning av 

hur uppsatsförfattarna har gått tillväga vid insamling och kodning av intervjumaterialet. 

 

Thomson (2011) menar att överförbarhet inom kvalitativ forskning är problematiskt och handlar om 

begrepp och idiosynkratiska egenskaper hos en utvald grupp, dessutom innefattar varje situation 

unika egenskaper. Därför menar uppsatsförfattarna att resultaten endast kan tillämpas på en 

liknande grupp, vilket i detta fall blir den grupp nyanställda fastighetsmäklare vars 

socialiseringsprocess påverkas av en nära överordnad. Uppsatsförfattarna vill förtydliga att de inte 

heller strävat efter att uppnå överförbarhet då urvalet består av endast tio respondenter och att de på 

ett komparativt sätt ämnar leva upp till syftet. För att uppnå en högre överförbarhetsnivå inom den 

aktuella gruppen hade fler intervjuer från fler städer i Sverige varit ett tillvägagångssätt. 

 

3.6 Kritisk metodreflektion 

Socialiseringsprocessen av nyanställda säljare inom säljande organisationer är något som med 

största sannolikhet varierar från en arbetsplats till en annan. Eftersom socialiseringsprocessen är just 

en process så innebär det en relativt komplex situation som upplevs olika från person till person och 

som är svår att konkretisera på grund av detta. Att välja ledarperspektivet anser uppsatsförfattarna 

skapa en objektiv effekt eftersom individperspektivet är så pass abstrakt och svårt att göra en 

gemensam och enhetlig tolkning på. Genom ledarperspektivet så blir resultatet mer konkret och 

lättare att jämföra med andra liknande situationer och objekt.  

 

Uppsatsförfattarna beaktar främst två olika negativa aspekter av att genomföra intervjusamtal. 

Halo-effekten innebär att det finns en tendens att intervjuaren påverkas av annat än det denne ska 

bedöma, exempelvis respondentens titel eller position inom företaget. Centraltendensen innebär att 

många som intervjuas undviker extremvärden i sina uttalanden och istället håller sina uttalanden 

centralt värderade. (Hultén et al., 2013) Dessa två aspekter är viktiga att vara medveten om under 

intervjuerna. Uppsatsförfattarna har strävat efter att undvika centraltendensen med hjälp av en 
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genomtänkt frågekonstruktion, som förklaras längre ner i uppsatsen. Uppsatsförfattarna menar att 

halo-effekten inte är lika påtaglig men ser ändå att det finns en risk att de påverkas av 

intervjupersonerna då uppsatsförfattarna ser dessa som framgångsrika förebilder. Insikten om att en 

eventuell halo-effekt kan uppstå under intervjuerna, innan genomförandet av dem, kan vara nog för 

att uppsatsförfattarna ska bibehålla en objektiv syn på den data som insamlas oavsett respondent.  

 

Att studera ledarperspektivet av socialiseringsprocessen av nya fastighetsmäklare kan innebära en 

risk i att respondenterna förser uppsatsförfattarna med en uppfattning om hur 

socialiseringsprocessen av nya fastighetsmäklare bör gå till istället för hur den verkligen går till 

samt överdriva vilket etiskt innehåll processen präglas av. Uppsatsförfattarna anser att det finns en 

risk att respondenterna känner att de inte vågar svara helt sanningsenligt med risk att framställas i 

en dålig dager. Det är en åtanke som uppsatsförfattarna bär med sig under studiens gång och är väl 

medvetna om. Upplysningen om varje respondents anonymitet minskar förhoppningsvis att 

vinklade svar ges. Ledarperspektivet ger enligt uppsatsförfattarna större möjlighet till mer konkret 

information samt information om eventuella utarbetade planer för debuterande fastighetsmäklare 

och vilket etiskt innehåll processen präglas av. Med det menas att principalen besitter mer 

erfarenhet än agenten, det vill säga de anställda som en gång har socialiserats in i den säljande 

organisationen och yrkesrollen som fastighetsmäklare. Dessutom presenteras, som tidigare påpekat, 

samtliga respondenter anonymt vilket torde förmedla uppsatsförfattarnas mening om att avsikten 

strikt är uppsatsrelaterad och objektiv. 

 

Flera av respondenterna uttryckte att de tyckte att etik var ett ”luddigt” ämne och att de inte visste 

riktigt vad det innebar. Med anledning av detta valde uppsatsförfattarna att ge ett antal exempel för 

att förklara vad etik handlar om. Det finns risk för att detta kan ha påverkat svaren genom att innan 

intervjun presenterat sin syn på begreppet etik. Uppsatsförfattarna är medvetna om att det försämrar 

den totala kvaliteten på uppsatsen. 
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4. Empirisk sammanställning 
I detta kapitel redogörs det för vad respondenterna svarade på varje operationaliserad fråga. Det 

är en konkret och objektiv redogörelse på det viset att analytiska resonemang samt slutsatser inte 

presenteras här utan längre fram i uppsatsen. 

 

4.1 Kontrollvariabler 

Nedan presenteras en tabell över kontrollvariablerna, som presenteras i metoden, kopplade till 

respektive respondent. Dessa variabler används i analyskapitlet för att se kopplingar i de globala 

mönster som presenteras där. 

 

Respondent Ort Tid som mäklare Antal anställda 

1 Gävle 11 år 12 stycken 

2 Gävle 11 år 8 stycken 

3 Stockholm 8 år 4 stycken 

4 Linköping 1,5 år 4 stycken 

5 Stockholm 9 år 5 stycken 

6 Stockholm 10 år 5 stycken 

7 Norrköping 35 år 9 stycken 

8 Norrköping 16 år 9 stycken 

9 Stockholm 8 år 8 stycken 

10 Sandviken 26 år 11 stycken 

Tabell 12, Kontrollvariabler, egen. 

 

4.2 Socialisering 

Formell kontra informell 

Frågan om hur ansvarsfördelning ser ut för att lära upp en ny fastighetsmäklare undersöker 

socialiseringsprocessens formella eller informella struktur. Respondent 5, 6, 9 och 10 svarade att 

alla är med under inlärningsprocessen. Respondent 3, 4, 6 och 7 svarade att det var en enda person 

som stod för huvudansvaret. Respondent 2-4 svarade att ansvarsfördelningen är öppen. Respondent 

1 och 8 svarade att ansvaret fördelades mellan några individer på kontoret. 
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“Jag har ju ansvaret att se till att den som kommer känner sig välkommen och att den får utrymme 

att den kan komma in i verksamheten på ett bra sätt sen uppmanar jag ju alla mäklare som finns på 

kontoret att ta hand om den nya och se till att den har att göra och tar med den ut så att alla känner 

ett ansvar att ta hand om den som kommer in.” 

- Respondent 4, den 30:e april 2014 

 

Individuell kontra kollektiv 

Frågorna kopplade till individuell eller kollektiv socialisering var: hur många nya fastighetsmäklare 

som tas in åt gången samt vad arbetskollegorna har för roll i processen.  

Respondent 3-8 och 10 tog in en ny mäklare åt gången medan respondent 1 och 9 svarade att de tog 

in mellan en och två på samma gång. Respondent 1, 2 och 9 svarade att arbetskollegorna hade stor 

roll i socialiseringsprocessen medan respondent 3-8 och 10 svarade att arbetskollegornas roll var 

mer stödjande under socialiseringsprocessen.  

 

“Max en åt gången så man kan ge det stödet man vill när de kommer in.” 

- Respondent 5, den 29:e april 2014 

 

Sekventiell kontra icke-sekventiell 

På frågan om vad de nya får göra i början gav respondenterna fyra olika typer av svar. 

Respondent 1, 2, 4-6 och 9 svarade att det var skarpt läge från början. Respondent 3, 7, 8 och 10 

svarade att fokus låg på att nya mäklare skulle gå parallellt med andra mäklare i början. Endast två 

respondenter, 9 och 10, svarade att processen var stegvis och att en sak gjordes i taget. Respondent 

1, 6, och 8 svarade att datasystemen var det första de nya fick sätta sig in i. 

 

“En ny-utexad låter vi inte sälja villor i början, utan man får värmas upp lite med bostadsrätter 

sedan kanske man går över till radhus och därefter villor.” 

- Respondent 9, den 6:e maj 2014 

 

Fixerad kontra variabel 

För att undersöka om socialiseringsprocessen var fixerad eller variabel så ställdes frågan om 

läroprocessens steg samt om det fanns en tidsplan för utvecklingen hos nya fastighetsmäklare. 

Respondent 4 och 6 svarade att läroprocessen består av två steg, att lära sig grunderna samt att öva 

praktiskt. Respondent 1-3, 5 och 7-9 svarade däremot att det inte finns en utarbetad läroprocess. 

Respondent 10 svarade att de har en checklista där den nya ska göra ett visst antal av olika saker. På 
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frågan om läroprocessens steg gavs tre olika svar. Respondent 1, 4 och 8 svarade att det inte fanns 

någon sådan. Respondent 5, 6, och 9 svarade att det föregår en ständig utveckling, även hos de som 

är erfarna. Det dominerande svaret gavs från respondent 2, 5-7, 9 och 10 som menade att det på kort 

sikt finns en tidsplan för utvecklingen hos den nya. 

 

“Tre månader in i en anställning så ska du ju producera.” 

- Respondent 7, den 28:e april 2014 

 

Seriell kontra disjunktiv 

Samtliga tio respondenter svarade att det finns förutbestämda aktiviteter i form av 

introduktionsutbildningar alternativt introduktionskurser. Denna fråga utmärker om processen är 

seriell eller disjunktiv där respondent 1-5 och 8-10 svarade att syftet med introduktionsutbildningen 

alternativt kursen var att de nyanställda ska få inblick i kedjan och veta vad den står för.  

 

“Det är ju att man känner en nystart att man kommer in i verksamheten och man får en beskrivning 

över vad är vi för företag, vad står vi för, man ska känna sig trygg när man går därifrån att man vet 

vart man är någonstans. Så när man kommer ut till kunder så vet man vad man representerar så att 

man vet vilka man kommer ifrån.” 

- Respondent 4, den 30:e april 2014 

 

Tillsättande kontra avsättande 

För att ta reda på om en tillsättande eller avsättande strategi användes ställdes frågan om ledarna 

försökte främja befintliga egenskaper hos de nya eller skapa nya egenskaper hos dem. Ingen 

respondent svarade att de enbart eftersträvade att skapa eller främja andra egenskaper än de som 

den nya redan har utan respondent 2, 3, 5, 8 och 9 svarade att de eftersträvade båda delarna, det vill 

säga att de tar tillvara på egenskaperna som de har samtidigt som de eldar på andra egenskaper 

genom exempelvis säljträning. Respondent 1, 6 och 10 svarade att de endast syftar till att främja 

befintliga egenskaper hos de nya. Respondent 7 svarade att de inte blir kvar på företaget om rätt 

egenskaper inte finns. 

 

“Jo men det försöker man väl att plocka fram den här hungern och tävlingsjävulen, men det är 

liksom, det handlar ju om inre motivation och det är jäkligt svårt att skruva om en människa, tro 

mig jag har försökt.” 

- Respondent 2, den 23:e april 2014 
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4.3 Etik 

Värderingar 

På frågan om vikten av homogena värderingar på kontoret svarade samtliga respondenter att det är 

jätteviktigt, grundläggande. På följdfrågan om hur ledaren agerar för att den nyanställda ska ta till 

sig samma värderingar som de inom företaget har svarade respondent 4, 9 och 10 att det sker genom 

att de pratar om hur olika situationer ska hanteras när de uppstår. Respondent 3 och 7 svarade att 

delar de inte våra värderingar så får de inte vara kvar i företaget. Respondent 1 svarade att de är 

tydliga med hur upplägger ser ut från start, respondent 8 svarade att den nya automatiskt formas av 

gruppen till samma värderingar medan respondent 6 svarade att allt material kontrolleras av 

kontorschefen det första året. 

 

“Märker man att en person inte kommer att förändra sitt beteende då är det ju inte mer än att vi 

har provanställning här.” 

- Respondent 3, den 25:e april 2014 

 
Etiskt agerande 

När uppsatsförfattarna frågade efter hur ledarna agerar för att forma den nyanställda till att ta etiska 

beslut svarade respondent 1, 3, 7, 9 och 10 att de försöker vara raka med det genom att direkt tala 

om vad de förväntar sig. Respondent 4-6 och 10 svarade att de pratar om hur ett problem ska 

hanteras när det dyker upp och respondent 2, 3 och 5 svarade att de försöker lära den nyanställda 

den rätta vägen från början. Respondent 8 svarade att de nya formas av den grupp de kommer in i. 

 

“Jag vet inte om vi gör något speciellt så de får ju vara med oss och vi försöker göra saker på rätt 

sätt då så jag hoppas att det smittar av sig… Vi försöker lära dem den rätta vägen från början.” 

- Respondent 2, den 23:e april 2014 

 

Etiska koder 

Uppsatsförfattarna frågade sedan om det fanns några etiska koder på företaget. Respondent 2, 3, 5, 

8 och 9 svarade att de har en handbok där det står hur de ska utföra saker och ting och respondent 7, 

8 och 10 svarade att det inte hade några etiska koder. Respondent 1 svarade att det finns 

värdegrunder över vad de ska stå för men att respondenten inte kan dom, respondent 4 svarade att 

de kanske har det, åtminstone ett samarbetsavtal och respondent 6 svarade att de har alkohol- och 

narkotikapolicys. 
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På frågan hur de etiska koderna förmedlas till de nya svarade respondent 5 och 6 att huvudkontoret 

går igenom alla metoder, hur det ska gå till och vilka etiska regler de ska hålla sig inom. 

Respondent 3 svarade att de har ett prov på handboken under introduktionsutbildningen och 

respondent 9 svarade att det sker genom självstudier. 

 

“De nya får en form av pärm där de får ta del av det här. Det finns en tjock lunta som heter “X” 

där XX huvudkontor går igenom alla metoder hur det ska gå till och vilka etiska regler man ska 

hålla sig inom.” 

- Respondent 5, den 29:e april 2014 

 
Bestraffning 

När uppsatsförfattarna frågade om det förekom bestraffning för oetiskt beteende svarade respondent 

3-5 och 10 att de inte har något utpräglat sätt för bestraffning. Respondent 1, 2, 8 och 9 svarade att 

det inte finns någon bestraffning, de pratar om det istället. Respondent 3 och 7 svarade att de får 

skäll, respondent 3 och 6 svarade att om någon beter sig riktigt illa så blir bestraffningen i form av 

uppsägning. 

 

“Vi har ingen uttalad bestraffning över huvud taget, de får väl skäll och ska skämmas men alla 

människor begår ju fel smått eller stort... men beter någon sig riktigt illa då vill man ju förmodligen 

inte ha dem kvar.” 

- Respondent 3, den 25:e april 2014 

 

Belöning 

Respondent 2-4 och 9 svarade nej på frågan om det använde sig av belöningar vid etiskt korrekt 

beteende. Respondent 1, 5 och 10 svarade att etiskt korrekt är en grundförutsättning, att det inte är 

något en anställd ska bli premierad för medan respondent 6 och 7 svarade att belöningen i så fall är 

högre lön. Respondent 8 svarade att belöningen är att de på tisdagsmötet tar upp i hela gruppen att 

det var ett bra agerande. 

 

“Någon jävla belöning för att vara etisk, det vore ju vansinne. Jag menar, ska du ha pengar eller 

vad ska du ha för att du inte ljuger. Så det är ju sunt förnuft.” 

- Respondent 1, den 22:a april 2014 
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Etikprogram 

När uppsatsförfattarna frågade om det fanns några etikprogram som de nyanställa måste genomgå 

svarade respondent 1, 3 och 7 att de inte har något etikprogram. Respondent 2, 4 och 9 svarade att 

det inte visste menad respondent 5, 6, 8 och 10 svarade att det finns ett etiskt fokus i 

introduktionskursen men att de inte har någon etikutbildning utöver det. 

 
Hantering av oetiskt agerande 

På frågan hur du som ledare hanterar en situation där någon av era nya mäklare hamnar i en 

situation där denne agerar tvetydigt eller oetiskt svarade respondent 1-9 att de tar upp och pratar om 

det på direkten. Respondent 1, 2 och 9 menade att om någon agerade oetiskt på ett överlagt sätt 

skulle den sägas upp. Respondent 10 svarade att de har en juridisk avdelning som hjälper dem vid 

sådana situationer. 

 

“Oftast handlar det om en skriftlig varning helt enkelt då och upplysa om konsekvenserna om man 

inte bättrar sig; då blir det uppsägning.” 

- Respondent 9, den 6:e maj 2014 

 

Nio av tio respondenter svarade att de pratade om det uppstod en situation där den nyanställda 

agerade oetiskt, därav ställdes följdfrågan hur öppna de anställda var gentemot ledaren om de 

hamnade i en tvetydig situation. På denna fråga svarade respondent 1-4 och 6 att detta är sådant 

som diskuteras vid fikabordet. Respondent 4, 6-8 och 10 svarade att de oftast kommer till honom 

eller henne och frågar om situationer. Respondent 1 och 8 svarade att alla på kontoret har någon att 

bolla med, respondent 9 svarade att det är ett krav att de kommer till honom om de hamnar i trassel 

medan respondent 5 svarade att det finns en förhoppning om att de kommer och pratar om de stöter 

på något. 

 

“... en del kommer till mig och en del kommer till X och en del pratar sins emellan. Det är lite olika, 

men alla har ju någon som man känner att man kan bolla med.” 

- Respondent 8, den 28:e april 2014 
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5. Analys 
I följande kapitel framförs uppsatsens analytiska resonemang kring de resultat som presenterats i 

empirin. Det analytiska resonemanget bygger på de mönster som uppsatsförfattarna har hittat samt 

jämförelser av respondenternas svar med uppsatsens teoretiska referensram. 

 

Med hjälp av den analysmodell, A Well Grounded Theory, som presenteras i metodkapitlet har 

uppsatsförfattarna hittat mönster som visar likheter och skillnader mellan de olika respondenternas 

svar. Majoriteten av frågorna som uppsatsförfattarna formulerade var 

socialiseringsprocessorienterade, medan resterande frågor undersökte den etiska prägeln på just 

socialiseringsprocessen av en debuterande fastighetsmäklare när denne anställs. Utifrån Van 

Maanens (1978) teoretiska ramverk kan uppsatsförfattarna resonera på ett komparativt sätt för att se 

hur socialiseringsprocessen ter sig och vad den har för etisk medvetenhet hos de undersökta 

fastighetsmäklarkontoren runt om i landet. Uppsatsens analysmetod innefattar ett sökande efter 

globala samt lokala mönster, något som hjälper läsarna och uppsatsförfattarna att dels förstå 

resonemangen och dels kunna följa de konstateranden som görs. 

 

5.1 Globala mönster 

I det första steget i analysprocessen hittade uppsatsförfattarna två globala mönster, två grupper av 

respondenter som svarat liknande genom hela intervjun. För att hitta liknelser och skillnader mellan 

respondenterna i dessa grupper har uppsatsförfattarna använt sig av kontrollvariablerna, de har tittat 

på ort, tid som fastighetsmäklare samt antal anställda på kontoret. I tabellen nedan är respondent 1, 

8 och 4 inringade i det första globala mönstret och respondent 2, 3, 5 och 9 är inringade i det andra 

globala mönstret. Uppsatsförfattarna hittade inga sammanhang mellan kontrollvariablerna i det 

första globala mönstret men uppfattar tre kopplingar i det andra globala mönstret. Det kopplingar 

som uppsatsförfattarna ser är dels att tre av dessa fyra respondenter är verksamma i Stockholm, 

totalt fyra respondenter från Stockholmsområdet intervjuades och tre av dessa svarade alltså 

liknande genom hela intervjun. Den andra kontrollvariabeln som uppsatsförfattarna tycker är 

liknande för samtliga respondenter i det andra globala mönstret är hur länge de har arbetat som 

fastighetsmäklare. Det totala spannet på samtliga tio respondenter är mellan 1,5år till 35år, de 

respondenter som är presenterade i det andra globala mönstret har varit verksamma som mäklare i 

8-11år.  

 

De likheter uppsatsförfattarna kan se i mönstret är att tre av respondenterna i det andra globala 

mönstret har en handbok där det står hur de förväntas agera i olika situationer. Tre av fyra har en 
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tidsplan som innebär att den nyanställda ska börja prestera efter tre månader. Tre av fyra svarade att 

det är skarpt läge på direkten, den nyanställda ska gå ut på egna intagsmöten från dag ett. Samtliga 

svarade att det vill främja nya egenskaper hos den nya samtidigt som de vill ta till vara på de 

egenskaper denne redan har. Uppsatsförfattarna ser dock ingen direkt koppling mellan just de 

fastighetsmäklarkontor som är belägna i Stockholm, dessa urskiljer sig alltså inte direkt från det 

kontor som är beläget i Gävle. 
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Figur 2, Globala mönster, egen. 
 

5.2 Socialiseringsprocessen 

Uppsatsförfattarna fick inte helt entydiga svar om socialiseringsprocessen av samtliga respondenter 

men Allen & Meyer (1990) menar att organisationer borde kunna skräddarsy nya individers 
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socialiseringsupplevelser. Eftersom få svar var entydiga och enhetliga så är det just skräddarsy som 

uppsatsförfattarna tror är den verkliga bilden i praktiken, det vill säga att varje kontor har sitt sätt att 

socialisera men att det finns en övergripande enhetlig bild som visas på här i uppsatsen. 

 

Formell eller informell socialisering 

Sju av tio respondenter svarade att (lokalt mönster 1:1 och 1:2) ansvarsfördelningen kring att lära 

upp en helt ny fastighetsmäklare i någon mån innefattades av samtliga anställda på arbetsplatsen, 

eller att den nya gärna fick följa med de anställda ut i arbetsvardagen. Van Maanen (1978) menar 

att detta upplägg tydligt visar på en informell socialiseringsprocess där det föreligger en avsaknad 

av differentiering samt att lärandet sker inom det sociala och uppgiftsrelaterade nätverk som omger 

individens position. 

 

”…den absolut viktigaste delen i en rekrytering är att det fungerar på kontoret. Därav är alla med i 

upplärningsprocessen.” 

– Respondent 6, den 29:e april 2014 
 

 
Figur 3, Lokalt mönster 1, egen. 

 

Individuell eller kollektiv socialisering 

För att se hur socialiseringsprocessen ter sig på detta plan ställdes frågor om hur många nya som tas 

in åt gången och vad de erfarna arbetskollegorna har för roll i processen. Allra vanligast var att ta in 

en ny fastighetsmäklare åt gången (lokalt mönster 2:1) medan de andra två respondenterna berättade 

att de kunde ta in 1-2 nya mäklare åt gången. De som tog in en eller två nya ansåg även att 

arbetskollegorna hade en stor roll i processen och att de var delaktiga i högsta grad (lokalt mönster 

2:3). Medan de respondenter som satsar på en ny fastighetsmäklare åt gången såg arbetskollegornas 

roll som stödjande (lokalt mönster 2:2). Utifrån Van Maanens (1978) teori så visar respondenternas 

svar på att socialiseringsprocessen är mer individuell än kollektiv. Nämnvärt är även att Van 

Maanen (1978) är inne på samma spår som flera respondenter tog upp, nämligen att lägga ner tid 

och pengar på en ny fastighetsmäklare i taget kan bli mer mödosamt och dyrt än om ett kontor går 

mot den kollektiva strategin och tar in flera nya individer på samma gång. 
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”...men däremot finns det en risk för felrekryteringar, att man får in fel person i företaget. Där finns 

en risk och en nackdel. Det kan kosta dyrt eftersom man lägger ner väldigt mycket tid på en 

nyanställd i form av upplärning, tid och engagemang. Den processen blir dyr om det kommer till en 

felrekrytering.” 

– Respondent 9, den 6:e maj 2014 
 

 

Figur 4, Lokalt mönster 2, egen. 

 

Sekventiell eller icke-sekventiell socialisering 

Nio av tio respondenter gav svar som indikerade på en icke-sekventiell socialisering där fyra 

svarade att en ny fastighetsmäklare går parallellt med andra erfarna i början (lokalt mönster 3:1) och 

där fem respondenter svarade att det är skarpt läge i början av anställningen (lokalt mönster 3:2). 

Det visar på att det inte finns ett tydligt sekventiellt lärande utan att den första lärotiden består av 

mer slumpmässiga processer som till slut utgör en helhet (Van Maanen, 1978).  

 

”Den nyanställa får hoppa in och sätta igång på en gång och vi är väl lite så att man uppmuntrar 

till att ta steget att sätta igång men sen ska man ju känna det att vi finns här för frågor och kunna 

vara en handledning hela tiden. Det är väldigt högt i tak så det finns egentligen inga fel.” 

– Respondent 4, den 30:e april 2014 
 

 
Figur 5, Lokalt mönster 3, egen. 

 

Fixerad eller variabel socialisering 

Sju av tio respondenter menar på att det inte finns en utarbetad läroprocess (lokalt mönster 4:1) och 

fyra av de sju, samt två till (lokalt mönster 4:2), vill att utvecklingen ska ske på kort tid så att den 

nya fastighetsmäklaren ska börja producera så fort som möjligt. Detta visar på att processen inte är 
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utpräglat fixerad utan variabel eftersom en fixerad socialisering utmärks av tydliga och förväntade 

steg från organisationens håll, något som kallas en standardiserad övergång (Van Maanen, 1978). 

 

”Tidsplan finns det väl inte, det ställs inga krav. Det är väl så att man ska komma igång så fort som 

möjligt, det är ju både för företaget och för individen så att säga.” 

– Respondent 1, den 22:a april 2014 

 

 
Figur 6, Lokalt mönster 4, egen. 

 

Seriell eller åtskiljande socialisering 

Samtliga tillfrågade respondenter berättade att nyanställda, debuterande och erfarna 

fastighetsmäklare måste genomgå en introduktionskurs eller utbildning. Något som Van Maanen 

(1978) menar visar på ett tydligt seriellt drag av socialisering. Däremot så varar denna obligatoriska 

introduktion endast några dagar, vilket gör att socialiseringsprocessen återgår till de enskilda 

kontoren efteråt. Syftet med utbildningen alternativt kursen, som respondenterna påstår (lokalt 

mönster 5:1), är att ge de nya en inblick i kedjan och hur de ska ta till vara på varumärket med 

mera. Men att det inte finns en utarbetad läroprocess (lokalt mönster 4:1) utöver 

introduktionskursen eller utbildningen påvisar ändå på en åtskiljande socialiseringsstrategi. Därför 

anser uppsatsförfattarna att socialiseringsprocessen här är mer åtskiljande än seriell eftersom 

introduktionsutbildningen eller kursen är så pass kort och intensiv på endast några få dagar. 

 

”Vi har en introkurs. Den är mer för att förstå de värdeläggande grunderna, för vad XX är, vad vi 

gör och vad absolut inte under några omständigheter gör. För att hålla ett högt varumärke. Det är 

svårt att bunta ihop 50 personer och skicka dem på kurs för att skapa en ”XX-mäklare”, utan 

allting är individuellt i slutändan.” 

– Respondent 6, den 29:e april 2014 

 

 
Figur 7, Lokalt mönster 5, egen. 

 



! 57!

!
!

Tillsättande eller avsättande socialisering 

För att ta reda på om socialiseringsprocessen är tillsättande alternativt avsättande så frågades 

respondenterna om hur de hanterar nya fastighetsmäklares egenskaper. Åtta av tio respondenter 

svarade att de på något vis försöker framhäva de egenskaper en individ redan har (lokalt mönster 

6:1). Fem av dem svarade även att de försöker mana på extra färdigheter som exempelvis 

säljegenskaper. Men för att en socialiseringsprocess ska präglas av avsättande drag så skalar 

organisationen medvetet bort specifika egenskaper som de inte vill se hos en nyanställd individ 

(Van Maanen, 1978). Därför ser uppsatsförfattarna socialiseringsprocessen som tillsättande 

eftersom ingen av respondenterna svarade att de försökte ta bort egenskaper hos nya 

fastighetsmäklare mer än vad de försöker främja redan befintliga egenskaper. 

 

”Jag tror att man alltid kan främja säljbiten hos nya men självklart ska man lyfta upp den nyas 

egna styrkor. Är man väldigt lugn och trygg så ska man försöka trycka på det.” 

– Respondent 5, den 29:e april 2014 

 

 
Figur 8, Lokalt mönster 6, egen. 

 

Individualiserad eller institutionaliserad socialisering 

Denna övergripande kategorisering av socialiseringsprocessen används som en sammanställande 

bild av de tidigare sex redogjorda teoretiskt kategoriserande begreppen (Jones, 1986). 

Uppsatsförfattarna summerar respondenternas svar till att socialiseringsprocessen är informell, 

individuell, icke-sekventiell, variabel, åtskiljande och tillsättande så väger vågen enligt Jones 

(1986) resonemang över till den individualiserade socialiseringen. 
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Socialiseringsprocessen 
Informell Formell 

Individuell Kollektiv 

Slumpmässig Sekventiell 

Variabel Fixerad 

Disjunktiv Seriell 

Tillsättande  Avsättande 
 

Individualiserad eller  Institutionaliserad 
Tabell 13, Socialiseringsprocessen, egen. 

 

5.3 Socialisering inom säljande organisationer 

Värderingskongruens 

Återkommande inom den teori som det redogörs för tidigare i uppsatsen är att uppnå en kongruens 

hos nya säljare inom organisationer vad gäller värderingar (Ingram et al., 2007; Grant & Bush, 

1996; Jackson et al., 1994; Dubinsky, 1986; Chatman, 1991). Det menas alltså att det ligger i 

organisationens intresse att tidigt få nya säljare att ta till sig de värderingar som företaget och 

säljkulturen generellt står för. Denna kongruens, eller överensstämmande gällande värderingar, var 

från samtliga respondenter angivet i undersökningen som viktigt. Grant och Bush (1996) menar att 

säljande organisationer borde institutionalisera socialiseringsprocessen för att tidigt förmedla 

företagets värderingar mot de nya genom att dels kommunicera vad nya kommer att uppleva i 

början av sin anställning och vad som förväntas av dem. Det lilla och mest tydliga som 

uppsatsförfattarna tolkade som institutionaliserat i upplärandeprocessen hos nya var att samtliga 

respondenter svarade att de nyanställda fastighetsmäklarna skickades på introduktionskurs 

alternativt introduktionsutbildning. Denna introduktionsaktivitet varierade från en dag till tre dagar 

men sades ha i stort sett liknande syfte, nämligen att just på ett tidigt stadium förmedla företagets 

värderingar och arbetssätt (lokalt mönster 5:1).  

 

“Vi har en introkurs. Den är mer för att förstå de värdeläggande grunderna, för vad XX är, vad vi 

gör och vad absolut inte under några omständigheter gör. För att hålla ett högt varumärke.” 

– Respondent 6, den 29:e april 2014 
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Öppenhet i kommunikationen 

Något som Jackson et al. (1994) talar för är vikten av att förstå och engagera sig i inomkulturella 

beteenden från säljledningens, alternativt ledningens, håll. Genom detta kan ledarna sköta sina 

underordnade och leda dem åt rätt håll för att uppnå bättre resultat. Uppsatsförfattarna menar att 

detta sköts hos respondenterna genom öppenhet och kommunikation där samtliga respondenter 

svarade att de antingen jobbade mot en öppen kommunikation mellan anställda och chefer eller 

ansågs sig redan ha en öppenhet. Något som bör beaktas är att respondenternas kontor är relativt 

små sett till antalet anställda, från fem till tolv, vilket gör det mycket lättare för en säljledare att 

engagera sig i de inomkulturella beteenden som råder på arbetsplatsen. 

 

“Det är den företagskultur man vill ha att man är öppna med varandra på kontoret. Öppenheten 

kan förebygga de etiska fallgroparna och att man vågar fråga hela tiden.” 

– Respondent 5, den 29:e april 2014 

 

Säljledarens närvaro 

Precis som Evans et al. (1995) menar, att säljledare är en viktig aktör i socialiseringsprocessen, så 

tolkar uppsatsförfattarna att även respondenterna ser sig som viktiga aktörer när de skolar in nya 

fastighetsmäklare på sitt fastighetsmäklarkontor. Med andra ord att respondenterna jobbar aktivt 

alternativt nära med de nya fastighetsmäklarna. Detta kan bero på att det oftast är respondenterna 

som anställer de nya och att de vill se hur processen går för att den nya fastighetsmäklaren presterar 

och ökar kontorets resultat. Men som Evans et al. (1995) menar så har säljledarna en stor inverkan 

på de nyas jobbtillfredställelse, prestation och hängivenhet inför organisationen, ett stort gap mellan 

säljledare och nya säljare minskar dessa. Detta gap är även lättare att hålla ihop då antalet anställda 

på kontoret inte är för många. 

 

“Jag har ju ansvaret att se till att den som kommer känner sig välkommen och att den får utrymme 

att den kan komma in i verksamheten på ett bra sätt sen uppmanar jag ju alla mäklare som finns på 

kontoret att ta hand om den nya och se till att den har att göra och tar med den ut så att alla känner 

ett ansvar att ta hand om den som kommer in.” 

– Respondent 4, den 30:e april 2014 

 

5.4 Etik 

De etiska aspekterna från organisationens och ledarnas håll var generellt vaga och varierande. Detta 

tror uppsatsförfattarna kan bero på en distanserad tolkning mellan teori och vad som sker på den 
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svenska fastighetsmäklarmarknaden. Mycket teori bygger på amerikanska och utomeuropeiska 

undersökningar vilket tydligt visade sig när uppsatsförfattarna ställde frågor om respondenternas 

användande av etiska koder, belöning respektive bestraffning av etiskt och oetiskt beteende. 

 

Etikprogram 

Vid frågan om förekomsten av etikprogram eller etikträning för en som socialiseras in i 

respondenternas organisation gav fyra av respondenterna svaret att “etikbiten” ingick i 

introduktionsutbildningen (lokalt mönster 7:1). LeClair & Ferrell (2000) skriver att etiskträning 

torde vara en direkt åtgärd från företaget för att främja framtida etiskt agerande och att denna 

träning höjer kunskapen och medvetenheten om etik i olika situationer.  

 

”Det törs jag inte säga. Men de brukar ju ändå köra mycket så här med varumärket och vilka 

sammanhang och sådana här grejer att man absolut inte får missbruka det och de är ju otroligt 

rädda om det där.” 

– Respondent 2, den 23:e april 2014 

 

Fem av tio respondenter svarade att de försöker främja etiskt agerande bland de anställda genom att 

vara tydliga, redan från början, med vad de förväntar sig av den nya men ingen av respondenterna 

har ett specifikt etikprogram (lokalt mönster 7:2). Detta hade enligt uppsatsförfattarna varit ett bra 

sätt att påvisa företagets position i etiska frågeställningar för de nyanställda. 

 

Samtidigt svarade nio av tio respondenter att om någon av deras nyare fastighetsmäklare skulle 

hamna i en oetisk eller tvetydigt situation så kommer de först och främst att prata och diskutera med 

dem om situationen (lokalt mönster 7:3). Detta ser uppsatsförfattarna som nödvändigt för att över 

huvud taget skapa ett gemensamt tänk kring hur oklara situationer ska lösas. Sims (1991) skriver att 

utveckling av systematisk etikträning som värvar råd och input från alla nivåer i organisationen 

främjar etiskt beteende så även om respondenterna inte använder sig av etikträning är 

uppsatsförfattarnas uppfattning att de ändå, som Sims (1991) förespråkar, använder sig av råd och 

input från andra i organisationen genom att diskutera de problem som uppstår. 
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Figur 9, Lokalt mönster 7, egen. 

 

Etiska koder 

När uppsatsförfattarna frågade om det fanns några etiska koder svarade fem av tio respondenter att 

det fanns riktlinjer för hur saker och ting ska utföras i en handbok tillhandahållen från 

huvudkontoret (lokalt mönster 8:1). McDonald (1999) och Weaver (1993) skrev att en av de 

viktigaste påverkansfaktorerna på företagets etiska klimat är en skriftlig etisk kod men svaren på 

frågan om respondenterna använde sig av etiska koder var varierande och aningen vaga och det var 

ingen av respondenterna som hade faktiska koder.   

 

“Vi på XX har vi en handbok där det står precis hur vi ska utföra saker och ting men det kanske 

inte betyder att vi har .. jag tror inte att det finns ett etikkapitel, inte vad jag har läst i alla fall. Det 

är ju invävt i all övrig text absolut.” 

– Respondent 3, den 25:e april 2014 

 

Fyra av de respondenter som hade en handbok svarade att de på något sätt förmedlade dessa 

föreskrifter till de anställda, antingen genom självstudier, examination i samband med 

introduktionskursen eller via genomgång från huvudkontoret (lokalt mönster 8:2). Hegarty & Sims 

(1979) menar att det är först när koderna blir en aktiv del av den anställdas kunskaper som det är 

mest sannolikt att koderna påverkar individens etiska beslutsfattande, de respondenter som hade 

någon form av fastställda riktlinjer implementerade även dessa hos sina anställda vilket 

uppsatsförfattarna ser som ett steg i rätt riktning mot ett mer etiskt klimat. 

 

När det sedan kom till bestraffning svarade samtliga fyra som hade riktlinjer samt förmedlade dessa 

till den nyanställda att det inte använde sig varken bestraffning (lokalt mönster 8:3) eller belöning 
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(lokalt mönster 8:4). Vad gäller bestraffning menar Trevino (1992) att det är ett sätt att göra den 

etiska koden mer effektiv. Ingen av respondenterna som hade någon form av riktlinjer och som 

implementerar dessa använde sig av varken bestraffning eller belöning. Uppsatsförfattarna anser att 

detta inte heller är möjligt utan att det krävs tydliga etiska koder som de anställda har fått ta del av 

för att ledningen sedan ska kunna belöna eller bestraffa beteenden som går utanför dessa regelverk. 

 

“Det känns ju jävligt medeltida att börja med bestraffning utan det vi gör är att vi har en dialog om 

det inte är något som stämmer och någon har gjort fel.” 

– Respondent 9, den 6:e maj 2014 

 

 
Figur 10, Lokalt mönster 8, egen. 

 

5.5 Socialiseringsprocessens etiska prägel 

Etiska koder som McDonald (1999), Stevens (1994) och Weaver (1993) menar är ett sätt att 

introducera den etiska koden på är ett medel för att klargöra interna organisatoriska roller och 

förväntningar på önskat beteende är det endast en av respondenterna som har. Däremot är det fyra 

av tio respondenter som har någon form av fastställda riktlinjer. För att dessa koder i större 

utsträckning ska påverka den anställdas etiska beslutsfattande menar Hegarty & Sims (1979) att 

koderna behöver bli en den av de anställdas kunskaper. Även om de fyra respondenter med 

riktlinjer inte, åtminstone inte vad de visste, hade några uttalade etiska koder försökte de att 

internalisera de regler de har hos de nyanställda på olika sätt. Om dessa regler sedan inte efterlevs 

var det ingen av respondenterna som jobbade aktivt med bestraffning vilket är ett sätt för ledaren att 

påverka det etiska agerandet på arbetsplatsen (Posner & Schmidt, 1987; Trevino, 1986). Det är dock 

troligt att den nyanställda inte är bekant med de eventuella bestraffningar, om det finns några, som 

oetiskt agerande kan resultera i. Därför menar uppsatsförfattarna att etikträning eller etikutbildning 

är ett ypperligt sätt att lära sig vilka krav som företaget ställer och vad överträdelser kan medföra. 

Detta för att minimera risken för att den nyanställda ska överskrida dessa.  
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Att de nyanställda ska bli medvetna om företagets normer och värderingar vilket är det uttalade 

målet i praktiskt taget alla socialiseringsprogram (Allen & Meyer, 1990; Dubinsky et al., 1986; 

Ingram et al., 2007). Detta är också uppsatsförfattarnas uppfattning av syftet med respondenternas 

socialisering. Även om respondenterna inte har ett medvetet utpräglat sätt för att socialisera den nya 

och för att lära denne företagets värderingar är ändå detta något som samtliga respondenter menar är 

viktigt och som uppsatsförfattarna uppfattar att samtliga strävar efter. Eftersom inlärningsprocessen 

som sker under socialiseringen är mest påtaglig när en individ är ny på ett företag, inom ett yrke 

eller helt enkelt ska bli en del av en grupp så anser uppsatsförfattarna att medvetna åtgärder för att 

främja ett etiskt beteende bör implementeras av ledare inom organisationen på ett tidigt stadium för 

den nyanställde. Rafik (2006) menar att redan på studentnivå kan medvetenheten om etiska frågor 

och dess vikt göras uppmärksammad just för att det kommer prägla framtida ageranden. Det kan 

alltså föreligga en större chans att den nya tar med sig lärdomen genom hela sin karriär än om en 

rutinerad ska ta till sig en större etisk medvetenhet med hjälp av etiska koder, belöningar och 

bestraffningar eller etikträning. 

 

5.6 Teorimodellen modifierad med analyserat resultat 

Uppsatsförfattarnas egen modell från teorin har nu modifierats och visar på det analyserade 

resultatet. Det visas genom cirklarnas transparens, ju svagare nyans på cirkeln desto svagare 

förekomst. Exempelvis så visade sig förekomsten av etikträning samt belöningar och bestraffningar 

inte vara särskilt utpräglade metoder för att främja etiskt agerande. Detta gör att dessa två cirklar i 

tratten, som representerar etiskt klimat, har en svagare nyans. Detsamma gäller för den övre raden 

av cirklar som representerar socialiseringsprocessens strategier där exempelvis den disjunktiva 

(åtskiljande) strategin var mer framstående men hade inslag av seriell strategi, den svagare nyansen 

visar med andra ord på att det inte är ett entydigt resultat. De seriella dragen av strategin beaktades 

av samtliga respondenters svar om att skicka alla nyanställda på en obligatorisk 

introduktionsutbildning. Den cirkel som däremot representerar socialiseringsprocessens individuella 

kontra kollektiva dimension är mindre transparent och mer solid för att visa på att åtta av tio 

respondenter använde sig av en individuell strategi, och därmed ger ett mer entydigt resultat.  
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Figur 11, Modifierad teorimodell, egen. 

  



! 65!

!
!

6. Slutsats  
Efter att ha skrivit denna uppsats kan uppsatsförfattarna dra vissa slutsatser som grundas i 

uppsatsens alla moment och delar. Ledarperspektivet är genomgående genom hela uppsatsen och 

tas därför för givet om inget annat anges nedan. 

 

Efter att ha genomfört denna studie kan uppsatsförfattarna dra ett antal slutsatser utifrån svaren från 

de tio respondenter som deltog i undersökningen. Vissa svar är tydliga medan andra inte är fullt lika 

tydliga. Det är svårt att säga att resultaten gäller för fler fastighetsmäklarkontor än de som har 

undersökts men resultatet är en indikator på hur det ser ut i centrala Sverige med tanke på 

respondenternas geografiska placering. Till att börja med är den organisatoriska 

socialiseringsprocessen bland de undersökta fastighetsmäklarkontoren individualiserad. Det 

utmärks av respondenternas svar som föll innan för ramarna av följande strategier: informell, 

individuell, icke-sekventiell (med mindre inslag av sekventiell strategi), variabel, åtskiljande samt 

tillsättande. Detta innebär att en nyexaminerad fastighetsmäklarstudent som börjar arbeta på sitt 

första fastighetsmäklarkontor kommer att få en skolningsprocess där denne lär sig yrket på ett 

flexibelt och individualiserat sätt. Fokus ligger alltså på vad den enskilda individen behöver tills 

denne anses redo att börja arbeta som fastighetsmäklare på helt egen hand.  

 

Respondenterna, som i högsta grad representerar ett kontor och ett varumärke, var noga med att se 

till att den nya fastighetsmäklaren var fullt redo innan de skickades ut i skarpt läge. Detta gjorde de 

genom att lära de nyanställda de grundläggande bitar som yrket innebär samt ge dem god kunskap 

om vad varumärket representerar. Respondenterna ansåg yrket vara ett ständigt lärande och att den 

nyanställda måste ut i skarpt läge för att bli bättre. Inför det skarpa läget så är 

socialiseringsprocessen svagt kopplad till den sekventiella socialiseringsstrategin. Samtliga 

respondenters nyanställda skickades på en obligatorisk introduktionsutbildning. Trots det kan 

uppsatsförfattarna konstatera att denna dimension av strategier är icke-sekventiell eftersom 

introduktionsutbildningen endast är en liten del av den nyas resa in i yrket och organisationen. Mer 

tid och fokus läggs på att lära sig yrket vilket det inte fanns en utarbetad process för utan det skedde 

löpande. 

 

Respondenternas svar tyder på att det inte finns någon utpräglad metod för att minska oetiskt 

agerande, utan de arbetar individuellt med det på varje arbetsplats. Öppenheten mellan ledare och 

underordnad fastighetsmäklare förebygger oetiskt agerande i något som kan kallas aktiv coachning. 

Dessutom måste det finnas en medvetenhet hos den debuterande fastighetsmäklaren vilket innebär 
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att denne inte får ha en oetisk läggning. Detta känner ledarna som anställer av eftersom 

fastighetsmäklare ofta blir rekryterade efter vilka egenskaper och vilken personlighet de besitter och 

det är det som är den tillsättande socialiseringsstrategin. Om inte annat så anses nya 

fastighetsmäklare mer eller mindre kunna formas efter behov. 

 

Den undersökta etiska prägeln på respondenternas sätt att socialisera nya fastighetsmäklare 

speglades i stort sett de förekommande socialiseringsprocesstrategierna. Med det menas att en 

tydlig struktur på det etiska klimatet antagligen hade föranletts av en annorlunda 

socialiseringsprocess. Hade det förekommit ett strikt och obligatoriskt etikträningsprogram hade 

socialiseringsprocessen varit mer sekventiell och institutionaliserad. Istället är den tydligast 

framträdande etiska prägeln den öppna kommunikationen mellan ledare och underordnad och 

speglar flera rådande socialiseringsprocesstrategier som exempelvis variabel, individuell och 

informell. Kort sagt så träder den etiska prägeln in när det föreligger ett behov och detta styrks även 

av att majoriteten av respondenterna ansåg att den etiska medvetenheten redan bör finnas hos den 

nyanställda fastighetsmäklaren, alltså den tillsättande socialiseringsstrategin.  

!  
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7. Förslag till framtida forskning 
Under uppsatsens arbetsgång har uppsatsförfattarna stött på angränsande områden som skulle 

vara intressanta att studera vidare, men som inte hunnits med i denna studie. I detta avsnitt lyfts det 

som inte funnits plats för i uppsatsen fram för att uppmuntra att framtida forskare ska studera dem 

vidare.  

 

Denna undersökning har omfattats av fler än ett teoretiskt område där etik har varit ett starkt betonat 

område. Däremot så undersöktes endast om förekomsten av specifika, medvetna och utpräglade 

etiska innebörder av socialiseringsprocessen av debuterande fastighetsmäklare. Etiska koder var ett 

område som innefattade mycket etablerad teori men som uppsatsförfattarna endast undersökte om 

det förekom på de tillfrågade respondenternas arbetsplats för att undersöka närvaron av etisk 

medvetenhet. Svaren var aningen vaga och varierande men tydde ändock på att de förekom. Ett 

förslag till framtida forskning är att mer djupgående undersöka om detta mer aktivt kan introduceras 

för nyanställda och eventuellt söka ta del av och jämföra etiska koder hos olika företag för att 

utvärdera dem. 

 

Detsamma gäller för det som teorin benämner etikträning. Respondenternas svar om huruvida det 

förekom etikträning för den nyanställde var vaga och verkade inte förekomma i någon nämnvärd 

utsträckning. Flera respondenter nämnde introduktionsutbildningen som en koppling till etikträning 

för de nya. Därför kan framtida forskning föreslås om att studera eller deltaga på olika 

introduktionsutbildningar som olika kedjor genomför åt sina anställda för att jämföra och utvärdera 

dem. 

 

Vidare uppmuntras även fortsatt forskning om fastighetsmäklares socialiseringsprocess eftersom 

mer forskning krävs för att med större säkerhet kunna definiera svenska fastighetsmäklares 

organisatoriska socialiseringsprocess. Detta kan förslagsvis även vara forskning kring 

omsocialisering av fastighetsmäklare, där framtida undersökningar kan rikta sig till 

fastighetsmäklare som byter arbetsplats eller organisation under sin arbetskarriär. Detta för att 

möjliggöra vidare forskning om skillnaden mellan dessa processer.  

 

Uppsatsförfattarna valde tidigt i uppsatsen bort att undersöka de individuella faktorernas påverkan 

på det etiska klimatet samt det etiska beslutsfattandet. De organisatoriska faktorerna som utgjorde 

ett fokus i uppsatsen är visserligen en mer konkret inriktning att fokusera på, men de individuella 
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faktorerna är även av stor betydelse i den etiska beslutsprocessen och därför uppmuntrar 

uppsatsförfattarna till vidare forskning av dessa faktorer inom fastighetsmäklarbranschen. 
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8. Ledningsåtgärder 
För berörda ledare inom fastighetsmäklarbranschen föreslås här idéer om lösningar för att 

förbättra den uppdagade situationen om socialiseringsprocessen och dess etiska prägel.  

 

Den kommunikativa öppenheten bör fortlöpa, detta eftersom socialiseringsprocessen visade sig 

spegla den etiska prägeln som nu enligt undersökningen råder, nämligen att processen är variabel, 

individuell och informell. Trots att upplärningsansvariga ledare inom fastighetsmäklarbranschen 

aktivt formar eller coachar sina debuterande fastighetsmäklare inom yrket anser uppsatsförfattarna 

att mer sekventiella inslag kan förekomma för att ännu tydligare visa på, från organisationens håll, 

att de vill tvätta bort det oetiska agerandet som förekommer inom yrkeskåren. Främst, vad gäller de 

sekventiella förstärkningarna under socialiseringsprocessen, syftar uppsatsförfattarna på tydligare 

och mer strikta etiska koder. När de etiska koderna är tydliggjorda för både nyanställda och erfarna 

så underlättar det för att använda belöningar och bestraffningar, eftersom koderna kommer att visa 

på tydliga gränser för vad som är rätt och fel. Obligatoriska etikträningsprogram är även ett 

sekventiellt ingrepp att utveckla socialiseringsprocessen med. Ett sådant program kan även visa på 

att fastighetsmäklarkedjorna från ledningens håll utför åtgärder för att främja etiskt beteende hos 

sina anställda samt att de vill skydda varumärket och ta avstånd från oetiska ageranden. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Inledande frågor 

1. Hur länge har du jobbat som fastighetsmäklare? 

2. Hur länge har du jobbat på det här kontoret? 

3. Vilken är din ställning/dina arbetsuppgifter? 

 

Socialiseringsfrågor 

4. Hur många praktikanter/nya mäklare tar ni in åt gången?  

5. Hur fördelas ansvaret för att lära upp den nyanställda? 

- Vad innebär det ansvaret? 

6. Vad har den nya mäklarens arbetskollegor för roll i upplärandeprocessen av nya mäklare hos 

er?  

- Uppmuntrar eller avfärdar ni kollegornas hjälp? 

7. Vad får de nyanställda göra den första tiden? 

- Vad är viktigast att den nyanställda lär sig till en början? 

8. Ser du några fördelar med att få in nyutbildade mäklare i företaget?  

- I så fall vilka? 

9. Ser du några nackdelar med att få in nyutbildade mäklare i företaget? 

- I så fall vilka? 

10. Har ni förutbestämda aktiviteter som arrangeras i början av en anställning? 

- Vad är syftet med dessa aktiviteter? 

11. Finns det olika steg i läroprocessen? 

- I så fall vilka? 

12. Finns det någon tidsplan för utvecklingen? 

- Hur ser den ut? 

- Efter hur lång tid anser du att en helt ny mäklare kan står på egna ben? 

13. Hur skulle du beskriva ert sätt att socialisera/skola in nyanställda? 

14. Hur mycket ansvar vill du att den nya mäklaren tar på sig i början? 

- Hur fria är de att agera självständigt? 

15. Vad värdesätter du för egenskaper hos nya mäklare? 

- Tar ni vara på de egenskaper som mäklaren redan har eller försöker ni främja andra 

egenskaper som är mer önskvärda? 
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Etikfrågor 

16. Hur viktigt är det att en ny inom yrket tar till sig samma värderingar som ni inom företaget 

har, dvs homogena värderingar? 

- Hur går det till? 

17. Hur tror du att den första tiden präglar en ny mäklare? 

- Hur viktigt är det med en god start och medvetenhet om att agera etiskt? 

18. På vilket sätt agerar ni för att forma den nyanställda till att ta etiska korrekta beslut i 

framtiden? 

19. Finns det några etiska koder på ert företag? 

- Blir dessa koder en del av de nyanställdas kunskaper? 

- På vilket sätt? 

20. Använder ni er av bestraffning för mäklare som agerar felaktigt eller oetiskt? 

- På vilket sätt? 

21. Använder ni er av belöning för mäklare som agerar etiskt korrekt? 

- På vilket sätt? 

22. Finns det något etikprogram som nyanställda måste genomgå när de börjar arbeta hos er? 

23. Hur hanterar du som chef/ledare en situation där någon av era nya mäklare, ny både på 

företaget och inom yrket, hamnar i en situation där denne agerar tvetydigt eller oetiskt?  

- Upplever du att de nya mäklarna kommer till dig för att prata om dessa tvetydiga eller 

oetiska situationer de hamnat i? 
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Bilaga 2 – Analysmodell 
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