
	  

 
 
 
    
                                                                                              
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Beslutsfattande och Interpersonell påverkan 
 
 

En	  studie	  om	  etiskt	  klimat	  och	  etiskt	  beslutsfattande	  inom	  
fastighetsmäklarbranschen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Amanda Nilsson 930401 
Frida Klaesson 900123 

 
 

2015 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15hp 
Företagsekonomi 

Examensarbete i Företagsekonomi C 
Fastighetsmäklarprogrammet 180hp 

 
Handledare: Pär Vilhelmson Maria Fregidou-Malama Elena 

Ahmadi och Kristina Mickelsson 
Examinator: Jens Eklinder Frick 

	  



	  

Förord 

Främst vill vi tacka våra handledare; Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson, Elena Ahmadi 

och Maria Fregidou-Malama som under handledarträffar bidragit med värdefulla 

synpunkter och åsikter vilket gjort det möjligt för oss att komma vidare i skrivandet.  

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår examinator Jens Eklinder Frick som tagit sig tid till 

att ge konkreta tips och kommentarer samt granskat vårt arbete! 

 

Slutligen vill vi tacka alla intervjupersoner för deras engagemang och medverkan i vår 

studie som gjorde den möjlig att genomföra. 

 

Tack för Er hjälp under den gångna terminen! 

 

Gävle, maj 2015 

 

 

 

 

 

 

______________________         ______________________ 

Amanda Nilsson                           Frida Klaesson 

  



	  

SAMMANFATTNING 

 

Titel: Beslutsfattande och Interpersonell påverkan 

 

Nivå: Examensarbete företagsekonomi, 15 hp 

 

Författare: Frida Klaesson & Amanda Nilsson 

 

Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama, Elena Ahmadi och Kristina 

Mickelsson 

 

Datum: 2015 – maj  

 

Syfte: Vårt intresse för etiskt beslutsfattande väcktes ur uppfattningen om att 

fastighetsmäklare generellt sett har lågt förtroende bland allmänheten samt att försäljares 

etiska snedsteg ofta täcker tidningars förstasidor. Syftet med studien är att skapa ökad 

förståelse för hur den interpersonella dimensionen påverkar det etiska beslutsfattandet hos 

medarbetare inom säljorganisationer. Studiens forskningsfrågor har varit följande:  

1. Kan oetiskt beteende påverka de andra medarbetarna? 

2. Vilken av de etiska teorierna egoism, utilitarism eller dentologi/pliktetik är den mest 

centrala när det kommer till beslutsfattande för individer? 

3. På vilket sätt påverkar en rättvis arbetsmiljö medarbetarnas beslutsfattning vid 

etiska dilemman?  

 

Metod: Vår Studie baseras på en deduktiv forskningsansats och en kvalitativ 

forskningsmetod. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med tio fastighetsmäklare från 

fyra olika svenska städer där vi använt oss av en operationaliserad intervjuguide. Vårt 

empiriska material har sedan analyserats med en analysmetod av Sarah Philipson, ”A well 

grounded theory”.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar att den interpersonella dimensionen på ett 

fastighetsmäklarkontor har en stark påverkan på beslutsfattningen vid ett etiskt dilemma. 

Detta då merparten av de tillfrågade mäklarna främst bollade frågor med varandra, stämde 



	  

av med sina kollegor, värderade och uppskattade kollegornas åsikter samt drog lärdom av 

varandra vid en uppkommen situation.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom vår studie visat att medarbetarnas beteende, ”peer 

behavior”, varit av vikt vid den enskildes beslutsfattande så vore det intressesant att studera 

denna faktor allt närmre genom att förslagsvis studera chefers medvetenhet om betydelsen av 

medarbetarnas beteende på arbetsplatsen. Möjligtvis för att utveckla 

rekryteringsåtgärder/program för att säkerställa etiskt beteende inom 

fastighetsmäklarbranschen genom att belysa vilka medarbetaregenskaper som är 

betydelsefulla för att höja kvalitén på den etiska beslutsfattningen på ett kontor.  

Avslutningsvis vill vi uppmuntra till vidare forskning inom både den strukturella 

dimensionen och den interpersonella dimensionen och en jämförelse mellan dessa för att öka 

förståelsen kring etisk beslutsfattning. 

 

Uppsatsens bidrag: Vår studie bidrar med ökad förståelse för hur den interpersonella 

dimensionen påverkar det etiska beslutsfattandet hos medarbetare inom 

fastighetsmäklarföretag. Vi har skapat en modell som beskriver sambandet mellan 

interpersonellt etiskt klimat och etiskt beslutsfattande inom fastighetsmäklarbranschen.  

 

Nyckelord: Etik, Etiskt klimat, Etiskt beslutsfattande, interpersonella dimensionen, 

fastighetsmäklare.  

 

 

 

 

 

  



	  

ABSTRACT  

  

Title: Decision making and Interpersonal influence 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration, 15 hp 

 

Author: Frida Klaesson & Amanda Nilsson  

 

Supervisor: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama, Elena Ahmadi och Kristina 

Mickelsson 

 

Date: 2015 - May 

 

Aim: Our interest in ethical decision making was brought out of the notion that real 

estate generally have low confidence among the public as well as to salesmen's ethical 

slip often covers newspapers' front pages. The purpose of the study is to increase 

understanding of how the interpersonal dimension affects the ethical decision making 

among employees within sales organizations. The study's research questions were as 

follows: 

1. Can unethical behavior affect the other employees? 

2. Which of the ethical theories egoism, utilitarianism or deontology is the most 

important when it comes to decision making for individuals? 

3. In what way does a fair work environment affect employees' decision-making in 

ethical dilemmas? 

 

Method: The study is based on an deductive research approach and a qualitative 

research method. We conducted semi-structured interviews with ten realtors from four 

Swedish cities where we have used an operationalized interview guide. Our data were 

then analyzed with an analysis by Sarah Philipson, "A well grounded theory". 

 

Result & Conclusions: The study shows that the interpersonal dimension of a real estate 

agent-office has a strong influence on ethical decision-making in an ethical dilemma. 

This is because the majority of the surveyed brokers mainly discussed issues with each 



	  

other, esteemed and valued colleague’s opinions and drew lessons from each other at a 

given situation. 

 

Suggestions for future research: Since our study showed that employees 'behavior has 

been of importance to the individual's decision that would be true interest to study this 

factor increasingly closer by tentatively study the managers' awareness of the importance 

of employee behavior in the workplace. Possibly to develop recruitment actions / 

programs to ensure ethical behavior in the real estate broker by highlighting the 

employee characteristics that are important for raising the quality of the ethical decision-

making in an office. Finally, we want to encourage further research in both the structural 

dimension and the interpersonal dimension and a comparison between them to increase 

understanding of ethical decision making. 

 

Contribution of the thesis: Our study contributes to greater understanding of how the 

interpersonal dimension affects the ethical decision-making among employees in the real 

estate broker agency. We have created a model that describes the relationship between 

interpersonal ethical climate and ethical decision-making in the real estate broker.  

 

Key words: ethics, ethical climate, ethical decision-making, interpersonal dimension, 

real estate broker. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras inledningsvis en bakgrundsförklaring till uppsatsens fokusområde 

där vi redogör för varför detta arbete är intressant. Därefter följer en diskussion kring vad 

tidigare forskning har resulterat i inom område, och på vilket sätt denna studie kan komma 

att generera ytterligare bidrag. Slutligen presenteras studiens syfte, avgränsning och 

disposition. 

 

 Bakgrund  1.1

Ett intresse för etiska resonemang och affärsetik har väckts genom att tidningar gärna täcker 

sina förstasidor med affärsetiska skandaler när tillfälle ges (Mulki et al., 2008). Valentine & 

Barnett (2007) syftar främst på skandalösa händelser inom bolagsstyrning och finansiella 

bedrägerier men Schwepker & Good (2007) liksom Abratt & Penman (2002) menar att 

försäljningsyrken i allmänhet ofta är måltavlor för etisk kritik. Dessa företagsskandaler, eller 

brister i företagens etiska beteende, har under de senaste tio åren skapat en ökad medvetenhet 

om betydelsen av ett etiskt klimat på arbetsplatsen (DeConinck, 2011). 

 

Det finns flera skäl till varför fokus riktas mot det etiska beteendet inom försäljningsyrket 

och att det ofta uppmärksammas. Dubinsky et al., (1986) menar att försäljare har en fysisk, 

social och psykologisk separation ifrån organisationen till skillnad från medarbetare i andra 

branscher. Det innebär att försäljare som är ute på fältet ofta är mindre övervakade av sina 

chefer jämfört med de som jobbar inom organisationen. Ett annat exempel är att försäljare 

ofta utsätts för större etisk press än individer inom andra yrken där de i första hand själva är 

ansvariga för att generera företagets intäkter (DeConinck, 2011). De utvärderas ofta utifrån 

kortsiktiga mål vilket kan vara en stressfaktor för många (DeConinck, 2011; Dubinsky et al, 

1986; Roman & Luis Munuera, 2005). Dessutom är en organisations långsiktiga framgång 

med kunder ofta baserad på kundernas etiska uppfattning om företaget (Schwepker & 

Hartline, 2005). Detta då försäljare representerar företaget, där deras engagemang i etiskt 

beteende är av vikt för organisationens framgång. Dessvärre finns bevis för att vissa 

försäljare är villiga att ge orealistiska löften till potentiella kunder eller beredda att ljuga för 

att få göra en affär (Marchetti, 1997). Det visade sig i en undersökning där 200 

försäljningschefer deltog där hälften av deltagarna (49%) angav att deras anställda försäljare 
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någon gång ljugit i ett säljsamtal samt att 34% sa att deras försäljare hade utlovat orealistiska 

löften till sina kunder (Marchetti, 1997). Oetiskt agerande förekommer med andra ord inom 

försäljningsyrken. 

 

En grupp försäljare som visat sig ha lågt förtroende i samhället är fastighetsmäklare (DN, 

2013-04-18). En artikel i DN, “Få tror på mäklare och journalister” redovisar resultatet från 

en undersökning gjord av Fastighetsbyrån år 2013. Undersökningen baserades på svar från 

1000 svenskar i åldrarna 20-74 år där syftet var att se hur högt deras förtroende för 

fastighetsmäklare var. Resultatet visade att endast 8 % hade ett högt förtroende för 

fastighetsmäklare (DN, 2013-04-18). Samma undersökning gjordes även år 2014 där 

resultatet visade sig ha sjunkit ytterligare (Privata Affärer, 2015-02-06). Undersökningen 

visar att det finns en problematik kring oetiskt beteende och att det påverkar branschen 

negativt. Det växande intresset från media och samhälle bör dessutom enligt Valentine & 

Barnett (2007) leda till större medvetenhet hos företagsledningen om den granskning och de 

många etiska dilemman som försäljare ställs inför. Det blir således allt mer viktigt för 

säljorganisationer att arbeta med etik och sträva efter att utveckla en god etisk kultur som 

tillhandahåller delade värderingar och normer (Ferrell, Johnston & Ferrell, 2007).  

 

En statlig myndighet vars uppgift är att utöva tillsyn över samtliga fastighetsmäklare i 

Sverige är fastighetsmäklarinspektionen [FMI] (Grauers et al. 2011). Den som anser att en 

fastighetsmäklare har agerat felaktigt kan anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI, 

2015-01-13). En anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen kan leda till att deras 

disciplinnämnd meddelar mäklaren en erinran eller varning och i allvarligare fall kan 

mäklarens registrering återkallas. Utöver FMI finns det två branschorganisationer, 

Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, vars etiska regler tillsammans med 

fastighetsmäklarlagen fungerar som riktlinjer och ligger till grund för fastighetsmäklarnas 

arbetssätt i Sverige (FMI, 2014-10-27).  

Det finns en gråzon inom fastighetsmäklaryrket menar Brinkmann (2009) och Jingryd & 

Segergren (2011) mellan å ena sidan lagen och reglerna och å andra sidan 

fastighetsmäklarnas agerande, därav antalet anmälningar till FMI varje år. Anledningen till 

gråzonen är enligt författarna fastighetsmäklarnas brist på kunskap och reflektion kring etik 

och moral. Brinkmann (2009) liksom Jingryd & Segergren (2011) förespråkar en ökad 

diskussion kring ämnet etik för att på så sätt utveckla fastighetsmäklarnas etiska 
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handlingsförmåga. De flesta fastighetsmäklarföretag har ett provisionsbaserat lönesystem 

(Lee, 2012), vilket gör att det ställs krav på fastighetsmäklarna att prestera vilket kan leda till 

oetiskt beteende (Murphy et al. 2005).  

 

 Problematisering  1.2

Etiskt beteende handlar om principer för beteenden som skiljer mellan “gott” och “ont”, där 

det idealiska agerandet är att göra det “goda” och det “rätta”. Etik kan definieras som ”bra” 

och ”rätt” i motsats till ”dåliga” eller ”fel” vid ageranden i en viss miljö (Seevers, Skinner & 

Kelley, 2007; Sims, 1992). För att människor ska vägledas när de tar beslut i olika 

valsituationer som berör andra människor menar Roos (2007) att det finns etiska regler. Etik 

är således ett viktigt begrepp att lära och studera då vi lever i en värld där vi oundvikligt ställs 

inför sådana situationer som berör andra människor.  

 

I mer än 25 år har det forskats inom områden i marknadsföringsetik, personlig försäljning 

samt säljledningsetik. Den tidiga forskningen var inriktad på beskrivande frågor och har 

etablerat en grund för förståelse av organisationsmiljö och individuella faktorer i det etiska 

beslutsfattandet. Den senare forskningen inom området marknadsföringsetik har övergått till 

normativa studier som i sin tur har utvecklat positiva modeller för etiskt beslutsfattande 

(Ferrell et al., 2007). Detta har resulterat i en utveckling av två forskningsströmmar inom 

säljetiken. Den första fokuserar på effekten av organisatoriska faktorer, etiskt klimat och 

olika ledarstilar. Den andra forskningsströmmen tar hänsyn till individens roll, vilket 

innefattar ålder, kön, arbetslivserfarenhet etc. (Dubinsky & Ingram 1984; Ferrell et al., 2007). 

Betydande bidrag har gjorts inom dessa två forskningsområden däribland Ferrell et al., 

(2007) som genom dessa två strömmar av individuella faktorer och organisatoriska faktorer 

utvecklat ett ramverk som omfattar organisationskultur, det etiska problemets intensitet och 

säljorganisationens etiska klimat och subkultur.  

 

Det etiska klimatet pekar på vad som är rätt och fel i vissa situationer ur organisationens 

synvinkel (Ferrell et al., 2007). Klimatet är skapat genom social interaktion och baseras på 

medarbetarnas tolkande perceptioner av vad som sker i organisationen och lägger vikt på hur 

den sociala omgivningen uppfattas av medarbetarna (Törner, 2010). Det etiska klimatet är 

den delade uppfattningen som finns bland medarbetarna om vad som är ett etiskt lämpligt 

beteende (Dickson, Smith, Grojean & Ehrhart, 2001). Man kan se ett företags etiska klimat 
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som en kombination av de organisatoriska uppfattningar av etiska värderingar samt 

beteenden som finns och som stöds och utövas av organisationens medarbetare. Klimatet styr 

alltså de anställdas beteenden och blir således en typ av kulturell kontroll (Schwepker, 2005). 

Sammanfattningsvis fokuserar klimatet på den mening och vikt människor fäster vid 

aktiviteter och policys (Ferrell et al., 2007; Ingram, LaForge, & Schwepker, 2007; Törner, 

2010).  

 

Ingram, LaForge, & Schwepker (2007) menar att det etiska klimatet i sin tur bör delas upp i 

två dimensioner, det strukturella och det interpersonella. Den strukturella dimensionen skapas 

av föreställningar om kontrollfaktorer utanför individen, såsom lag, etiska koder, etiska 

riktlinjer, och straff för oetiskt beteende. Dessa faktorer använder organisationen för att 

forma de anställdas uppfattningar om organisationens etiska grad. Ingram et al., (2007) menar 

vidare att klimatet uppfattas som mer etiskt om en organisation har existerande etiska koder, 

etisk politik, och straff för oetiskt beteende som verkställs, samt om medarbetarna har höga 

moraliska värderingar och agerar därefter. Organisationer försöker således utveckla en strikt 

tillämpning av etiska koder för att främja det etiska beteendet.  

 

Den interpersonella dimensionen skapas enligt Ingram et al., (2007) av uppfattningar om 

etiska och oetiska beteenden hos organisationens medlemmar. Som tidigare nämnt påverkas 

individens beteende av organisatoriska faktorer så som koder och riktlinjer men även av 

individuella etiska värden och moraliska resonemang. När individer har höga moraliska 

värderingar och agerar därefter upplevs organisationens klimat som mer etiskt. Omvänt 

upplevs klimatet mindre etiskt om organisationens medlemmar uppfattas ha låga moraliska 

värderingar, oetiskt beteende och inget intresse av att göra vad som anses vara rätt. 

Exempelvis är försäljare som upplever att andra medarbetare utövar vilseledande 

försäljningstaktik mer benägna att uppfatta organisationens klimat som mindre etiskt än de 

som inte gör det. Det etiska klimatet fungerar på så sätt som en kontroll för organisationen 

som styr medlemmarnas beteende.  

 

När medarbetare fattar etiska beslut på arbetsplatsen är det flera faktorer som spelar in i 

beslutsfattandet vilket gör ämnet intressant att studera. Enligt flera forskare definieras etiskt 

beslutsfattande som en flerstegsprocess som uppstår när individer konfronteras med problem, 

beteenden eller situationer på arbetsplatsen som har moraliska konsekvenser (Ferrell & 

Gresham 1985; Trevino 1986; Jones 1991). Som nämnt är försäljare på grund av olika 
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faktorer en yrkesgrupp som är mer benägna att agera oetiskt och således fatta felaktiga beslut 

(DeConinck, 2011; Dubinsky, Howell, Ingram & Bellenger 1986; Roman & Luis Munuera, 

2005). För att säkerställa etiskt beteende menar Dubinsky et al., (1986) att det kan vara en 

vanskligt att enbart bygga upp det etiska klimatet på den strukturella dimensionen. 

Organisationer bör istället skapa ett klimat där den interpersonella dimensionen är mer 

framträdande. Detta menar även Ingram et al., (2007) som beskriver att det krävs en stark 

interpersonell dimension för att hjälpa till att utveckla och öka försäljares moraliska 

omdömen och förbättra det etiska beteendet.  

 

Ingram et al., (2007) menar att forskningen generellt sett inte har fokuserat på den 

interpersonella dimensionen av det etiska klimatet. Ingram et al., (2007) anser att det i 

framtida forskning är viktigt att studera etiska relationer inom dessa komplexa säljsituationer 

för att skapa mer förståelse för den interpersonella dimensionen. Med anledning av 

ovanstående resonemang finner vi det intressant att utveckla forskningen inom den 

interpersonella dimensionen. Vi har valt att studera hur etiska värderingar och det moraliska 

resonerandet, hos medarbetare inom branscher som ofta ställs inför etisk press, påverkar det 

etiska beslutsfattandet.  

 

 Syfte 1.3

Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för hur den interpersonella dimensionen 

påverkar det etiska beslutsfattandet hos medarbetare inom säljorganisationer. 
 

 Målgrupp 1.4

Studien är riktad mot att inom företagsekonomin ge ett allmänt bidrag kring hur etiskt klimat 

påverkar etisk beslutsfattning inom ett specifikt område, fastighetsmäklarbranschen. På en 

organisatorisk nivå kan bidraget ses intressant men även på en lägre nivå inom det specifika 

tillämpningsområdet där franchisegivare, franchisetagare, fastighetsmäklare och blivande 

fastighetsmäklare står som målgrupp. 

 Avgränsningar 1.5

Vi har valt att utföra vår studie på yrkesverksamma fastighetsmäklare inom 

fastighetsmäklarbranschen då fastighetsmäklarbranschen är en grupp inom säljande 

organisationer som enligt vår uppfattning ofta ställs inför etiska dilemman. Vi har valt att 
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utesluta samtliga fastighetsmäklare med ledarposition så som kontorschef och 

franchisetagare. De fastighetsmäklare som studien är utförd på har vid studiens 

genomförande varit verksamma främst i Stockholm och Karlstad. 

 

I vår studie kommer vi inte att diskutera den strukturella dimensionen av det etiska klimatet 

vidare mer än att definiera.  

 Disposition 1.6

Modellen nedan visar hur vår studie är disponerad. Detta för att förtydliga vårt upplägg för 

dig som läsare.  

 

	  
Modell 1, disposition, egen 

	    

Kapitel 6: I studiens sista skede knyts studien samman med syftet och forsatt 
forskning inom området föreslås. 

Kapitel 5: Här kopplar vi samman vårt empiriska material från kapitel 4 med redan 
befintlig forskning från kapitel 3. 

Kaptel 4: Här presenteras undersökningens resultat. 

Kapitel 3: Här presenteras studiens tillvägagångssätt och metodkapitel. 

Kapitel 2: Här presenteras den teoretiska referensram som är arbetets utgångspunkt. 
Tidigare forskning inom ämnet genomgås. 

Kapitel 1: Här presenteras den bakgrund och problemformulering som mynnar ut i 
syfte vi ämnar att besvara med vår studie. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ämnar vi att redogöra för tidigare forskning som ligger till grund för arbetet. 

Utgångspunkten för denna litteraturgenomgång är arbetets inledande problematisering och 

syfte. 

 

 Etik och moral 2.1

Vi har genom en tidigare studie fått erfara att etik är ett ämne som kan uppfattas som diffust. 

Följande har vi således valt att beskriva och definiera ordet etik för att på så sätt undvika 

eventuella oklarheter i samband med läsning av vår studie. 

2.1.1 Definition 

Etik kommer ursprungligen från det grekiska ordet ”ethos” som står för läran om det goda 

handlandet och anpassande. Etiskt beteende handlar, som tidigare nämnt, om principer för 

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

“goda” och det “rätta” (Seevers et al., 2007; Sims, 1992). Roos (2007) menar att etik handlar 

om de regler som finns när människor tar beslut i olika valsituationer som berör andra 

människor. Eftersom vi lever i en värld där vi oundvikligt ställs inför sådana situationer som 

berör andra människor är etik ett viktigt begrepp att lära och studera. Inte minst är det viktigt 

för människor som arbetar i företag och myndigheter som innefattar ett beslutsfattande som 

berör andra människors ekonomi samt levnadsvillkor.  

 

Etik och moral är två ord som ofta förknippas med varandra. Roos (2007) menar att moral är 

människans verkliga handlingar utifrån dennes etiska värderingar. Det torde således vara 

viktigt att skilja dessa begrepp åt eftersom moral utgör de faktiska och praktiska handlingar 

som utförs medan etik är ett teoretiskt begrepp och en reflektion över moralens grund 

(Hermerén, 1989). Dessa två begrepp vävs trots detta samman, även av forskare. Bland annat 

psykologen Lawrence Kohlberg (1968) som skapat en teori, ”Kohlbergs stadier av moralisk 

utveckling”, som handlar om vad försökspersonerna resonerar fram till i olika hypotetiska 

dilemman (Kohlberg, 1968). Eftersom det är resonemanget som studeras och inte handlandet 

(moral) skulle istället teorin kallas för ”Kohlbergs stadier av etisk utveckling”. Om 

resonemangen senare mynnar ut i ett handlande som är i linje med resonemanget är en annan 

fråga.  
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2.1.2 Affärsetik 

När det handlar om etik inom affärsvärlden och samspelet mellan etik och affärer så 

definierar Joyner & Payne (2002) det som affärsetik. Affärsetik är läran om det rätta och 

goda beteendet på marknaden för företag och företagare emellan (Roos, 2007). Lewis (1985) 

definierar affärsetik som de lagar, principer och regler som finns för att vägleda till ett 

moraliskt beteende i vissa situationer inom affärsverksamhet. Den senare definitionen menar 

flertalet andra forskare snarare beskriver ett företags organisationsklimat (Ferrell et al., 2007; 

Ingram et al, 2007). Syftet med affärsetik är enligt Brülde & Strannegård (2007) att förändra 

människors egna handlingar och värderingar för att kunna behandla dilemman som kan 

uppstå när det inte finns någon gemensam syn på vad som är rätt och fel.  

 

Crane & Matten (2010) menar att det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt lag 

och vad som är rätt och fel enligt etiska värderingar. Lagen anses innehålla människor och 

samhällets lägsta godtagbara beteende vilket gör att det finns etiska dilemman som uppstår 

utanför lagens ramar. Brülde & Strannegård (2007) förklarar att det är när man ställs inför 

olika oetiska frågeställningar som förmågan att göra etiska bedömningar utvecklas. Vidare 

menar de att det krävs träning på företagen för att medarbetarna ska utveckla detta och för att 

lära sig att uppmärksamma olika etiska dilemman. 

 

 Etiskt klimat 2.2

En organisation är bestående av ett flertal olika klimat, där det etiska klimatet är av särskild 

vikt med anledning av att det påverkar de anställdas etiska beteenden (DeConinck, 2011).	  

	  

2.2.1 Definition av etiskt klimat 

En definition av etiskt klimat är följande: ”the prevailing perceptions of typical 

organizational practices and procedures that have ethical content” (Victor och Cullen, 1988, 

p. 101). Översatt syftar den på de rådande uppfattningar som finns om organisationens 

metoder och rutiner som är av etiskt innehåll. Det etiska klimatet fastställer normer för vad 

som är acceptabelt och oacceptabelt beteende inom företaget (DeConinck, 2011; Ferrell et al., 

2007). Schwepker, Ferrell & Ingram (1997) menar att det etiska klimatet kan vara den mest 

hanterbara faktorn som chefer kan använda för att påverka det etiska beteendet i en 

försäljningsorganisation. Jones (1991) lyfter fram det moraliska omdömet hos medarbetarna 
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som en faktor som påverkas positivt av en organisations etiska klimat och menar även han att 

det etiska klimatet är en viktig styrbar faktor. Eftersom det finns skillnader i enskildas 

positioner, arbetsgrupper och arbetserfarenhet kan dock uppfattningarna om en organisations 

etiska klimat variera inom företaget (Victor & Cullen, 1988). 

 

Sims (1992) menar att chefernas handlingar, och det etiska klimat organisationen etablerar 

och vill förstärka, gör en stor skillnad i de anställdas sätt att agera likväl som hur 

organisationen i helhet fungerar när de ställs inför etiska dilemman. Sims (1992) nämner ett 

exempel om Johnson & Johnson som är ett Amerikanskt hälsoföretag, att när den ökända 

Tylenol-förgiftningen skedde drog de omedelbart tillbaka sin produkt ifrån marknaden trots 

att detta var mycket kostsamt för företaget. Företagsledaren menade man arbetade efter 

mottot att alltid göra det rätta oavsett dess kostnad. Här satte alltså Johnson & Johnson’s 

etiska klimat tonen för beslutsfattandet. Ingram et al., (2007) menar att det etiska klimatet 

upplevs starkare när fler individer tänker och agerar efter vad som anses vara etiskt korrekt, 

både inom och utanför organisationen. Om det istället är fler medlemmar i organisationen 

med låga moraliska värderingar, oetiskt beteende och utan intresse för att göra det som 

upplevs som rätt ur en etisk synpunkt kommer det etiska klimatet uppfattas som svagare. 

Inom en säljorganisation kan bedräglig försäljningstaktik av organisationens medlemmar ha 

en negativ påverkan på uppfattningen av det etiska klimatet vilket kan medföra att 

medarbetarna blir mer benägna att agera oetiskt (Sims, 1992). 

 

Sammanfattningsvis tjänar etiskt klimat delvis som en typ av kontroll för vägledande av de 

anställdas beteende. Följaktligen bidrar negativt klimat till mindre kontroll och leder i 

allmänhet till ökningar av etiska dilemman och oetiskt beteende (Peterson 2002; Sims 1992; 

Vardi 2001). Dock förekommer mer etiskt beteende när ett klimat skapas där etiska 

värderingar och beteenden främjas, stödjs och delas (Ingram et al., 2007). 

 

2.2.2 Skapa ett etiskt klimat 

Det etiska klimatet skapas i syfte att uppmuntra etiskt beteende (O´Fallon & Butterfield, 

2005; Schwepker & Good, 2007). För att upprätthålla etiska normer i en specifik 

försäljningsprocess krävs en balans mellan de olika behov och aktiviteter från olika 

intressenter så som kunder, kollegor och chefer (Agnihorti, 2015). Försäljare konfronteras 

ofta med etiska utmaningar när de försöker uppfylla de förväntningar och mål för många 
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intressenter (Ingram et al., 2007; Schwepker & Good, 2007). En säljande organisation kan 

skapa ett etiskt klimat som kan ”ses som en kombination av dess medlemmars uppfattningar 

av de etiska värderingar och beteenden stöttade och utövade av organisationens 

medlemmar” (Schwepker & Good, 2007, p.329).  

 

2.2.3 Dimensioner av etiskt klimat 

Nedan kommer vi att presentera olika dimensioner av det etiska klimatet som forskare 

skapat. Anledningen till att vi använder oss av vissa engelska begrepp är för att tydligt 

påvisa vilken forskares resultat vi hänvisar till då det är dessa engelska begrepp de själva 

använder i deras studier.  

	  

Det existerar ett antal olika perspektiv angående dimensioner av etiskt klimat. Ingram et al., 

(2007) beskriver två dimensioner av det etiska klimatet – den strukturella och interpersonella 

dimensionen. Den strukturella dimensionen handlar om de etiska koder företaget framtagit, 

liksom riktlinjer, belöningar och straff. Den interpersonella dimensionen innefattar individens 

egna etiska värderingar och moraliska resonemang.  

 

Victor & Cullen (1988) menar istället att det finns fem olika dimensioner av det etiska 

klimatet - ”Law and code”, ”Caring”, ”Instrumental”, ”Independence” och ”Rules”. Vidare 

beskriver de att alla dessa klimatdimensioner kännetecknar vad som förväntas leda 

medarbetarnas beslutsfattande i deras yrkesutövande, och att ett företags etiska klimat kan 

bestå och/eller domineras av ett eller flera av dessa dimensioner samtidigt. 

  

Det finns ytterligare en teori av dimensionen som är framtagen av Babin, Boles & Robin 

(2000). De menar att de finns fyra olika dimensioner av det etiska klimatet – 

”Responsibility/trust”, ”Peer Behavior”, ”Ethical norms” och ”Selling Practices” de hävdar 

att dessa olika variabler styr medarbetarnas beteenden.  

 

Vi anset att man kan dela upp Victor & Cullen’s (1988) fem dimensioner respektive Babin et 

al., (2000)  fyra dimensioner och kalla dem för underdimensioner så att de antigen tillhör 

Ingrams et al., (2007) strukturella dimension eller interpersonella dimension. Den strukturella 

dimensionen står enligt Ingram et al., (2007) för bland annat praktiska riktlinjer och skriftliga 

regler, medan den interpersonella dimensionen står för det som inte riktigt går att ta på, utan 
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beteenden och instinkter. Uppdelningen är således gjord utefter de kriterierna – praktiskt & 

skriftigt eller beteenden & instinkter. Vi menar att begreppen till höger är samtliga 

tillhörande till den interpersonella dimensionen och samspelet mellan människor och känslor. 

Vi skulle således vilja dela upp det enligt följande:  

 

 
Figur 1, Uppdelning dimensioner, egen 

Vi vill med vår figur ovan visa hur vi delar upp olika dimensioner till antingen den 

strukturella dimensionen eller den interpersonella dimensionen. Detta gör vi då vi vill påvisa 

ett samband som vi ser mellan de olika dimensionerna. I vår studie kommer vi enbart studera 

den interpersonella dimensionen och på så sätt utesluta den strukturella dimensionen, tillika 

samtliga dimensioner i rutorna till vänster, från studien. Samtliga dimensioner i vår figur är 

placerade utan inbördes ordning.   

 

Strukturella  
Dimensionen  

(Ingram et al., 2007) 

"Law and Code"  
(Victor & Cullen, 

1988)  

"Rules"  
(Victor & Cullen, 

1988)  

"Instrumental"  
(Victor & Cullen, 

1988)  

"Selling Practices"  
(Babien et al., 2000) 

"Ethical Norms"  
(Babin et al., 2000) 

Interpersonella 
Dimensionen  

(Ingram et al., 2007) 

"Peer Behavior"  
(Babin et al., 2000) 

"Independence"  
(Victor & Cullen, 

1988)	  

"Caring" (Victor & 
Cullen, 1988)  

"Responsibility/
Trust" (Babin et al., 

2000)	  



	   12	  

2.2.4 Den interpersonella dimensionen 

Enligt Ingram et al., (2007) skapas den interpersonella dimensionen inom det etiska klimatet 

av organisationens medlemmar genom uppfattningar av det etiska eller oetiska beteendet. 

Forskarna menar att det etiska beslutsfattandet influeras av individuellt beteende av 

individens etiska värderingar (Ferrell & Gresham 1985) och moraliska resonemang 

(Kohlberg 1968). Vidare menar Ingram et al., (2007) att de etiska eller oetiska beteendena 

hos organisationens medlemmar också bidrar till att forma medarbetarens uppfattning om hur 

etiskt organisationen uppfattas.  

 

2.2.5 Medarbetarnas beteende (”Peer behavior”) 

Tajfel & Turner (1985) menar att människor har en tendens att identifiera sig med 

medarbetare som innehar liknande egenskaper och värderingar som de själva. Genom denna 

identifiering ser de sig själva som företrädare för en viss grupp, exempelvis ett kontor, vilket 

således får dem att anta olika gruppnormer som styr deras beteenden, både bra som dåliga. 

Detta innebär att genom att agera på ett visst sätt i ett etiskt dilemma inom en organisation 

där gemenskapen är stor, kan beteendet smitta av sig på de andra medarbetarnas beteenden. 

Det klassiska ordspråket “Man blir som man umgås” passar bra in för att förstå innebörden av 

Tajfel & Turners (1985) begrepp ”Peer behavior”. Organisationsidentifiering är ett begrepp 

som härstammar från social identitetsteori (SIT). SIT antar att människor klassificerar sig 

själva enligt sociala kategorier och tillhörighet, till exempelvis ett företag eller kön (Tajfel & 

Turner, 1985).  

 

DeConinck (2011) liksom Babin et al., (2000) hävdar liksom Tajfel & Turner (1985) att om 

medarbetarna på ett kontor som man identifierar sig med, agerar etiskt/oetiskt kan de andra 

medarbetarna komma att efterlikna detta beteende. Med tiden kan dessa beteenden, både 

etiska och oetiska bli en standardarbetsroll och det kan vara svårt att bryta det beteendet.  

 

Att förstå den identifiering som människor gör med andra individer är viktigt för företag 

menar Ashforth et al., (2008). Begreppet identitet hjälper till att fånga essensen av vilka 

människor är och även varför det gör som de gör. Ashforth et al., (2008) menar vidare att 

begreppet är kärnan i varför människor närmar sig sitt arbete som de gör och varför de 

interagerar på det sätt de gör med andra i arbetet. Identifikationen spelar roll då människor 

definierar sig själva och använder denna definition till att navigera sina liv, däribland arbetet.  
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2.2.6 Självständighet (”Independence”) 

Victor & Cullen (1988) menar att dimensionen “independence” inom det etiska klimatet står 

för medarbetarnas förmåga att ta etiska beslut ifrån deras egna moraliska resonemang och 

värderingar. Wimbush, Shepard & Markham (1997) menar att medarbetarna agerar i enlighet 

med sina personliga moraliska övertygelser och är självgående i den utsträckningen att andra 

medarbetare inom och utanför organisationen har liten eller möjligtvis inget inflytande 

överhuvudtaget vid deras etiska beslutsfattande. Vidare nämner Wimbush et al., (1997) att 

det finns tre typer av etiska teorier som anses vara de mest centrala när det kommer till 

beslutsfattande för individer (Kohlberg, 1968) och grupper (Victor & Cullen, 1988) när det 

handlar om etiska dilemman. Dessa är egoism, som handlar om att människan enbart ser till 

sin egen vinning.  Utilitarism, som handlar om att göra så bra som möjligt för mest möjliga 

mängd människor och till sist dentologi/pliktetik, som står för huruvida handlingen stämmer 

överens med vad som är rätt enligt plikten (Wimbush et al., 1997). 

 

Egoism handlar som tidigare nämnt om att egenintresset är det enda som tas hänsyn till när 

det kommer till beslutsfattande (Wimbush et al., 1997). Murphy et al. (2005) menar att 

motivation till personlig belöning många gånger är större än motivationen till gemensam 

belöning vilket innebär att risken finns att säljare arbetar på ett sätt som gynnar sig själv och 

samtidigt missgynnar sina medarbetare.  

 

Utilitarism innebär att handlingar bedöms efter vilka konsekvenser handlingen får. Således 

tas ingen hänsyn till motivet av handlingen utan enbart till resultatet av den (Brülde & 

Strannegård 2007; Roos, 2007). Roos (2007) menar att syftet med utilitarism är att ge största 

möjliga nytta till de berörda och att nyttan ska gå att räkna och kalkylera. Inom affärsvärlden 

kan försäljningsresultat vara exempel på nyttan en handling skapat. Utilitarismen har dock 

kritiserats för att godkänna oetiska handlingar enbart för att konsekvenserna av handlingen 

blir den bästa tänkbara (Roos, 2007).  

 

Pliktetiken fokuserar främst på kvaliteten av handlingen och inte konsekvenserna. Enligt 

pliktetiken är en plikt en handling som skulle kunna upphöjas till allmän lag (Roos, 2007). 

Inom affärsvärlden kan exempel tas ifrån att hålla löften vid ingångna avtal. Brülde & 

Strannegård (2007) menar att utifrån det pliktetiska synsättet är det är relativt enkelt att veta 
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hur du ska agera i en konkret beslutssituation. Det som krävs är att plikterna identifieras för 

att kunna veta om de är tillämpbara i den givna situationen eller inte.  

 

2.2.7 Omtänksamhet (”Caring”) 

Wimbush et al., (1997) beskriver att underdimensionen ”caring” karaktäriseras av ett klimat 

där medarbetare verkligen intresserar sig för och värderar arbetsgruppens välbefinnande. När 

ett etiskt klimat domineras av den omtänksamma dimensionen har medarbetarna sitt största 

intresse i andras välbefinnande, både hos människorna på arbetsplatsen och människor 

utanför organisationen, exempelvis kunder. Vidare menar Wimbush et al., (1997) att det är 

omtänksamheten som står i fokus vid medarbetarnas etiska beslutsfattande vilket innebär att 

det etiska klimatet vilar på en utilitaristisk grund. Som tidigare nämnt innebär utilitarism att 

ge största möjliga nytta till så många som möjligt (Roos, 2007). 

 

2.2.8 Ansvarstagande och förtroende (”Responsibility/trust”) 

Generellt sett är det vanligtvis chefen som kommunicerar ut företagets etiska klimat som 

innefattar företagets värderingar och normer för identifieringen av etiska problem (Ferrell et 

al., 2007). För att lyckas med detta krävs det att medarbetarna har förtroende för sin chef. 

Mayer, Davis & Schoorman (1995) förklarar att det krävs tre egenskaper hos människan för 

att skapa förtroende. Dessa egenskaper är följande tre: Förmågan, vilket är det som gör att 

den ena parten kan ha inflytande på den andra parten. Välvilja, som handlar om i vilken 

utsträckning chefen vill den väl som anförtror sig till honom/henne. Och till sist integritet, 

som handlar om tron om att chefen följer en uppsättning principer som den som anförtror sig 

accepterar. Mayer et al. (1995) menar alltså att när chefen besitter dessa egenskaper så 

kommer den underordnade/medarbetaren att se denne som trovärdig. 

 

DeConinck (2011) menar att integritet är viktigt för det etiska klimatet eftersom det 

förutsätter att chefen har en känsla för vad som är rättvis behandling av andra.  Enligt Treviño 

och Weaver (2001) är anställda mer benägna att agera oetiskt när de uppfattar arbetsmiljön 

som orättvis och som inte håller sig till sin etiska policy. Babin et al., (2000) kommer i sin 

studie fram till att en rättvis behandling av de anställda påverkar det etiska beslutsfattandet på 

ett positivt sätt gentemot företagets utomstående.  
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När det kommer till försäljning har forskningen generellt sett fokuserat på att undersöka 

förtroendet mellan chefer och säljare (eg. Boles et al., 1997; Brashear et al., 2003) och 

utvecklingen av förtroendet för försäljare (Kennedy et al., 2001). Dessa studier menar att 

egenskaper som pålitlighet, försäljningstaktik och kompetens är relaterade till 

förtroendegraden som köpare har för försäljana. Brashear et al., (2003) kommer i sin studie 

fram till att organisationsidentifiering, som vi visat vikten av tidigare, är betydelsefullt 

relaterad till förtroendet som medarbetare har för sina chefer.  

 

2.2.9 Interpersonella kommunikationsmotiv (ICM) 

Vardaglig kommunikation är avgörande för att utveckla mänskliga relationer. Information 

från vardagliga samtal kan användas för att beskriva och förklara de kommunikativa 

strukturer som finns inneboende i en mängd olika relationer. Dessa strukturer kan anses vara 

summan av relationsattribut, ofta unikt för de inblandade, såsom identitet, kön, relationens 

längd, sammanhang och innehåll och psykologiska dispositioner (Step & Finucane, 2002). 

 

Enligt Barbato et al., (2003) är ett funktionellt synsätt på kommunikation att människor 

främst kommunicerar för att uppnå personliga mål och syften så som att skapa intryck, 

utveckla relationer, övertala eller visa socialt stöd. Vissa funktionella synsätt på 

kommunikation fokuserar på de grundläggande behoven som stimulerar kommunikation, 

medan andra metoder menar att motivationen är en komplex reaktion av upplevda problem 

som stimulerar åtgärder inom en särskild kommunikationskontext. 

 

Enligt en studie utförd av Rubin, Perse & Barbato (1988) finns det sex framstående motiv för 

mellanmänsklig kommunikation. Målet med studien var att utveckla och validera ett 

instrument som skulle kunna användas för att fastställa vilka motiv individer har för 

mellanmänsklig kommunikation. De sex mest framstående motiv som de fann var: (a) Glädje, 

eller prata med andra för underhållning och glädje; (b) Tillgivenhet, eller kommunicera för 

att uttrycka omsorg och uppskattning för andra; (c) integration, eller prata med andra för att 

hjälpa till att övervinna känslor av ensamhet och isolering; (d) Flykt, eller kommunicera för 

att undvika andra mer angelägna aktiviteter; (e) avslappning, eller pratar med andra för att 

kunna koppla av eller vila; (f) kontroll, eller kommunicera för att tillfredsställa 

kontrollbehov. Vidare menar Rubin et al., (1988) att interpersonella kommunikationsmotiv är 

viktigt för att förstå kommunikation, inte bara för att det speglar livet och personliga 
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egenskaper hos människor, men också för att det påverkar kommunikationsbeteende. Motiv 

påverkar vem man pratar med, hur de talar och vad de pratar om.  

 

 Etiskt beslutsfattande 2.3

Ferrell, Johnston & Ferrell (2007) menar att de flesta modellerna om etiskt beslutsfattande 

som idag existerar länkar individuella och organisatoriska faktorer som prediktiva variabler i 

etiska beslut och resultat. Valentine & Barnett (2007) konstaterar att en eller flera 

dimensioner av etiskt klimat har en positiv effekt på det etiska beslutsfattande och beteendet. 

Vidare menar Ferrell & Gresham (1985) att den etiska klimatdimensionen Interpersonal 

påverkar det etiska beslutsfattandet där det individuella beteendet influeras av individens 

etiska värderingar. 

 

2.3.1 Definition av etiskt beslutsfattande 

Enligt de teoretiska ramar som finns i företag, marknad och försäljningsetik definieras etiskt 

beslutsfattande som en flerstegsprocess som uppstår när individer konfronteras med problem, 

beteenden eller situationer på arbetsplatsen som har moraliska konsekvenser (Ferrell & 

Gresham 1985; Trevino 1986; Jones 1991).  Detta är i enlighet med Rest (1986), som menar 

att den etiska beslutsprocessen består av (1) ett erkännande av en etisk fråga eller ett problem, 

(2) en moralisk bedömning av frågan eller problemet (3) utformning av beteendeavsikter med 

hänsyn till frågan eller problemet, och (4) efterföljande etiskt/oetiskt beteende (Se nedan, 

figur 2). Jones (1991) menar att ett etiskt beslut definieras som ett beslut som både är 

moraliskt, lagligt och accepteras av allmänheten. En liknande definition återfinns i Trevino et 

al., (2006) där begreppet etiskt beslut fastställs som ett individuellt beteende som är föremål 

för eller dömd enligt allmängiltigt accepterade moraliska beteendenormer. 
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Figur 2, Etiska beslutsprocessen, egen 

2.3.2 Grundläggande modeller 

För att förstå etisk beslutsfattning i säljande organisationer menar Ferrell et al., (2007) att det 

är viktigt att skapa en uppfattning om hur etiska problem uppstår och löses. Det är en etisk 

komponent i säljaktiviteter, där utfallet kan påverkas av individuella eller organisatoriska 

faktorer. Utifrån detta skapade författarna ett positivt ramverk för att skapa förståelse för de 

olika variablerna och processen i etisk beslutsfattning. Moraliskt omdöme, en individs 

moraliska avsikt och moraliska beteende är enligt Jones (1991) en central komponent i 

flertalet modeller om etiskt beteende inom marknadsföring och ledarskap. Åsikten om att det 

moraliska omdömet är en ledande komponent delas av Ingram et al., (2007) som vidare 

definierar det moraliska omdömet som en individs uppfattning om något som etiskt eller 

oetiskt. Jones (1991) anser att modeller för etisk beslutsfattning i allmänhet beskriver att 

individer med höga moraliska värderingar eller individer som resonerar på en högre kognitiv 

moralisk nivå bör fatta mer etiska beslut.  

 

Ferrell & Gresham (1985) beskriver att resultatet av ett beteende vid ett etiskt dilemma är 

relaterat till samspelet mellan naturen av den etiska situationen, karaktäristiska 

personlighetsdrag och den organisatoriska miljön. Den etiska beslutsprocessen börjar enligt 

författarnas modell med att förstå de olika dimensionerna av ett etiskt dilemma och att yttre 

1. Erkännande av 
etisk fråga eller 

problem 

2. Moralisk 
bedömning av 

frågan eller 
problemet 

3. Utformning av 
beteendeavsikter 
med hänsyn till 

frågan eller 
problemet 

4. Efterföljande 
etiskt/oetiskt 

beteende 
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faktorer som den sociala och kulturella miljön kan påverka hur dilemmat uppfattas vilket kan 

begränsa beteendet hos en individ eller organisation.  

 

En alternativ metod för att analysera etisk beslutsfattning inom marknadsföring skapades av 

Dubinsky & Loken (1989). Metoden inkluderar vissa variabler som i allmänhet inte specifikt 

ingått i andra modeller för marknadsföringsetik. Baserat på resultatet av den aktuella studien 

bestämdes sju faktorer vilka hade påverkan på den etiska beslutsfattningen och bör beaktas 

när man analyserar marknadsföringsetik. Hunt & Vitell (1986) har utvecklat en deskriptiv 

modell vars syfte är att förklara processen för beslutsfattning vid ett etiskt dilemma. 

Modellen bygger på att en individ upplever att en situation har etiskt innehåll och i likhet 

med Dubinsky & Loken’s (1989) modell kan den användas för att analysera och beskriva 

marknadsföringsetik.  

 

2.3.3 Variabler som påverkar det etiska beslutsfattandet 

Vad som påverkar en individs beslutsfattning med hänsyn till den etiska eller moraliska 

aspekten av en specifik händelse, är ofta i fokus för modeller gällande etisk beslutsfattning. 

Modellerna föreslår generellt sett en direkt kausal länk mellan en individs etiska beslut vid en 

specifik händelse och (1) individens beteendeintentioner (Dubinsky & Loken, 1989; Jones, 

1991) eller (2) individens faktiska beteende med hänsyn till etiska dilemmat (Trevino, 1986). 

Delvis beroende på de föreslagna sambanden mellan etiskt omdöme och beteendeintentioner 

och (2) etiskt omdöme och faktiskt etiskt beteende.  

 

Flertalet forskare menar att det etiska beslutsfattande påverkas av olika variabler (ex. Ferrell 

& Gresham, 1985; Ferrell et al., 2007; Trevino 1986; Ingram et al., 2007). Etisk 

beslutsfattning i säljande organisationer har blivit utforskade med olika tillvägagångssätt. 

Enligt McClaren (2000) har forskarna främst fokuserat på individuella och organisatoriska 

faktorer. De individuella faktorerna kan bestå av kön, ålder, utbildning, nationalitet och 

anställningstid och de organisatoriska faktorerna innefattar miljö, kultur och klimat 

2.3.4 Etiskt dilemma  

Jingryd & Segergren (2011) hävdar att det kan vara svårt i vissa situationer att avgöra vilken 

handling eller vilket agerande som är det rätta, och då uppstår ett etiskt dilemma. De menar 

att ett etiskt dilemma är en situation där personen måste beakta fler intressen för att välja ett 

sätt att agera. Detta i och med att två eller flera plikter kolliderar. Tidigare forskning om 
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etiskt beslutsfattande i allmänhet tyder på att individer med högre moraliska värderingar eller 

med resonemang på en högre kognitiv moralisk nivå bör göra mer kloka etiska beslut (e.g., 

Jones, 1991).  

 

Som vi tidigare visade i figur 2, utgörs det etiska beslutsfattandet av flera steg som inkluderar 

erkännandet av en etisk fråga eller ett problem, etiska bedömningar eller utvärderingar, 

beteendeavsikter, och efterföljande beteende (Rest 1986). Som ett exempel kan en säljare 

behöva göra en bedömning om hur etiskt det är att presentera en produkt för en kund som 

eventuellt inte har ett behov av produkten. Den etiska frågan i den specifika situationen måste 

då först erkännas sedan bedöms åtgärder på grundval av vissa etiskt perspektiv. Efter följer 

en etablering av beteendeavsikter och sedan utförs handlingen (eller inte utförts). När 

individer presenteras med etiska dilemman visar forskningen att dessa komponenter av etiska 

resonemang är relaterade (Barnett & Valentine 2004; Ingram et al., 2007). Erkännandet av 

och medvetenhet om ett etiskt dilemma i en beslutssituation är en viktig del av processen, 

eftersom etiska resonemang inte kommer att utlösas om ett potentiellt etiskt problem inte 

först uppfattas (Ferrell & Gresham 1985; Hunt & Vitell 1986; Jones 1991; Rest 1986).   

2.3.5 Uppkomsten av ett etiskt dilemma 

Potentialen för att individer och företag kan bete sig oetiskt är gränslös och tyvärr något som 

allt för ofta realiseras menar Sims (1992). Det finns flera exempel att betrakta hur girighet 

väger tyngre än omtanken för människan och välfärden. Sims (1992) nämner bland annat 

organisationer som dumpar farligt avfall i våra sjöar och hav, att de förmodligen har ett 

egenintresse som gynnas framför allmänhetens välbefinnande och säkerhet. Gellerman 

(1986) uppskattar att omkring två tredjedelar av de 500 största Amerikanska företagen har 

deltagit i någon form av oetiskt eller olagligt beteende. Sims (1992) menar att en anledning 

till att individer medvetet begår oetiska handlingar främst om sitt eget och företagets 

ekonomiska vinstintresse, men menar vidare att det också kan bero på att organisationer 

faktiskt belönar beteenden som bryter mot etiska normer. Det kan handla om att företaget har 

begått ett snedsteg som de sedan uppmuntrar sina anställda att hålla tyst om, för att rädda sitt 

eget rykte och position på marknaden, även om ”snedsteget” är något allmänheten bör få 

veta. En annan anledning till att oetiskt beteende sker kan bero på att de anställda faktiskt inte 

vet bättre och/eller att arbetsplatsens etiska klimat ter sig otydligt (Peterson, 2002; Sims, 

1992). Vidare menar Sims (1992) att press på att leverera, tillfället och anlag kan vara andra 

anledningar till att oetiskt beteende sker.  
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I fastighetsmäklarbranscher där provisionslöner är vanligt förekommande (Lee, 2012) sker 

oetiskt beteende ofta förmodligen i syfte att maximera sin egen inkomst då en ekonomisk 

stress kan uppstå när lönen är oviss (Murphy et al., 2005), liksom press att leverera när 

konkurrensen på marknaden är stor. Som tidigare nämnt pryder oetiska beteenden tämligen 

ofta tidningars första sidor (Mulki et al., 2008), och nyligen kunde man läsa i Dagens Industri 

att två mäklare i Stockholm lurat en äldre kvinna att sälja sin lägenhet under marknadspris i 

syfte att låta en närstående till fastighetsmäklaren förvärva fastigheten billigare än vad den 

hade varit vid en korrekt prissättning (DI, 2015-03-18). I detta fall är det tydligt att 

fastighetsmäklaren har handlat oetiskt och stridit mot god fastighetsmäklarsed.  

 

Dock kan det i vissa situationer vara svårt att veta vad som är etiskt rätt och inte då Sims 

(1992) liksom Roos (2007) & Brinkmann (2009) menar att normer för etiskt beteende ligger i 

en gråzon där det inte alltid existerar tydligt rätt och fel. Till exempel kan kvinnan i vissa 

länder systematiskt diskrimineras i arbetsplaceringar då det i deras kultur är allmänt känt att 

kvinnans plats är i hemmet. I andra länder, liksom Sverige, är denna diskriminering olaglig 

(SFS:2008:567). Skulle det startas ett svenskt företag i något av de länder med 

diskriminerande syn på kvinnor skulle det finnas en risk att företaget skulle isoleras från det 

stora näringslivet om företaget anställde en kvinna för viktiga positioner eftersom det strider 

mot landets åsikter.  Det kan sedermera vara problematiskt att veta vad som är rätt och fel 

eftersom om det svenska företaget istället avstod från att anställda kvinnor till viktiga 

positioner bryter det samtidigt mot vad det flesta svenskar anser vara rättvisa affärsmetoder.  

 

Sims (1992) redovisar en användbar sju stegs-checklista som han menar är något 

organisationer bör använda sig av för att hjälpa sina anställda att hantera etiska dilemman 

bättre. Listan ser ut följande: 1) Erkänna och förtydliga dilemmat. 2) Få alla tänkbara fakta. 

3) Lista alternativen som finns – alla av dem. 4) Testa varje alternativ genom att fråga: ”Är 

det lagligt? Är det rätt? Är det en fördel?”. 5) Gör ditt beslut. 6) Dubbelkolla ditt beslut 

genom att fråga: ”Hur skulle jag känna om min familj fick reda på detta? Hur skulle jag 

känna om mitt beslut var tryckt i tidningen?”. 7) Vidta sedan åtgärder.  

Hermerén (1989) redovisar en uppställning för etiska principer för beslutsfattande och 

konfliktlösning vilket är i liknelse med listan Sims (1992) presenterat. Dessa principer ser ut 

följande: 1) Autonomiprincipen: Människor skall ha rätt att själva bestämma över sina liv. 2) 

Rättviseprincipen: Lika skall behandlas lika. 3) Godhetsprincipen: Vi bör göra gott mot 

andra. 4) Skadeprincipen: Vi får inte skada andra varelser.  
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Hermerén (1989) menar vidare att hans principer inte gör anspråk på den giltiga sanningen, 

då det kan tydas och tolkas av olika aktörer och att principerna ibland kan strida mot 

varandra. Dock menar han att det är som diskussionsunderlag vid etiska dilemman som 

principerna har sitt största värde. 

 Kvalitetsbedömning av forskningsartiklar (State of the art) 2.4

För att validera de artiklar som ligger till grund för studiens teoretiska litteraturgenomgång 

har vi skapat följande tabeller kallade State of the art. Tabellernas syfte är att visa hur 

etablerade, erkända och använda uppsatsens teorier är av andra forskare inom 

marknadsföringsetik. Utformandet av State of the art – tabellerna och själva valideringen har 

utförts med utgångspunkt i Philipson (2014). Vi har kontrollerat om artiklarna är ”peer-

reviewed” vilket enligt Philipson (2014) betyder att minst två forskare gett feedback på 

artikeln för att möjliggöra att artikeln ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Detta har vi 

kontrollerat genom att söka fram artiklarna på Google Scholar. Ett par artiklar som vi använt 

i vårt teorikapitel är inte ”peer-reviewed” men vi ansåg trots detta att innehållet var relevant 

för studien vilket ledde till att vi valde att använda oss av dessa. För att avgöra om respektive 

artikel är förslag till ny teori, framväxande eller dominerande har vi granskat antalet 

citeringar av respektive artikel och sedan undersökt hur validerade artiklarna är. En artikel 

som har ungefär 0-100 citeringar samt är begränsat validerad är enligt vår tabell kategoriserad 

som förslag till ny teori. När artikeln ungefär har 150-400 citeringar och är något validerad 

har vi kategoriserat den som framväxande. En artikel som har mer än 500 citeringar och är 

väl validerad är kategoriserad som dominerande. Vi gjorde denna kategorisering för att skapa 

en bättre överblick på artiklarna och teorierna. Nedan presenterar vi våra tabeller som följer 

samma ordning som rubrikerna i vårt teorikapitel. 

 
 

 

Citeringar 

 

Validering 

 

Teorins styrka 

>500 Väl validerad Dominant 

500>100 Något validerad Framväxande 

>100 Begränsad validitet Förslag till ny teori 

Tabell 1, Verktyg (State of the art), egen 
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Fenomen	  

	  
	  
Referens	  

	  
Antal	  
citeringar	  

	  
	  
Validitet	  

	  
Styrka	  i	  
teorierna	  

	  
Etik	  

Roos (2007) 

Brinkmann 

(2009) 

5 

9 

Begränsad 
validitet 
 

Förslagen ny 
teori 
 

Tabell 2, State of the art: Etik, egen. 

	  
	  
	  
Fenomen	  

	  
	  
Referens	  

	  
Antal	  
citeringar	  

	  
	  
Validitet	  

	  
Styrka	  i	  
teorierna	  

	  
	  
Affärsetik	  

Lewis (1985) 

Joyner & Payne 

(2002) 

267 

442 

Något validerad 
 

Framväxande 
 

Brülde & 

Strannegård 

(2007) 

2 Begränsad 
validitet 

Föreslagen ny 
teori 

Tabell 3, State of the art: Affärsetik, egen. 

	  
	  
	  
	  
Fenomen	  

	  
	  
Referens	  

	  
Antal	  
citeringar	  

	  
	  
Validitet	  

	  
Styrka	  i	  
teorierna	  

	  
	  
	  
	  
	  
Etik	  inom	  
försäljningsyrken	  

Dubinsky et al., 

(1986) 

Román & 

Munuera 

(2005) 

343 

 

107 

Något 
validerad 
 

Framväxande 
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Marchetti 

(1997) 

Mulki et al., 

(2009) 

Dubinsky et al., 

(1985) 

Valentine & 

Barnett (2007) 

DeConinck 

(2011) 

Abratt & 

Penman (2002) 

20 

 

83 

 

29 

 

58 

 

52 

 

34 

Begränsad 
validitet 
 

Förslagen ny 
teori 
 

Tabell 4, State of the art: Etik inom försäljningsyrken, egen. 

	  
	  
	  
Fenomen	  

	  
	  
Referens	  

	  
Antal	  
citeringar	  

	  
	  
Validitet	  

	  
Styrka	  i	  
teorierna	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Etiskt	  klimat	  

O´Fallon & 

Butterfield 

(2005) 

Schneider 

(1975) 

668 

 

 

1053 

Väl validerad 
 

Dominerande 
 

Dickson et al., 

(2001) 

Dubinsky & 

Ingram (1984) 

Schwepker et 

al., (1997) 

Valentine et al., 

(2002) 

256 

 

 

140 

143 

 

216 

Något validerad 
 

Framväxande 
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Ferrell et al., 

(2007)  

Schwepker & 

Good (2007) 

Schwepker & 

Hartline (2005) 

Valentine 

(2009) 

Grisaffe & 

Jaramillo (2007) 

41 

 

38 

 

99 

 

38 

 

42 

Begränsad 
validitet 
 

Föreslagen ny 
teori 
 

Tabell 5, State of the art: Etiskt klimat, egen. 

	  
	  

 
 
Fenomen 

 
 
Referens 

 
Antal 
Citeringar 

 
 
Validitet 

 
Styrka i 
teorierna 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Interpersonella	  
dimensionen 
 

Victor & Cullen 

(1988) 

Ashforth et al., 

(2008) 

Mayer et al., (1995) 

1519 
 
684 
 
 
 
10932 

Väl 
validerad 
 

Dominerande 
 

Brashear et al., 

(2003) 

Brockner (1996) 

Babin et al., (2000) 

Boles et al., (1997) 

Kennedy et al., 

(2001) 

Tajfel & Turner 

(1985) 

Wimbush et al., 

(1997) 

200 

 

387 

137 

302 

279 

 

176 

 

192 

Något 
validerad 
 

Framväxande 
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Tabell 6, State of the art: Interpersonella dimensionen, egen. 

	  
	  
	  
Fenomen	  

	  
	  
Referens	  

	  
Antal	  
citeringar	  

	  
	  
Validitet	  

	  
Styrka	  i	  
teorierna	  

	  
	  
Interpersonella	  
kommunikations-‐	  
motiv	  

Rubin et al., 
(1988) 

298 Något 
validerad 

Framväxande 

Step & Finucane 

(2002) 

Barbato et al., 

(2003) 

24 

 

 

57 

Begränsad 
validitet 
 

Föreslagen ny 
teori 
 

Tabell 7, State of the art: Interpersonella dimensionen, egen. 

	  
	  
	  
Fenomen	  

	  
	  
Referens	  

	  
Antal	  
citeringar	  

	  
	  
Validitet	  

	  
Styrka	  i	  
teorierna	  

	  
	  
	  
	  
	  
Etiskt	  
beslutsfattande	  

Jones (1991) 

Ferrell & 

Gresham 

(1985) 

Trevino et al., 

(2006) 

Trevino (1986) 

2574 

1518 

 

672 

 

2461 

Väl validerad 
 

Dominerande 
 

Kohlberg 

(1968) 

Dubinsky & 

Loken (1989) 

Trevino & 

Weaver (2001) 

387 

409 

 

178 

Något validerad 
 

Framväxande 
 

Agnihorti (2015) 

Ingram et al., (2007) 

0 

67 

Begränsad 
validitet 
 

Föreslagen ny 
teori 
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Lee (2012) 

Ferrell et al., 

(2013) 

Hermerén 

(1989) 

Seevers et al., 

(2007) 

1 

3 

 

9 

 

23 

Begränsad 
validitet 
 

Förslagen ny 
teori 
 

Tabell 8, State of the art: Etiskt beslutsfattande, egen. 

	  
	  
	  
Fenomen	  

	  
	  
Referens	  

	  
Antal	  
citeringar	  

	  
	  
Validitet	  

	  
Styrka	  i	  
teorierna	  

	  
	  
Etiskt	  
dilemma	  

Rest (1986) 

Crane & Matten 

(2010) 

2615 

1394 

Väl validerad 
 

Dominerande 
 

Vardi (2001) 

Sims (1992) 

Peterson (2002) 

Gellerman 

(1986) 

233 

252 

210  

275 

Något validerad 
 

Framväxande 
 

Tabell 9, State of the art: Etiskt dilemma, egen. 

	  

2.4.1 Reflektion State of the art 

I våra tabeller ovan (Tabell 2-9) har vi förtydligat vilken styrka den teori har som vi grundat 

vår studie på. Som visat bygger vår teoridel på ett flertal dominerande studier, men också 

studier som vi ser som framväxande och några som är förslag till ny teori. De studier som 

ansetts vara förslag till ny teori är studier som är relativt nya och således inte hunnit erhålla 

särskilt många citeringar ännu, något som gör det svårt att utläsa dessa studiers styrka 

korrekt. Vi menar dock att denna mix av dominant teori, framväxande teori samt förslag till 

ny teori varit en god grund för oss att utgå ifrån för att vår studie ska vara i stånd att kunna 

generera ett nytt bidrag till forskningsområdet. Detta då etik är ett område vars forskning 

utvecklats mycket de senaste 20 åren, varför de också blir intressant och av vikt att ta med 

nyare forskning i vår studie. Vår utgångspunkt i denna studie är som tidigare nämnts Ingram 
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et al., (2007) dimension det interpersonella etiska klimatet. Denna synvinkel är en föreslagen 

ny teori men vi finner ändå att artikelns uppdelning i interpersonella och strukturella 

dimensioner ger en bred syn på organisationsklimatet. Till den interpersonella dimensionen 

har vi kopplat Babin et al., (2000) framväxande teorier samt Victor & Cullen (1988) 

dominerande teorier. Vi anser på så sätt att genom de olika teorierna med varierande styrkor 

skapar en god överblick av ämnet. 

 

 Sammanfattning teorikapitel och egenkonstruerad teorimodell  2.5

I och med vår litteraturgenomgång har vi kommit till insikt om att det existerar olika 

perspektiv på det etiska klimatet och att det finns ett samband mellan den interpersonella 

dimensionen och etiskt beslutsfattande. Forskarna menar att det etiska beslutsfattandet 

influeras av individuellt beteende i form av individens etiska värderingar (Ferrell & Gresham 

1985) och moraliska resonemang (Kohlberg 1968). Vi bestämde oss tidigt för att studera 

etiskt klimat där vi valde att rikta in oss på den interpersonella dimensionen presenterad av 

Ingram et al., (2007). Vårt val baserades på att vi fann flera artiklar och uppsatser som 

undersökte den strukturella dimensionen men tämligen få som berörde den interpersonella. 

Detta väckte en nyfikenhet hos oss och då ville vi bidra med ökad förståelse för den 

interpersonella dimensionen likväl. När vi studerade den interpersonella dimensionen närmre 

fann vi fyra underdimensioner, ”peer behavior”, ”independence”, ”caring” samt 

”responsibility/trust”, beskrivna av Babin et al., (2000) och Victor & Cullen (1988).  

 

Med bakgrund till vårt teorikapitel har vi sedan konstruerat en egen modell (se nedan) som är 

vår utgångspunkt till den empiriska delen i vår studie. Teorimodellen fungerar följaktligen 

som ett förtydligande för hur vi kommer att använda oss av teorin som redogörs för i studien 

och hur våra övergripande teoriområden, etiskt klimat samt beslutsfattning, kopplas samman. 

Modellen överensstämmer med Rests (1989) beslutsprocess där första steget är ”erkännande 

av etisk fråga eller problem”. Vid uppkomsten av en etisk fråga eller problem visar sedan 

modellen nästa steg i processen som är ”moralisk bedömning av frågan eller problemet”. 

Efter den moraliska bedömningen följer sedan ”utformning av beteendeavsikter med hänsyn 

till frågan eller problemet” som avslutas i det sista steget ”etiskt/oetiskt beslut”. Överst har vi 

placerat de fyra underdimensionerna, ”Peer Behavior”, ”Independence”, ”Caring” samt 

”Responsibility/Trust”, inom den Interpersonella dimensionen. Vi vill illustrera hur vi anser 

att den Interpersonella dimensionen påverkar synen på vad som är en etisk fråga eller ett 
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problem, hur bedömningen av frågan blir, utformningen av beteendeavsikter och framförallt 

det etiska/oetiska beslutet. 

 

	  

Figur	  3, Sammanfattning teorimodell, Egen 

	  

2.5.1 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt från ovan nämnda figur (Figur 3) kommer vi framförallt att vilja öka 

förståelsen om hur de olika delarna i den interpersonella dimensionen påverkar det etiska 

beslutsfattandet och se vilken betydelse dimensionen har. Utifrån detta har vi tagit fram 

följande forskningsfrågor:  

1. Kan oetiskt beteende påverka de andra medarbetarna? Denna fråga är kopplad till 

dimensionen ”peer behavior”. 
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2. Vilken av de etiska teorierna egoism, utilitarism eller dentologi/pliktetik är den mest 

centrala när det kommer till beslutsfattande för individer? Denna fråga är kopplad 

till dimensionen ”Independence” och ”Caring”. 

3. På vilket sätt påverkar en rättvis arbetsmiljö medarbetarnas beslutsfattning vid 

etiska dilemman? Denna fråga är kopplad till ”Responsibilty/trust” 
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3 Metodbeskrivning  
I detta kapitel redogör vi 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. 

 

 Undersökningsdesign 3.1

Som vi tidigare nämnt har vi valt att studera en aktuell företeelse vilket styrks av att 

affärstidningar och forskningsstudier regelbundet rapporterar om affärsetiska handlingar 

(Mulki et al., 2008). Vårt val av insamlingsmetod grundades på att vi ville skapa förståelse av 

den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet, 

vilket är i enlighet med en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2013). Vi hade uppfattningen 

om att det inte går att framställa en enhetlig bild av vad den interpersonella dimensionen 

inom det etiska klimatet innebär. 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 vi ser som träffsäkert med tanke på uppsatsens syfte. Kvalitativ 

forskning bygger på subjektiv, tolkande och kontextuell information 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 (Bryman & Bell, 2013). I samband 

med insamlingen av empiriskt material lades stor vikt vid att tolka och förstå, vilket är ett av 

huvuddragen i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013).  

 

Eftersom vi vill, som Bryman & Bell (2013, p. 409) nämner det, ”se världen med 

undersökningspersonernas ögon” menar vi att en kvalitativ forskningsstrategi varit mest 

lämpad för oss. Genom att använda sig av en kvantitativ undersökningsmodell försvåras ofta 

kopplingen mellan forskning och vardag. Vi menar att denna eventuellt förlorade förbindelse 

återkopplas genom det kvalitativa tillvägagångsättet, vilket också motiverar vårt val av 

forskningsstrategi ytterligare. Genom detta tillvägagångsätt följer vi riktlinjerna för en 

kvalitativ studie vilken enligt Patel & Davidson (2011) främst används för att exempelvis 

upptäcka en persons perception gällande en bestämd händelse. 
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 Forskningsansats 3.2

Eftersom forskningen tar avstamp i redan befintlig forskning, innebär det att vi använder en 

deduktiv ansats. Detta då vi fann det intressant att studera den interpersonella dimensionen 

som vi hittade genom att vi studerade tidigare forskning och teorier. Därefter har vi tagit med 

oss teorin ut i praktiken för att öka förståelsen kring det ännu mer och se dess innebörd hos 

fastighetsmäklare på fastighetsmäklarföretag. Bryman & Bell (2013) menar att deduktion är 

den vanligaste uppfattningen om hur teori och praktik förhåller sig till varandra inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Deduktion börjar i teori, som sedan genererar specifika 

antaganden om verkligheten och dessa undersöks i vår studie med hjälp av intervjuer. Det är 

vanligt att hypoteser tas fram som man sedan bekräftar eller förkastar vid studier med 

deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2013), men vi har istället valt semi-strukturerade 

intervjuer på grund av att detta kändes mest lämpligt för vår studie. 

 

 Datainsamling 3.3

Genom datainsamling i form av kvalitativa semi-strukturerande intervjuer har vi ämnat att 

uppnå syftet med denna uppsats.  

 

3.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Valet av semi-strukturerade intervjuer motiveras av att vi ville använda en egenkonstruerad 

intervjuguide för att beröra samtliga teman som vi studerade, men samtidigt ge 

respondenterna stor frihet att utveckla och förtydliga sina svar (Bryman & Bell, 2013, p.475). 

Vi anser att både den interpersonella dimensionen och etiskt klimat är komplexa ämnen och 

att det i dessa fall är svårt att exempelvis svara ja eller nej på fast formulerade frågor. Om en 

ostrukturerad intervjumetod valts hade det funnits en överhängande risk att vi inte hade fått 

med de teman som ämnades undersökas, helt enkelt genom att de under intervjuerna glömts 

bort. En semi-strukturerad intervjumetod med en förberedd intervjuguide gjorde oss trygga 

på så sätt att vi visste att vi berört alla våra teman.  

 

Vi strävade efter att ställa så öppna frågor som möjligt för att få respondenterna att svara med 

egna ord, lämna utrymme för eftertanke samt för oförutsedda reaktioner och svar (Bryman & 

Bell, 2013 p. 262). Vår tanke med att ställa öppna frågor var att det skulle ge oss bäst 

förutsättning för att få mycket data att analysera. Fyra frågor har formulerats som ja- eller 
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nej-fråga, för att utveckla de svaren valde vi att ställa en följdfråga samt att respondenterna 

fick utveckla svaren. 

 

Våra intervjuer började med en kort presentation om vad vi menar med etik i detta 

sammanhang. Efter presentationen ställde vi inledande frågor om ålder, arbetslivserfarenhet, 

antal medarbetare som sedan gick över till allmänna frågor om etik. Vår tanke var att ställa 

mer generella frågor om etik i början för att sedan gå över till mer specifika 

undersökningsfrågor om beslutsfattning och den interpersonella dimensionen för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma med oss som intervjuare (Dalen, 2008). De 

avslutande frågorna kunde upplevas som svårare då de handlar om deras eget agerade i etiska 

situationer. Avslutningsvis valde vi att ställa två situationsbaserade frågor för att kontrollera 

och jämföra tidigare svar från intervjuerna om oetiskt beteende. Detta gjorde vi för att 

säkerställa att svaren någorlunda stämde överens med vad de tidigare sagt för att kontrollera 

trovärdigheten av svaren.  

 

3.3.2 Personliga intervjuer 

Vår målsättning var att utföra de första två intervjuerna tillsammans för att säkerställa att vi 

skulle ha så lika arbetssätt som möjligt på enskilda håll. Dock fick vi på grund av tidsbrist 

nöja oss med att enbart genomföra den första intervjun tillsammans i Gävle och resterande 

utfördes av oss enskilt. Vi är medvetna om att genom att hålla intervjuerna på olika håll ökar 

risken för snedvridning av svaren då vår subjektivitet kan ha inflytande (Alvesson, 2001). Vi 

anser dock att detta inte ska vara ett problem då vi varit noga med att inte försöka ha 

inflytande på respondenternas svar. Vi gick dessutom noga igenom hur intervjuerna skulle 

genomföras så att vi skulle utföra dem på samma vis. Då vi arbetat med varandra 

kontinuerligt i grupp under tre års tid har vi ett arbetssätt som påtagligt liknar varandras. En 

fördel med att utföra intervjuerna på tu man hand menar Bryman & Bell (2013) är att 

respondenterna kan känna sig obekväma och utsatta när de utfrågas av två eller fler. Detta är 

något vi håller med om, speciellt i vår undersökning då frågorna är av känslig art. Vi ser 

således på det valda tillvägagångssättet positivt. 

 

Vi har valt att utföra samtliga intervjuer genom personliga möten på respondenternas kontor 

för att de ska känna sig så bekväma som möjligt med plats samt med oss som intervjuare. Vi 

har genom detta också haft möjlighet att granska respondenternas kroppsspråk för att 
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ytterligare få nyanser i deras svar (Bryman & Bell, 2013). En nackdel med personliga möten 

är den så kallade intervjuareffekten, som innebär att vi som intervjuare och respondenterna 

kan påverkas av varandra (Alvesson, 2001). Detta har vi varit medvetna om och således 

försökt att hålla oss neutrala i syfte att inte påverka respondenterna.  

3.3.3 Överväganden 

Vi har tagit hänsyn till studiens respondenter och till den organisationen de representerar 

genom att låta samtliga medverkare vara anonyma både med deras identitet och företagets 

namn. Vi menar att genom att låta respondenterna vara anonyma ökar möjligheterna till mer 

sanningsenliga svar då de inte behöver oroa sig för att lämna ut sitt eget eller företagets 

arbetssätt offentligt. Respondenterna har fått möjlighet att läsa igenom den sammanställning 

vi gjort av deras intervjuer för att vara tydliga med att det som sagts under intervjun stämmer 

överens med vad vi skriver i denna studie.  

 

Respondenterna har själva fått bestämma på vilka villkor de valt att delta i studien genom att 

de inte behövt svara på frågor de känt sig obekväma med. Eftersom vi valt att spela in 

samtliga intervjuer för att minska riskerna för feltolkningar har respondenterna blivit 

meddelande om detta och vi har även meddelat att inspelningarna enbart använts för vårt 

forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013) samt att samtliga 

inspelningar raderats efter studiens färdigställande. Samtliga inspelningar skedde således i 

samförstånd med respondenterna. 

 

Enligt Dalen (2008) finns det krav på att respondenterna ska bli underrättade om studiens 

syfte innan intervjutillfället. Vi har med anledning av detta informerat respondenterna om 

studiens syfte till en viss del innan intervjun påbörjades. Vi har valt att beskriva studiens 

syfte som att vi vill undersöka vad som påverkar det etiska beslutsfattandet inom 

fastighetsmäklaryrket. Anledningen till att vi valt att inte specifikt berätta hela syftet med 

studien är med anledning av att vi trott att det kunnat styra respondenternas svar i en viss 

riktning.  

 Transkribering 3.4

Efter varje genomförd och inspelad intervju valde vi att direkt transkribera materialet för att 

inte missa avgörande detaljer och för att ha det så färskt i minnet som möjligt. Den första 

intervjun transkriberade vi tillsammans och de övriga gjorde vi på var sitt håll. Vi såg till så 

att båda ändå lyssnade igenom alla intervjuerna och fick komma med åsikter och tankar kring 
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det som transkriberats. Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var för att få en 

fullständig redogörelse av de utbyten som ingått i intervjun, för att få med all viktig 

information i analysen (Bryman & Bell, 2013 pp. 489). Dessutom förenklade inspelningarna 

transkriberingen få vi hade möjligheten att lyssna på det inspelade materialet flera gånger. 

 

 Val av respondenter  3.5

Vi har valt att enbart intervjua fastighetsmäklare och således utesluta franchisetagare och 

kontorschefer. Detta för att vi anser att fastighetsmäklarna har en bättre uppfattning om hur 

det etiska klimatet påverkar beslutsfattandet och hur det etiska klimatet upplevs. Vi tror 

dessutom att franchisetagare och kontorschefer kan ha en uppfattning om hur de vill att 

klimatet på företaget ska upplevas vilket kan ge oss en felaktig bild. Fastighetsmäklarna 

tenderar dessutom ofta att arbeta i öppna kontorslandskap, vilket gör dem till en intressant 

grupp att studera utifrån den interpersonella dimensionens påverkan. Valet att intervjua 

fastighetsmäklare och låta dessa utgöra vår population är i enlighet med uppsatsens syfte, och 

syftar till att arbeta med den grupp som vi anser ska ge data som är mest talrik och relevant 

för studiens ämne.  

 Respondenternas geografiska placering 3.6

Vi har valt att vända oss till fastighetsmäklarföretag i Gävle, Örebro, Stockholm och 

Karlstad, detta för att få en spridning på kontoren men även för att vi har anknytning till 

dessa delar av landet. 

 

 Presentation av respondenter 3.7

Nedan presenteras en tabell över de olika frågor vi valt att använda oss utav, för att på ett 

tydligt sätt se skillnader och likheter mellan de olika respondenterna.  Dessa likheter och 

olikheter återfinns i analyskapitlet för att diskutera kopplingar i de globala och lokala mönster 

som presenteras där. 

 

Respondent Ort Kön Ålder Tid som mäklare Antal anställda 

1 Örebro Man 25 1 år 12 stycken 

2 Stockholm Kvinna 23 0,5 år 3 stycken 

3 Karlstad Man 26 2,5 år 20 stycken 
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4 Stockholm Kvinna 26 1 år 60 stycken 

5 Karlstad Man 32 5 år 7 stycken 

6 Gävle Kvinna 28 1 år 12 stycken 

7 Stockholm Man 33 8 år 60 stycken 

8 Karlstad Kvinna 32 10 år 20 stycken 

9 Karlstad Man 27 5 år 7 stycken 

10 Karlstad Kvinna 27 3 år 7 stycken 

Tabell 10, Presentation av respondenter, egen. 

	  

 Operationaliserad intervjuguide 3.8

Vi har operationaliserat våra teoretiska utgångspunkter till enklare begrepp, vilket gör att 

personer som inte är insatta i ämnet enklare förstår våra frågor. Harboe (2013) menar att 

operationalisering är något som bör göras för att respondenterna enkelt ska förstå det frågor 

som ställs. Vi har en uppfattning om att etik kan upplevas som diffust då vi anser att det inte 

är något som aktivt diskuteras på företagen. Från tidigare en tidigare studie fick vi uppleva 

detta då vi i efterhand märkte att respondenterna inte alltid förstod våra frågor eller tolkade 

dessa på ett annat sätt. Därför har vi i denna studie varit extra tydliga med att förklara för 

respondenterna vad vi menade med våra frågor och vi förenklade vissa ord så att 

respondenterna skulle förstå våra intervjufrågor. Exempelvis nämnde vi aldrig ”interpersonell 

dimension” i våra frågor, även om många frågor berör den interpersonella dimensionen. Vi 

har dessutom innan varje intervju försökt förbättra respondenternas uppfattning om vad vi 

menade med etik genom att ge exempel på olika etiska dilemman som förekommit i 

fastighetsmäklarbranschen. Vi tog lockpriser och bulvananvändning som exempel. Detta har 

vi gjort för att vara säkerställa att svaren skulle bli så sanningsenliga som möjligt och för att 

undvika missförstånd i största möjliga mån. 

 

Vår intervjuguide är en strukturerad lista över frågeställningar som ska täckas eller beröras i 

en semistrukturerad intervju. Frågorna är utformade så att möjlighet ges för att forskaren ska 

få information om hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv samt att intervjuerna 

rymmer flexibilitet (Bryman & Bell, 2013). Vår intervjuguide (se nedan) utgår från den teori 

vi tagit del av under forskningens gång och avser att samla information kring de områden vi 

valt att beröra i vår uppsats. I de studier vi funnit inom ämnet har tidigare genomförts med 

kvantitativ metod och då främst genom enkäter. Detta har således gjort att vi har tvingats 
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generera helt nya frågor till intervjuerna men där vi influerats av och operationaliserat 

begrepp som finns i kvantitativa studier. 

 

 
 

Teori 

 
 

Fråga 

 
 

Referens 

 
 

Syfte 
 
 
 

 
Etiskt klimat 

1. Vad är en schysst affär för 

dig? 

Babin et al,. 

(2000) 

Klimatet på 

arbetsplatsen 

2. Hur viktigt/oviktigt anser du 

att det är att agera etiskt 

korrekt? 

 

DeConinck, 

(2011); Ferrell et 

al., (2007) 

Individens syn på 

etik 

3. Hur arbetar kontoret för att 

säkerställa att medarbetarna 

agerar etiskt korrekt?  

Babin et al,. 

(2000) 

Upprätthållandet 

av det etiska 

klimatet 

4. Som nyanställd fick du 

någon utbildning i etik? 

Valentine (2009) Förekomsten av 

etisk utbildning 

 
Etiskt 

säljbeteende 

5. Upplever du att dina kollegor 

agerar i kundens intresse i 

första hand?  

 

Roman & 

Manuera (2005), 

Babin et al,. 

(2000) 

Om kundernas 

intressen bejakas  

 
 
 
 

Etisk 
beslutsfattning  

 

6. Hur ofta fattar du beslut om 

en etisk/oetisk fråga? 

 

Ingram et al,. 

(2007) 

Förekomsten av 

etisk/oetisk 

beslutsfattning 

7. Vad påverkar dig mest när 

du ska fatta beslut om en 

etisk/oetisk fråga? 

Ferrell & 

Gresham (1985); 

Kohlberg (1968) 

Faktorer som 

påverkar 

beslutsfattning 

8. Har du någon gång upptäckt 

att en kollega agerat oetiskt? 

Hur reagerade du? 

Ferrell et al. 

(2013); O’Fallon 

& Butterfield 

(2005); Babin et 

Förekomsten av 

oetiskt beteende 
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al. (2000); Ferrell 

& Gresham 

(1985)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interpersonella 
dimensionen 

9. Rådgör du med kollegor när 

du ska fatta etiska beslut? 

Ingram et al., 

(2007) 

Kontroll av den 

interpersonella 

dimensionen 

10. Upplever du att du påverkas 

av dina kollegor när du ska 

fatta beslut? Hur/ På vilket sätt? 

 

Ferrell & 

Gresham (1985); 

Kohlberg (1968) 

Medarbetarnas 

påverkan 

11. Diskuterar ni etiska/oetiska 

frågor på kontoret? 

 

Ingram et al., 

(2007) 

Hur aktivt 

etiska/oetiska 

frågor diskuteras 

12. Hur ser du på andra 

personers uppfattning om 

företaget/arbetsplatsen? 

 

Victor & Cullen, 

(1988) 

Uppfattningen om 

företaget och 

varumärket  

13. Vad är främsta anledningen 

till att du pratar med dina 

kollegor på kontoret? 

 

Barbato et al,. 

(2003) 

Avsikten till 

kommunikation 

med sina 

medarbetare 

14. Upplever du att det är en 

rättvis behandling av alla 

medarbetare på kontoret? 

Varför/Varför inte?  

Babin et al., 

(2000), Treviño 

och Weaver 

(2001) 

Om det är en 

rättvis arbetsmiljö 

 
 
 

Kontrollfrågor 

15. Hur agerar du om en 

medarbetare undanhåller 

negativ information och 

medvetet beaktar sina egna 

intressen framför kundens? 

 Situationsfråga 

Kontroll av fråga 8 
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16. Hur agerar du om det 

inkommer ett nytt bud strax 

innan kontraktsskrivning och 

dina kollegor tycker att du ska 

bortse från det budet? 

 Situationsfråga 

Kontroll av fråga 

10 

Tabell 11, Operationaliserad intervjuguide, egen 

	  

  Metod för analys och granskning  3.9

Vi har valt att använda oss av Philipsons (2013) A well grounded theory vid vår analys av 

den kvalitativa data vi inhämtat. Detta då metoden lämpar sig vid analys av just kvalitativa 

studier. Eftersom metoden är en strukturerad analysform med ett tydligt numrerat 

tillvägagångssätt anser vi att metoden varit lämplig för oss och hjälpt oss att på ett bra sätt 

bearbeta vårt material. Philipson (2013) menar att det primära med metoden är att hitta 

mönster av sociala konstruktioner som sedan tolkas. För att göra detta har Philipson (2013) 

framtagit 17 olika steg att följa och genom dessa kan vi tydligt påvisa hur vi har gått till väga 

och det ger läsaren en tydlig inblick i vårt arbetssätt för ökad transparens. Med hjälp av denna 

analysmetod ville vi försöka hitta likheter mellan olika kluster av respondenter.  

 

Efter att vi genomfört intervjuerna, transkriberade vi vårt material i Word dokument för att 

senare infoga detta i ett Excel-program vilket innebar att varje respondent samt svar på 

respektive fråga hamnade i en egen cell. Därefter analyserade vi svaren för att identifiera vad 

vi ansåg vara relevanta nyckelord för studiens syfte. För att höja analysens kvalité bearbetade 

vi nyckelorden var och en för sig för att sedan föra en diskussion kring våra val gemensamt 

för att säkerställa att nyckelorden verkligen var av betydelse. Efter framtagningen av 

nyckelord raderade vi samtlig övrig text så att enbart nyckelorden fanns kvar i cellerna. Vi 

reducerade vårt material för att på så sätt se mönster och möjliggöra för analys. Därefter tog 

vi fram gemensamma rubriker, för liknande nyckelord, de som inte passade in under någon 

rubrik placerade vi under en rubrik som vi benämnde som övrigt. Sedan färgade vi cellerna 

gula vilket enligt Philipson (2013) underlättar att visuellt utskilja mönster i matrisen.  

 

Efter detta skapade vi en separat kolumn där vi räknade antal svar under varje rubrik. Vårt 

nästa steg var att eliminera rubriken övrigt och de rubriker där respondenterna var helt eniga 

för att Philipson (2013) menar att dessa inte tillför analysen något. Därefter tog vi bort 
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nyckelorden men sparade de färgade rutorna och arrangerade om rubrikerna så att de med 

flest svar kom överst i varje fråga. Nästa steg i analysen var att flytta runt kolumnerna så att 

de respondenter med liknande svar var nära varandra, detta för att kunna urskilja mönster, 

som vi presenterar i vårt analyskapitel. Det första mönster vi letade efter var globala mönster, 

dessa betyder att vi delat in de respondenter som överlag svarat lika genom hela intervjun och 

placerat dessa bredvid varandra.  

 

Därefter har vi sökt efter lokala mönster genom att titta närmre på vårt Excel-dokument för 

att identifiera skillnader och likheter mer noggrant i respondenternas svar. Även här har vi 

flyttat om kolumnerna för att få de respondenter med mest lika svar på respektive fråga 

bredvid varandra. Vi beskriver dessa likheter, skillnader och mönster vidare i vårt 

analyskapitel. Bryman & Bell (2013) kritiserar detta tillvägagångssätt där respondenternas 

svar kodas och bryts ner till nyckelord, då de menar att det finns en överhängande risk att 

kontexten går förlorad i det som sägs när helheten tas bort. Vi ser dock inte detta som ett 

problem då det har varit enkelt att gå tillbaka att både lyssna på intervjuerna liksom läsa den 

transkriberade texten för att tydliggöra att svarens innebörd inte går förlorad. Vi har dessutom 

valt att intervju en mindre mängd människor och vi menar att de också gjort det enklare att 

säkerställa att kontexten inte gått förlorad då samtliga intervjuer vid analystidpunkten låg 

färskt i vårt minne. 

 

  Kvalitetskriterier 3.10

För att visa kvaliteten och värdet av vår studie har vi valt att använda oss av fyra del kriterier 

presenterade av Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) som är anpassade för 

kvalitativ forskning och ämnar vara en ny ståndpunkt jämfört med validitet och reliabilitet 

som är vanliga kvalitetskriterier vid kvantitativa studier. Vårt val grundar sig i att Bryman & 

Bell (2013) skriver att många forskare har kritiserat och ifrågasatt relevansen för begreppen 

validitet och reliabilitet då validitet definitionsmässigt handlar om mätning. Eftersom vi i vår 

studie vill skapa ökad förståelse för den interpersonella dimensionens påverkan anser vi 

liksom Bryman & Bells (2013) redogörelse att validitet och reliabilitet inte är lämpligt för en 

studie likt vår. Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) föreslår istället två 

grundläggande kriterier vid bedömning av just kvalitativa studier, nämligen trovärdighet och 

äkthet. Trovärdigheten är i sin tur uppdelad i fyra del kriterier där det finns en motsvarighet 

för samtliga i bedömning av kvantitativ forskning. Dessa kriterier är tillförlitlighet, 
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överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse och det är dessa vi kommer att 

redogöra för nedan. 

 

3.10.1 Tillförlitlighet 

Vi har erbjudit samtliga respondenter att ta del av materialet dock var ingen av dem 

intresserad av detta, främst på grund av tidsbrist från deras sida. Därav är ingen 

respondentvalidering utförd. Vi tolkar deras vilja att inte validera texten som att de litar på att 

de vi skrivit stämmer överens med vad de sagt. Bryman & Bell (2013) menar att det är 

vanligt att utföra respondentvalidering vilket innebär att respondenterna ska få ta del av 

resultaten av den forsknings som utförts och bekräfta att vi uppfattat deras svar på ett riktigt 

sätt. Lincoln & Guba (1985) menar att tillförlitligheten en av de viktigaste faktorerna vid 

fastställandet av trovärdigheten av en studie.  

 

Vi har som tidigare nämnt försökt vara tydliga med hur vi menar med ordet etik och etiskt 

dilemma för att respondenterna enklare ska förstå intervjufrågorna och vår beskrivning av 

den sociala verkligheten. Vi har dessutom varit tydliga med att respondenterna deltagit på 

egna villkor vilket innebar att de inte behövde svara på varje fråga om de inte velat samt att 

de har varit anonyma. Vi upplever att respondenterna har förstått våra frågor och att dialogen 

mellan oss och dem varit bra, vilket vi tror bidrar till att risken för missförstånd minskar och 

tillförlitligheten ändå ökar. 

 

3.10.2 Överförbarhet 

Då vår studie är utförd på en liten grupp av individer handlar det snarare om djup och inte 

bredd (vilket eftersträvas i kvantitativ forskning) och detta blir för oss svårt att uppnå. 

Överförbarhet är enligt Lincoln & Guba (1985) ett resultat som skulle kunna överföras till en 

annan miljö eller tidpunkt. Shenton (2004) hävdar att det är omöjligt att framställa ett resultat 

som är tillämpliga på andra situationer. Bryman & Bell (2013) menar däremot för att bedöma 

överförbarhet i kvalitativa studier är det kvaliteten på de teoretiska slutsatser som skapats och 

som är baserad som kvalitativ data som är det viktigaste. Vi anser baserat på detta, att vi trots 

allt på ett övergripande sätt har uppnått en relativt hög överförbarhet med anledning av att vår 

slutsats och analys är skapad genom analyserande av teori och empiri samt att vi tydligt 

beskrivit vårt tillvägagångssätt av analysen fram till våra slutsatser.  
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3.10.3 Pålitlighet 

I studien har vi löpande redogjort för våra val och vårt tillvägagångssätt för att tydligt skapa 

en stark pålitlighet. Bryman & Bell (2013) skriver att pålitlighet skapas genom att forskarna 

skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse av samtliga faser allt ifrån 

problemformulering till beslut angående studiens analys. Genom att detaljerat beskriva 

studiens val och tillvägagångssätt möjliggörs för framtida forskare att upprepa studien. 

Bryman & Bell (2013) nämner bland annat att utskrifter av intervjuerna bifogat till studien 

visar på pålitlighet och redogörelse. Vi har valt att inte bifoga vår transkriberade text, dels för 

att det är enorm mängd data samt med anledning av den utlovade anonymiteten gentemot 

respondenterna är intervjuerna enbart tillgängliga för oss och studiens syfte och är inte till 

allmänhetens förfogande. Däremot redovisar vi löpande i empirikapitlet citat från 

respondenterna vilket vi anser väger upp detta och ökar pålitligheten. I vårt metodkapitel 

anser vi att studiens tillvägagångsätt tydligt redogjorts tillika vår teoretiska referensram 

genom att vi utfört State of the Art, en utvärdering av den teori som studiens har sin grund i. 

Vi upplever med ovanstående resonemang att pålitligheten av vår studie är hög.  

 

3.10.4 Konfirmering/ bekräftelse 

Vi anser att vi i vår studie har verkat så objektivt som möjligt genom att inte låta våra egna 

åsikter kring ämnet spegla in i intervjuerna. Detta menar vi eftersom vi haft en utformad 

intervjuguide där vi hela tiden haft intervjuns utgångspunkt. Vi har varit noga med att 

frågorna inte har varit formulerade på ett sätt som är vinklat åt det ena eller andra hållet. Vi 

utförde en intervju tillsammans för att vi skulle arbeta likartat med de andra intervjuerna. 

Bryman & Bell (2013) beskriver konfirmering genom att forskaren försöker säkerställa att 

han eller hon agerat i god tro. Shenton (2004) menar att forskaren måste påvisa ett resultat 

som kommit från data och inte forskarnas egen uppfattning. Det ska dock tilläggas att 

studiens syfte är att tolka och förstå och med anledning av det ser vi vår egen uppfattning av 

intervjuerna som en viss nödvändighet. Vi anser dock att studiens resultat inte påverkats av 

våra personliga uppfattningar om ämnet och inte heller av vår teoretiska referensram då vi 

kompletterat teorin efter att vi samlat in studiens empiriska data.  

 

  Kritisk metodreflektion 3.11

Eftersom frågor rörande uppfattning om etik och etiska frågor med största sannolikhet 

varierar från person till person kan ämnet vara svårt att konkretisera. Genom att utföra 
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studien på människor inom samma yrkesgrupp där liknande etiska problem uppkommer anser 

vi då har varit lämpligt. Val av en kvalitativ forskningsdesign känns rätt då syftet har varit att 

skapa förståelse vilket är enklast att göra genom att träffa och intervjua människor. Att skapa 

en intervjumall var för oss tryggt och bra då vi inte hade mycket erfarenhet från intervjuer 

sedan tidigare. Att använda intervjumallen gjorde det dessutom enklare för oss att få en hög 

jämförbarhet vid analysen så samtliga frågor hade ställts till samtliga respondenter. Vi märkte 

av att vissa respondenter inte gav utförliga svar och då var det lämpligt att vi hade 

möjligheten att ställa följdfrågor.  

 

Vi har reflekterat över en brist gällande vår erfarenhet och förmåga att intervjua. Något vi 

märkt nu i efterhand är att fler gemensamma testintervjuer borde genomförts för att bli mer 

varm i kläderna och för att tydliggöra att följdfrågorna också blev ställda på samma sätt av 

oss båda. Dock utvecklades vi under processens gång efter att ha lyssnat igenom varandras 

inspelningar.  

 

Vi hade som målsättning att intervjua 15 stycken fastighetsmäklare men genomförde av olika 

anledningar 11 stycken av dessa. 3 av dessa 15 fastighetsmäklare valda att dra sig ur på grund 

att pressade scheman, och en valde att avstå med anledning av studiens ämne. Av de 11 

fastighetsmäklare som ställde upp på intervjuerna valde vi att utesluta en då denne respondent 

missförstod och feltolkade flertalet frågor. 

 

Att studera etiska frågor i en bransch som fastighetsmäklarbranschen där oetiskt beteende 

snabbt kan hängas ut i media kan ha inneburit en risk att respondenterna har gett oss svar som 

de anser att de bör svara istället för hur de egentligen är. Vi anser alltså att det fanns en risk 

att respondenterna känt att de inte vågat svara helt sanningsenligt med risk att de ska framstå 

i dålig dager. Detta är något vi varit medvetna om och burit med oss under studiens gång. Vi 

upplyste därför samtliga respondenter om dess anonymitet samt att syftet med studien inte 

varit att sätta dit någon utan enbart att studera vad som påverkar deras beslutsfattning.	  

	  

	  

Något vi gärna hade velat utveckla är vår intervjuguide. I efterhand märkte vi att 

intervjufrågorna kunde vara desto fler för att gå in mer på djupet av den interpersonella 

dimensionen. Vi anser även att de med fördel anpassats ännu mer till de underdimensioner 
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som vi valde att undersöka. Detta var något vi diskuterade under studiens gång men då det 

flesta intervjuer då redan gjorts upplevde vi det svårt att lägga till i efterhand. 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenterar vi vad respondenterna svarade på våra operationaliserade 

intervjufrågor. Vi har valt att i detta kapitel beskriva varje frågas svar övergripande med text 

för att i nästföljande kapitel analysera svaren genom att lyfta fram mönster. 

 Etiskt klimat 4.1

Här nedan presenteras de frågor vi ställt rörande det etiska klimatet. 

4.1.1 Arbetsplatsens klimat 

Vår inledande fråga var om vilka delar en schysst affär bör innehålla. Majoriteten av 

respondenterna svarade att schyst affär är när båda parter är nöjda. Hälften av de tillfrågade 

ansåg också att det var viktigt att samtliga parter i affären är tillräckligt informerade. Detta 

för att både köpare och säljare ska känna sig trygga och sedda. Två av respondenterna 

påpekade även att det ska finnas transparens i affären vilket vi anser hör ihop med att alla 

parter ska vara tillräckligt informerade eftersom dessa två följer varandra. De intervjuade 

ansåg också att en schysst affär är när mäklaren är tydlig, marknaden får säga sitt samt att 

säljaren ska få bra betalt.  

 

”Det som är viktigt är att man är en mellanhand och att man är tydlig, sen är det alltid så att 

vi ska vara partiska med priset och det är vi tydliga med och det ska bli så bra som möjligt 

för säljaren. Jag tror att många köpare uppskattar att man är rak och ärlig och svarar på allt 

de vill ha svar på.” 

- Respondent 7, 22 april 2015 

 

4.1.2 Individens syn på etik 

Samtliga tillfrågade var överens om det var jätteviktigt att agera etiskt korrekt.  Hälften av 

respondenterna menade att det var av värde eftersom de menade att en mäklare som agerar 

oetiskt inte skulle bli långsiktig i branschen. Några av de tillfrågade nämnde också att 

rekommendationer är av betydelse och menade att de därför inte ville agera oetiskt. Två av de 

tillfrågade beskrev affärens komplexitet med många känslor inblandade och menade att det 

därför krävdes ett gott etiskt beteende. Nästkommande frågor gällande det etiska klimatet var: 

Hur viktigt/oviktigt respondenten anser att det är att agera etiskt korrekt samt hur deras 

kontor arbetar med att säkerställa att medarbetarna arbetar etiskt korrekt. Något som även 

framkom där var att etiskt beteende var av vikt för mäklarens egna goda samvete. 
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”Det är jätteviktigt. Dels så är det ju ett väldigt komplext yrke. Det går ju inte att säga såhär 

ska du göra och såhär ska du inte göra. [...] Men sen även självklart för din egen skull, för 

handlar du oetiskt så kommer du själv få ett väldigt dåligt rykte och klang och det är inte 

något man lever långt på i det här yrket.”  

- Respondent 3, 15 april 2015 

 

4.1.3 Upprätthållandet av det etiska klimatet 

För att upprätthålla ett gott etiskt klimat menade respondenterna av de inte hade någon 

särskild åtgärdsplan för deras respektive kontor. Däremot bollade de gärna etiska frågor med 

varandra och hade även god insyn i varandras affärer för att säkerställa att agerandet blev 

någorlunda lika. Majoriteten av respondenterna hade även möjlighet att diskutera dessa 

frågor vid avstämningsmöten. Hälften av de tillfrågade hade även företagets policy att följa 

vilket de ansåg hjälpande vid etiska situationer. 

 

4.1.4 Förekomsten av etisk utbildning 

När vi ställde frågan om de tillfrågade fått någon utbildning i etik som nyanställd blev vi 

förvånade över de svar vi fick. De flesta av respondenterna svarade att de inte fått någon 

utbildning när de började. Innan intervjuerna hade vi uppfattningen om att majoriteten av 

nyanställda mäklare fick utbildning i etik, och något vi trodde skulle vara vanligt 

förekommande i branschen med anledning av det låga förtroendet som tidningar nämner att 

svenskar har för fastighetsmäklare.  När vi frågade mer om den utbildning de fått som 

nyanställda framkom dock att vissa av de tillfrågade fått en genomgång i samband med bland 

annat introduktionsdagar i hur de ska agera vid vissa situationer av etisk karaktär. Därför 

anser vi ändå att flera av respondenterna faktiskt genomgått en etisk utbildning men att 

utbildningen inte benämnts som en etisk utbildning vilket gjort att de tillfrågade inte 

reflekterat över det. 

 

”Ingen utbildning, vi har läst om det i skolan men ingen direkt utbildning. Man får vara med 

på mycket, men vi har fått tydligt lärt oss om varumärke och hur vi jobbar mot kunder, det 

fick jag lära mig på introduktion i Stockholm för alla nyanställda inom koncernen.” 

- Respondent 6, 23 april 2015 
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 Etiskt säljbeteende 4.2

Här nedan presenterar vi de frågor rörande etiskt säljbeteende. 

4.2.1 Om kundernas intresse bejakas ”caring” 

Alla de tillfrågade var överens att de alltid agerade i kundens intresse i första hand. Vissa 

menade även att detta var något som ”gick hand i hand” med deras eget intresse. För att agera 

i kundens intresse berättade hälften av respondenterna att de anpassade sin tjänst efter 

kundens behov. Detta för att alltid uppmärksamma kunden och göra kunden nöjd. Vid den 

här frågan uppkom åter igen diskussionen om mäklarens vilja att vara långsiktig, flera 

mäklare menade även att konkurrensen hårdnat på senare år vilket resulterade i att det blev 

ännu viktigare att prioritera kundens intresse i första hand. På så sätt menade mäklarna att de 

som inte prioriterade kundens intresse utan sina egna inte blev långvariga inom yrket. En av 

respondenterna menade att det fanns en föråldrad bild av mäklaren som var negativ och som 

inte överensstämmer med verkligheten vilket alltså kan kopplas samman med åsikten om att 

konkurrensen hårdnat vilket lett till att mäklartjänsten förbättrats.  

 

”Alla gör det men många har en negativ uppfattning om mäklare som inte stämmer. 

Mäklarna har märkt att gör man något oetiskt så får man inte de rekommendationerna som 

man är ute efter, jag tror att mäklarbranschen överlag har upptäckt hur viktigt det är att ta 

hand om sina kunder då konkurrensen är hård.  Alla är väldigt noggranna att ta vara på 

köpare och säljare och just det att ta hand om köpare har blivit viktigare än vad det var 

förut.” 

- Respondent 2, 23 april 2015 

 

 Etisk beslutsfattning 4.3

Här nedan presenterar vi de frågorna rörande etisk beslutsfattning. 

4.3.1 Förekomsten av etisk/oetisk beslutsfattning 

Hälften av de tillfrågade berättade att de fattade beslut om en etisk/oetisk fråga varje dag. De 

menade att besluten kunde handla om små till stora vardagssituationer. Tre respondenter 

menade istället att beslutsfattningen skedde cirka en gång i veckan och endast två menade att 

det inte var speciellt förekommande. De olika exemplen på etiska/oetiska frågor vi fick var 
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gällande budgivningar, sälja innan visning, utgångspris, undanhållande av information av 

insyn eller högljudda grannar.   

 

”Bud innan visning, sker ganska ofta. Som mäklare får man ju inte gå in med sina egna 

åsikter, jag hade ju gärna velat ha haft visning igår exempelvis för att få träffa nya kunder, 

men då får man lyssna på vad kunden vill och om säljaren får ett bra bud innan visning och 

vill ta de så ska den få göra de. Man får ju inte påverka de. Hade man varit omoralisk där så 

hade man sagt till säljaren att nej ta inte det budet, vi får nog mer efter visningarna istället, 

även om jag inte tror det. Och så kan man ju inte göra. Sådana situationer uppstår ofta.”  

Respondent 9 

 

”En eller två gånger på affär. Så alltså en till två gånger i veckan. Det kan vara insyn eller 

störande grannar, mjuka värden som inte går och se. Där är det viktigt att man berättar 

sanningen och att man får fram det, eller storlek på balkong, förråd eller vad man får riva. 

Detta är viktigt att lyfta upp. ” 

Respondent 7 

 

4.3.2 Faktorer som påverkar beslutsfattningen ”independence” 

Majoriteten av de tillfrågade menade att den faktor som hade störst påverkan på 

beslutsfattningen var egna värderingar, moral, magkänslan och instinkten. Hälften menade 

även att lagar, regler och företagets policy styr beslutet de ska fatta då de i vissa situationer 

kan vara tvingade att göra på ett visst sätt. Tre av de tillfrågade berättade också att de gärna 

rådgör med en chef eller kollega för att på så sätt styrka att de tänkt rätt och fattat rätt beslut.  

 

“I början så jag vill gärna ha stöd från mina kollegor, är det något jag varit med om innan 

litar jag på min egen beslutsförmåga men är det något helt nytt frågar jag gärna en kollega.” 

- Respondent 1, 9 april 2015 

 

4.3.3 Förekomsten av oetiskt beteende 

För att undersöka förekomsten av oetiskt beteende ställde vi frågan om respondenterna någon 

gång upptäckt att en kollega agerat oetisk. Svaret vi fick var att sex av respondenterna inte 

upplevt att en kollega agerat oetiskt samt att fyra upplevt det. Två av respondenterna menade 

att de skulle ta väldigt illa upp om en kollega agerat oetiskt då det skulle kunna skada 
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företagets rykte och flera av de tillfrågade berättade att de skulle ifrågasätta kollegan eller ta 

det med chefen.  

 

“Nej, men om jag skulle upptäcka det då skulle jag ifrågasätta kollegan, att ska du verkligen 

undanhålla detta, sedan skulle jag säga hur jag hade gjort.”  

- Respondent 10, 23 april 2015 

 

”Ja det har jag upptäckt, när jag var nyanställd på mitt första mäklarjobb. Jag blev skitsur, det 

kändes inte alls bra för vi jobbade ju på samma företag. Det var saker som kändes helt fel helt 

enkelt.” 

Respondent 6 

 

 Interpersonella dimensionen 4.4

Här nedan presenteras de frågorna rörande den interpersonella dimensionen. 

4.4.1 Kontroll av den interpersonella dimensionen 

Majoriteten av respondenterna rådgör med sina kollegor vid beslutsfattning då de anser att 

kollegornas synpunkter är viktiga. En respondent svarade att den inte rådgör med sina 

kollegor utan utgår ifrån sina egna värderingar. Dock svarade samma respondent vid en 

tidigare fråga, vad som påverkar mest vid beslutsfattning, att kollegornas synpunkter och råd 

spelar in. Vi menar därför att samtliga respondenter rådgör med sina kollegor vid 

beslutsfattning. De tillfrågade menade att alla på kontoret rådgör med varandra, gammal som 

ung, för att få stöd i de beslut de ska fatta. Vi såg alltså ingen skillnad i hur de mäklare som 

varit länge i branschen och de som inte jobbat lika länge svarade.  

 

“Ja absolut, som igår tillexempel. Då pratade vi om vad vi tror om priserna för att göra ett 

bra beslut för säljaren. Säljaren frågar ju mig vad dom ska göra så det är toppen att ha 

kollegor att bolla med för att fatta rätt beslut.” 

- Respondent 9, 15 april 2015 

4.4.2 Medarbetarnas påverkan ”peer behavior” 

Flertalet av de tillfrågade menade att de påverkas av sina kollegor när de ska fatta beslut. Två 

av respondenterna svarade att de kände sig trygga i att fatta sina egna beslut vilket vi tolkar 

det som att de främst går på egen magkänsla och inte rådgör med sina kollegor. Samma två 
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respondenter uppgav samtidigt på föregående fråga att de gärna rådgör med kollegorna vid 

komplexa frågor men att de då alltså inte, med hänsyn till svaret på den här frågan, låter sig 

påverkas. Respondenterna svarade att anledningen till att medarbetarna är viktiga vid 

beslutsfattningen är främst att få bekräftelse på sitt beslut. Tre av de tillfrågade svarar att 

kollegorna är viktiga eftersom det kan handla om svåra och komplexa frågor de vill ha stöd i.  

 

“Ja man tar ju in och lyssnar på vad de har att säga. Man lyssnar på vad de har att säga och 

man kan nog bli påverkad om de flesta tycker på ett sätt, de tror jag.” 

- Respondent 5, 9 april 2015 

4.4.3 Hur aktivt etiska/oetiska frågor diskuteras 

Majoriteten av respondenterna berättar att etiska/oetiska frågor det diskuteras öppet med 

kollegor vid uppkommen situation. Fyra av de tillfrågade angav att de diskuteras vid olika 

avstämningsmöten på kontoret. Två av de tillfrågade sökte gärna stöd hos chefen när en svår 

situation uppkommit. En av respondenterna menade att kollegorna diskuterade etiska frågor 

på lunchen vilket gjorde att de ibland fick dämpa rösten för att inte omgivningen skulle höra 

av de pratade om. 

”Är det enskilda fall så kommer det fram, väldigt ofta på luncherna och där kommer det upp 

mycket. Vi pratar om allt möjligt, nya affärer och händelser. Men vi får prata lite tyst 

eftersom folk kan höra så vi gör det diskret. Man måste hela tiden tänka på vad folk tycker 

om en. Både på jobb och till vardags.” 

- Respondent 1, 9 april 2015 

“Ja det blir oftast när man träffas på kontoret, men man springer ofta om varandra i det här 

yrket. Men man kan ta upp de på något morgonmöte om man vill, men annars tar man det så 

snabbt som möjligt med en kollega och då kan det vara den som är inne på kontoret just då.“ 

- Respondent 3, 15 april 2015 

4.4.4 Uppfattningen om företaget och varumärket 

Synen på företaget och varumärket är av stor vikt för alla respondenter då de menar att det är 

avgörande för att de ska få fler affärer. Flera av respondenterna angav att de vill uppfattas 

som trygga, lojala, lokala. Dessutom nämner de tillfrågande även att ett dåligt rykte kan 

påverka hela företaget negativt och det ofta uppmärksammas i media vilket gör att man bör 
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vara extra försiktig. Fyra respondenter svarar att en medarbetares oetiska beteende kan 

påverka och svartmåla hela företaget.  

“Jag bryr mig väldigt mycket om hur folk ser på företaget, det är det viktigaste av allt. Ibland 

lägger man sig lite väl mycket i kundernas händer, det är en service, inte en tjänst tycker jag, 

och då är det viktigt att de som letar bostad uppfattar oss som bra och som en trygg firma. 

Säljaren fattar ju beslut vid val av mäklare efter rykten, prestationer, approach.” 

- Respondent 9, 15 april 2015 

4.4.5 Avsikten till kommunikation med sina medarbetare ”ICM” 

Samtliga respondenter var överens om att fastighetsmäklaryrket är ett socialt yrke vilket gör 

att kollegorna gärna pratar med varandra. De menade dessutom att dagarna är längre än 

vanliga arbetsdagar vilket gör att de under en arbetsdag kan kombinera fritid och arbetstid 

vilket gör att de växlar emellan. Därför svarade alla tillfrågande att samtalsämnena bestod av 

en mix mellan jobbrelaterade frågor och deras privatliv/fritid.  

 

“Det är ju ett socialt yrke, man ska diskutera mycket med sina kollegor om jobbrelaterade 

saker, men det är ju sekretess så det måste ju stanna i lokalen. Det är inte bra businessnack 

heller. Det ska vara kul att vara här liksom så man pratar mycket allmänt också för att lära 

känna varandra.” 

- Respondent 9, 15 april 2015 

4.4.6 Rättvis arbetsmiljö ”Responsibility/trust” 

Hälften av de tillfrågade ansåg att det var en rättvis behandling av alla kollegor på kontoret. 

Respondenterna menade att de uppskattade den rättvisa behandlingen och ansåg att alla på 

kontoret från assistent till chef var lika viktiga. En respondent berättade att de var så pass 

beroende av varandra vilket gjorde att de uppskattade varandra mer. Resterande del ansåg att 

det var en viss prioritering efter prestation. De som jobbar mer - får mer hjälp/uppvaktning. 

Ingen av dem ansåg dock prioriteringen som något negativt utan hänvisade till att yrket är 

sådant.  

 

“Ja de tycker jag att det är. Men jag vet ju självklart att det blir lite olika behandling ändå, 

men de är oftast ömsesidigt då de anställda inte har lika stort intresse i jobbet heller. Men 

jag tycker inte någon behandlas fel. Men vissa ser ju detta jobb som ett 8-5 jobb och då 
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skulle de kanske bli fel om dom behandlades exakt lika som de som faktiskt jobbar 13-14 

timmar om dygnet.  Dom kanske inte får samma hjälp och stöd i affärer som med assistenter 

och så, men då har dom ofta inte samma intresse av det heller.” 

- Respondent 3, 15 april 2015 

 Kontrollfrågor 4.5

För att kontrollera tillförlitligheten av respondenternas svar på våra frågor ställde vi två 

situationsbaserade kontrollfrågor för att se om det svarade lika när vi satte in frågan i en 

fiktiv situation.  

 

4.5.1 Situationsfråga kontroll av agerande vid medarbetares oetiska beteende 

På frågan hur de skulle reagera om en kollega medvetet beaktade sina egna intressen framför 

kundens svarade majoriteten av respondenterna att detta vore något de skulle ta upp och 

diskutera med kollegan direkt. Främst var anledning kort och gott att det inte ansågs som okej 

och att det påverkar varumärket negativt. De respondenter som i fråga 8 svarade att de någon 

gång har upptäckt att en kollega har agerat oetiskt och vid det tillfället ställde kollegan till 

svars, svarade även så i denna fråga. Öppen kommunikation kollegorna emellan visar sig 

således tydligt hos våra respondenter.  Hälften av respondenterna skulle dessutom ha pratat 

med chefen vid en sådan situation, åter igen med anledning av att oetiskt beteende inte 

klassas som okej. Detta stämmer också överens med de svar vi tidigare fått fram genom våra 

intervjuer. Som tidigare frågor visat så diskuterar medarbetarna gärna och ofta etiska problem 

med varandra, främst för att rådgöra och se till att besluten som tas är riktiga. Därefter 

kommer kommunikation med chefen, liksom svaret i denna fråga pekar på.  

 

”Då skulle jag fråga hur fan den tänkte, då skulle jag bli irriterad jag är ganska frispråkig 

så. Också ta det men den personen och fråga vad händer om det skulle komma fram vill, du 

sätta någon annan i skiten?! Jag skulle ta det direkt och få den att lägga alla kort på bordet.” 

- Respondent 4, 22 april 2015 

 

”Eftersom vi är noga med varumärket vill vi inte att något sånt ska hända så därför är vi 

mån om att alla agerar etiskt för allas bästa. Vi döljer inget för varandra så om det skulle 

hända skulle det inte vara några problem alls att prata med den personen. Vi är alla kollegor 
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och har ett sånt klimat så det behövs inte att gå till chefen för att berätta. Då försöker man 

berätta det på ett bra sätt för kollegan.” 

- Respondent 1, 9 april 2015 

 

4.5.2 Situationsfråga kontroll av medarbetarnas påverkan vid beslutsfattning 

Sista frågan gällde huruvida respondenterna skulle falla för grupptryck och undvika att 

meddela bud till en säljare för att medarbetarna tycker så. Samtliga respondenter svarade att 

de skulle stå emot grupptrycket. Främst menade de att det var med anledning av 

fastighetsmäklarlagen, som säger att samtliga bud som inkommer måste redovisas till 

säljaren. En respondent svarade att denne skulle stå emot grupptrycket på grund av sin 

skyldighet gentemot säljaren, respondenten nämnde inte fastighetsmäklarlagen vid ord men 

vi tolkade de som att det var det som menades med ”skyldighet”. I tidigare frågor har det 

framkommit att det är den egna magkänslan och insikten som är de främsta påverkbara 

faktorerna vid beslutsfattning, liksom att vid situationer där det faktiskt finns ett rätt och ett 

fel, som vid denna situation där lagen visar en tydlig väg, så följer de lagen.  

 

”Det är jätteviktigt och sådana här fall hamnade jag i senast förra veckan. Här gäller det att 

vara jättetydlig och enligt lagen måste jag framföra alla bud som kommer även om det är 30 

minuter eller 30 sekunder innan köparen skriver på. Och jag har haft sådana situationer där 

man tagit ut säljaren och framfört det. Så länge som du uppfyller dina skyldigheter så är det 

lugnt. Sedan kan du alltid färga en säljare eller inte färga men upplysa hur man bör agera 

och vilka risker man tar. […] Sammanfattningsvis så skulle jag alltid framföra budet även 

om mina kollegor skulle tycka något annat för att jag alltid måste följa lagen.” 

- Respondent 7, 22 april 2015 

 

”Det skulle inte kollegorna säga *skrattar* och även om de skulle säga det så skulle jag ha 

framfört det ändå för att du är skyldigt som mäklare enligt lagen att framföra det ändå. Jag 

skulle inte fallit för grupptrycket utan följt lagen.” 

- Respondent 10, 23 april 2015 

 

Med anledning av ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen att respondenternas svar 

känns än mer tillförlitliga då svaren överensstämmer med tidigare svar ett flertal gånger.   
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5 Analys 
I följande kapitel analyserar vi det empiriska material med hjälp av Sarah Philipsons (2013) 

”Pattern-finding in qualitative data – a 17 steps procedure of making data analysable”. 

Först presenteras de globala mönster vi hittat för att sedan övergå till en djupare 

presentation av de lokala mönstren. Våra respondenter benämns som nummer 1-10 för att 

säkerställa respondenternas anonymitet.  

	  

 Mönster och tolkning av tabeller 5.1

Vi kommer nu att presentera vårt empiriska material genom att använda oss av Philipson 

(2013) analysmetod. Samtliga svar från respondenterna har sammanställts i en matris som ni 

kan se i vår tabell nedan (Tabell 12). Frågeställningarna har vi placerat horisontellt och 

svaren från våra respondenter har placerats vertikalt. Detta för att vi enklare och på ett 

överskådligt sätt kan bearbeta svaren. Nyckelorden som vi framtagit finns placerade under de 

olika rubriker som vi själva namngett. Nyckelorden av samma betydelse har placerats under 

samma rubriker. Analysmetoden innefattar ett sökande efter globala och lokala mönster, 

något som hjälpt oss att dels skapa djupare förståelse för respondenternas resonemang och 

samtidigt kunna följa de konstateranden som görs. I och med detta har vi fått reducera vårt 

material men när vi sedan beskrivit de olika mönstren som vi funnit och utfört analysen har vi 

tagit hänsyn till allt innehåll i intervjuerna. 

 

5.1.1 Beskrivning av globala mönster 

Kolumnerna har flyttats om för att respondenter med liknande nyckelord gällande studiens 

helhet ska vara placerade intill varandra. Detta har gjorts med syfte att de respondenter med 

flest svar som likande varandras skulle komma intill varandra. Philipson (2013) föreslås att 

detta görs för att vi ska kunna utläsa globala mönster. Vi kan genom vår tabell (Tabell 12) 

utläsa att respondenterna 1, 10 och 7 svarar i likhet med varandra, något vi kan se även hos 

respondenterna 3, 9 och 5 och 8, 4, 6 och 2.  Vi har därför ställt dessa bredvid varandra och 

döpt dem till grupp 1 respektive grupp 2 och grupp 3. Dessa tre grupper av respondenter 

upplevde vi hade svarat på ett liknande sätt genomgående i intervjuerna. För att vi sedan 

inom dessa grupper skulle hitta liknelser och skillnader har vi använt oss av våra 

kontrollvariabler vilka varit ort, kön, ålder, tid som fastighetsmäklare samt antal anställda på 

kontoret.  
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I det första mönstret hade vi svårt att utläsa några kopplingar mellan kontrollvariablerna. I 

mönster nummer två kunde vi dock se att samtliga respondenter är verksamma i Karlstad, två 

av dem är i samma ålder (27 år) och två av dem har arbetat som fastighetsmäklare lika länge 

(5 år).  

Totalt är spannet på samtliga respondenters arbetslivslängd som fastighetsmäklare 3,5 år. 

Snittet på de respondenter presenterade i mönster två har jobbat 4,1 år.  

 

I det tredje globala mönstret kunde vi se ett samband kopplat till kontrollvariablerna vilket 

var att tre av fyra respondenter hade arbetat som fastighetsmäklare i 1 år eller mindre. Utöver 

det kunde vi utläsa att dessa tre respondenter svarat att det fått utbildning inom ämnet etik. 

Av totalt 4 respondenter som svarat att det genomgått en etikutbildning så finns alltså tre av 

dessa placerade i det tredje mönstret. Det ska tilläggas att etikutbildningsfrågan inte var en 

kontrollvariabel utan ytterligare ett samband vi kunde utläsa från matrisen efter utformningen 

av globala mönster.  
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Tabell 12, Globala mönster, Egen 

 

5.1.2 Beskrivning av lokala mönster 

Vid respektive rubrik under varje frågeställning har vi försökt att urskilja likheter eller 

olikheter gällande respondenternas svar på intervjufrågorna som presenteras. Vi har vid varje 

urskilt mönster förtydligat med text vad vi ser för något. Även här vid utformning av lokala 
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mönster har vi omstrukturerat kolumnerna för att på ett mer överskådligt sätt kunna redovisa 

de lokala mönstren.  

Sju av respondenterna svarade att en schysst affär är en affär där både köpare och säljare är 

nöjda (Tabell 13, mönster 1) . I enighet med Wimbush et al., (1997) och Victor & Cullen 

(1988) beskrivning av utilitarismen, som innebär att göra största möjliga nytta till så många 

människor som möjligt, är detta en av de främsta teorierna vid etisk beslutsfattning för 

individer. Vi menar att det i en mäklares situation kan vara problematiskt att göra alla parter 

nöjda. Mäklaren ska vara en opartisk mellanhand men samtidigt inte vara partisk när det 

kommer till försäljningspris på objektet. Respondenterna menade att det var av betydelse att 

både säljare och köpare var nöjda med den tjänst mäklaren utfört för att vara långsiktig inom 

branschen. För säljare och köpare ansåg de tillfrågade att en schysst affär var en affär med 

tillräcklig insyn, tydlighet och trygghet. Tre av de tillfrågade berättade att det var viktigt att 

säljaren fick bra betalt vilket enligt oss inte gör köparen nöjd. För att göra köparna nöjda 

menade respondenterna att det var viktigt att ge tillräckligt med information om hela 

processen. 

 

 

Tabell 13, Lokalt mönster 1, egen 

Sju respondenter svarade att de upplever att alla medarbetare behandlas lika på kontoret, fyra 

av dessa respondenter svarade dessutom att de aldrig har upptäckt att en kollega agerat 

oetiskt (Tabell 14, mönster 2). Av de fyra respondenter som upptäckt medarbetare som agerat 

oetiskt, upplever tre av dessa också att kollegorna på arbetsplatsen särbehandlas och/eller 

prioriteras ut efter prestation (Tabell 14, mönster 3). Dessa två mönster kopplar vi samman 

med Treviño och Weaver (2001) som menar att anställda som uppfattar sin arbetsmiljö som 

orättvis tenterar att agera mer oetiskt än medarbetare som är av uppfattningen att 

arbetsplatsen är rättvis. Vi tror att det beror på vilket klimat som är på arbetsplatsen, våra 

resultat visar att medarbetarna påverkas av kollegorna på kontoret. Har kontoret ett klimat där 

de anställda behandlas olika är det större risk för att de ska agera oetiskt eftersom det blir ett 

tuffare klimat. De respondenter som ansåg att behandlingen på kontoret inte alltid var rättvis 
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tyckte däremot inte att det var negativt. Respondenterna menade att det var okej att behandla 

medarbetare på olika sätt eftersom det var efter framgång, och således också ansågs som 

rättvist. En viss prioritering är enligt oss okej men det ökar risken för att skapa en dålig 

stämning som kan ha negativa konsekvenser på klimatet på arbetsplatsen. 

 

Tabell 14, Lokalt mönster 2 & 3, egen 

Sex respondenter anser att kollegorna har inflytande på beslutsfattningen och fyra av dessa 

menade att oetiskt beteende har en negativ påverkan på alla medarbetare (tabell 15, mönster 

4). Detta bekräftas av Tajfel & Turners (1985) begrepp ”Peer behavior” som beskriver hur 

etiskt eller oetiskt beteende kan sprida sig inom en grupp människor inom ett företag. Flera 

av de som ansåg att kollegorna påverkade beslutsfattningen menade att de sökte stöd hos 

kollegorna för att få stöd och uppbackning i olika frågor. Här menar vi återigen att det är 

viktigt att ha ett gott etiskt klimat där oetiskt beteende inte accepteras. Vi anser att det finns 

en risk att ha flera personer på samma kontor med låga moraliska och etiska värderingar då 

de kan ge råd som ur etisk synpunkt inte är passande. Har ett kontor istället en grupp med 

individer som har starkt inflytande och höga moraliska och etiska värderingar kan detta alltså 

enligt oss göra gott för klimatet. 

Ett annat mönster vi fann var att de respondenter som ansåg att andra människors syn på 

deras arbetsplats var viktig också sökte stöd och bekräftelse när de fattade sina beslut för att 

besluten som togs skulle bli så bra som möjligt för samtliga kunder (tabell 15, mönster 5). 

Utilitarismen står för att göra största möjliga nytta för störst mängd människor, och vi tycker 

oss se utilitarismen som en central del i dessa respondenters beslutsfattning med ovanstående 

resonemang. En medarbetare med en stark vilja om att alltid fatta rätt beslut använder alltså 

gärna sina kollegor för att diskutera olika frågor, både för sitt eget varumärke men också för 

företagets. 
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Tabell 15, Lokalt mönster 4 & 5, egen 

 

I vår uppdelning av de respondenter som ansåg att deras kollegors synpunkter var viktiga i 

beslutsfattningen fann vi stöd för Ingram et al., (2007) interpersonella dimension. Av de nio 

tillfrågade som uppskattade kollegornas synpunkter tyckte sju att kollegorna hade inflytande 

på beslutsfattandet och att de gärna bollar frågor med varandra (tabell 16, mönster 6). Vi 

menar att detta tyder på att den interpersonella dimensionen är stark då synpunkter delas, 

värderas samt utgör grund för det slutgiltiga beslutet vilket är i enlighet med vår teorimodell. 

Vi ser förövrigt bollandet med kollegor som nödvändigt för att skapa ett gemensamt tänk 

gällande hur oklara och svåra situationer ska lösas, speciellt för de respondenter som inte 

genomgått någon etik utbildning.  

	  

	  
	  

Tabell 16, Lokalt mönster 6, egen 

	  

När vi delade upp respondenterna efter hur ofta de fattade beslut fann vi att de som ofta 

fattade beslut och värderade kollegornas synpunkter inte hade upplevt att någon kollega 

agerat oetiskt (tabell 17, mönster 7). Dessutom hade även dessa respondenter en stark tro på 

sina egna värderingar och åsikter vid beslutsfattningen. Detta är i enlighet med Jones (1991) 

som menar att egna värderingar ofta är den mest centrala delen vid etisk beslutsfattning.   

 

Samtidigt hade de tre respondenter som sällan fattade etiska beslut också någon gång 

upptäckt att en kollega agerat oetiskt (tabell 17, mönster 8). Detta är enligt oss en intressant 
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upptäckt som vi väljer att koppla till Ingram et al., (2007) teori om att medarbetarna tenderar 

att anta ett mer etiskt beteende när ett klimat skapas där etiska värderingar och beteenden 

främjas, stödjs och delas. Eftersom dessa tre respondenter sällan fattar beslut om en etisk 

fråga skulle det kunna innebära att de heller inte är lika angelägna om att diskutera den typen 

av frågor med sina kollegor. De etiska värderingarna och beteenden stödjs och delas således 

förmodligen inte på samma sätt på deras arbetsplats som på en arbetsplats där etiska 

dilemman diskuteras mer frekvent. Vilket enligt Ingram et al., (2007) då skulle kunna betyda 

att risken är större att just dessa respondenter också arbetar på en arbetsplats där oetiskt 

beteende sker av någon medarbetare.  

	  

	  
	  

Tabell 17, Lokalt mönster 7 & 8, egen 

 

De tre respondenter som ansåg att de sällan fattade etiska beslut i vardagen gick främst efter 

egna värderingar, åsikter samt lagar, regler och policys (tabell 18, mönster 9). Enligt oss kan 

dessa respondenter placeras i den strukturella dimensionen som tidigare nämnt främst handlar 

om de etiska koder företaget framtagit, liksom riktlinjer, belöningar och straff. Vi ser 

dessutom pliktetiken som framträdande i detta mönster, då respondenternas egna värderingar 

tenderar att grunda sig i vad som är rätt enligt plikten (Roos, 2007).  

	  

	  
	  

Tabell 18, Lokalt mönster 9, egen 
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Fem av de sex respondenter som på vår kontrollfråga svarade att de skulle diskutera direkt 

med kollegan om de upptäckte att denne beaktade sina egna intressen framför kundens har 

inte svarat lika vid fråga 8 visar vår matris (tabell 17, mönster 10). Dock är fråga 8 främst 

ställd i syfte att ta reda på om oetiskt beteende förekommer, om de någon gång upptäckt att 

en kollega agerat oetiskt eller inte. Fyra av de fem respondenter som inte nämnt 

ifrågasättande av beteende i fråga 8 har heller aldrig upptäckt att en kollega agerat oetiskt 

vilket vi menar försvarar olikheterna i svaren på frågorna. Vi kan se att två av fyra 

respondenter som i fråga 8 svarat att de har upptäckt att en kollega agerat oetiskt svarat 

likadant angående ifrågasättande av handlingen och diskussion med kollegan i kontrollfrågan 

också (tabell 19, mönster 11). Vi kan alltså se att medarbetarna generellt sett gärna och ofta 

diskuterar och rådgör med sina kollegor (tabell 16, mönster 6) likväl som de lägger sig i och 

kommenterar om de upptäcker att det en kollega gör är fel.  Den interpersonella dimensionen 

ter sig tämligen stark här då medarbetarna vill och försöker utveckla varandras etiska 

beteenden till det bättre (Babin et al., 2000; Ingram et al., 2007; Tajfel & Turner, 1985).  

	  

	  
	  

Tabell 19, Lokalt mönster 10 & 11, egen 

	  

 Modifierad teorimodell 5.2

Vår modell som vi skapade från teorin har ni anpassats efter vår analys av resultatet. 

Förekomsten av de olika dimensionerna visas genom cirklarnas transparens, ju svagare nyans 

på cirkeln desto svagare förekomst. ”Peer behavior” och ”Independence” har vi valt att 

koppla samman eftersom vi anser att dessa två dimensioner hör ihop. Resultatet visar att 

medarbetarna både ser till sina egna moraliska värderingar och åsikter men också till 

medarbetarnas vilket därför gör att vi valt att sammanfoga dessa cirklar. Dimensionen 

”Caring” visade sig vara stark då alla respondenter menade att de har sitt största intresse i 

andras välbefinnande, både hos människorna på arbetsplatsen och hos de kunder de möter. Vi 

har lagt till en cirkel som består av ”Plikt etik”. Denna tillhör dock den strukturella 

dimensionen av det etiska klimatet men eftersom hälften av respondenterna nämnde att det är 
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lagar, regler och policys som styr beslutsfattningen anser vi därför att det är viktigt att 

framföra det i vår modell. ”Responsibility/trust” fann vi inget stöd för i vår analys av det 

empiriska materialet eftersom det inte framgick hur betydelsefullt det är att medarbetare har 

förtroende för sina chefer. Dessutom upplevde inte respondenterna att orättvis behandling 

påverkade klimatet negativt. Beslutsprocessens steg lämnar vi oförändrade då vi anser att de 

tydligt visar hur ett beslut fattas med påverkan av de olika dimensionerna. 

	  
	  
Figur 4 Modifierad teorimodell, Egen 
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6 Slutsats 
Nedan lyfter vi fram det resultat vi fått fram genom vårt teori- och empirikapitel och knyter 

detta samman till studiens syfte.  

 

Efter genomförandet av studien kunde vi dra ett antal slutsatser utifrån de svar vi fick av de 

tio deltagande respondenterna. Genom vår inledning av uppsatsen har vi belyst 

problematiken kring oetiskt beteende inom fastighetsmäklarbranschen. Vi anser att vi bidragit 

med ökad förståelse för hur den interpersonella dimensionen påverkar beslutsfattningen hos 

medarbetare inom säljorganisationer. Detta anser vi kan hjälpa branschen att förstå sig på hur 

mäklarna resonerar när de fattar beslut och vad de påverkas av. Med tanke på antalet 

respondenter är det svårt att säga att resultaten gäller för fler fastighetsmäklarkontor än de 

som deltagit i studien men vi anser att det är en indikator på hur det ser ut på kontor i Sverige 

med anledning av respondenternas geografiska placering. Utgångspunkten i vår slutsats har 

varit de forskningsfrågor vi tidigare presenterat.  

 

• Kan oetiskt beteende påverka de andra medarbetarna? 

• Vilken av de etiska teorierna egoism, utilitarism eller pliktetik är den mest centrala 

när det kommer till beslutsfattande för individer? 

• På vilket sätt påverkar en rättvis/orättvis arbetsmiljö medarbetarnas beslutsfattning 

vid etiska dilemman?  

 

Till att börja med fann vi att etik och moral inte diskuteras i dessa termer men ändå är något 

som fastighetsmäklarna undermedvetet stöter på dagligen i sitt arbete. Vårt resultat visar att 

medarbetare inom fastighetsmäklarbranschen har inflytande på den enskildes etiska 

beslutsfattning. Vi menar att medarbetarna har inflytande på varandra eftersom 

respondenterna berättade att de påverkades av sin arbetsgrupp och gärna sökte stöd och råd 

från kollegorna vid beslutssituationer. De värderade dessutom kollegornas åsikter högt även 

om de främst gick efter egna moraliska åsikter, värderingar och magkänsla. Om en/flera 

medarbetare agerar oetiskt uppmuntrar inte detta andra medarbetare att agera likadant, utan 

det får snarare de andra medarbetarna att reagera genom att som för våra respondenter, 

ifrågasätta eller ta upp det med chefen för att visa på att det inte är okej. Respondenterna 

ansåg att oetiskt beteende påverkar hela företaget och dess varumärke negativt då media 

gärna uppmärksammar mäklare som agerat oetiskt. Då fastighetsmäklare lever på sitt rykte 
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och återkommande kunder menade de tillfrågade att oetiskt beteende kunde resultera i 

förödande konsekvenser för hela företaget. Resultatet visar alltså att respondenterna påverkas 

av sina medarbetare för att fatta så korrekta etiska beslut som möjligt, medan oetiskt 

beteende, enligt våra respondenter, inte avspeglar sig på medarbetarna. Vi är av åsikten att 

oetiskt beteende kan avspegla sig på medarbetare men att detta inte visar sig i våra resultat 

kan bero på att de kontor vi besökt har haft ett bra etiskt klimat eller att vi inte fått helt 

sanningsenliga svar med tanke på att det är frågor som kan vara känsliga att svara på. 

 

Gällande vilket av de etiska teorierna som är den mest centrala för den enskildes 

självständighet vid beslutsfattning visade resultatet att egoism inte är förekommande 

överhuvudtaget hos våra respondenter. Huruvida det överensstämmer med 

fastighetsmäklarbranschen i allmänhet är svårt att bekräfta men enligt oss är det tvetydigt då 

vi är av åsikten om att egoism existerar ute i branschen. Möjligtvis dock inte just hos våra 

respondenter. Däremot visar sig utilitarismen starkt genom att respondenterna anser att det är 

kunderna som står i fokus vid deras beslutsfattning, där de alltid ska komma i första hand och 

att samtliga pater ska vara nöjda. Det pliktetiska visar sig även vara en central teori vid 

beslutsfattning, vilket dock tillhör den strukturella dimensionen av det etiska klimatet och är 

något vi inte studerat närmre, men som det finns påtaglig mängd forskning om sedan tidigare 

som är i enlighet med detta.  

Vi fann även att oetiskt beteende upptäcks mer sällan på arbetsplatser som enligt 

respondenterna upplevs ha en rättvis arbetsmiljö. De medarbetare som upplevde att det fanns 

kollegor som särbehandlades och/eller prioriterades efter prestation hade också erfarenheter 

av oetiskt beteende från kollegor.  Vår studie visar liksom den samlade teorin i uppsatsen att 

en rättvis behandling av samtliga medarbetare bidrar till en arbetsplats där det etiska klimatet 

blir starkare och bättre etiska beslut fattas. 
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 Förslag till fortsatt forskning 6.1

Här redogör vi för områden som skulle vara intressant för fortsatt forskning. Vi lyfter ämnen 

som vi inte funnit stor plats för i vår studie för att uppmuntra framtida forskare att studera 

dessa vidare. 

 

Eftersom vår studie visat att medarbetarnas beteende, ”peer behavior”, varit av vikt vid den 

enskildes beslutsfattande så vore det intressesant att studera denna faktor allt närmre genom 

att förslagsvis studera chefers medvetenhet om betydelsen av medarbetarnas beteende på 

arbetsplatsen. Möjligtvis för att utveckla rekryteringsåtgärder/program för att säkerställa 

etiskt beteende inom fastighetsmäklarbranschen genom att belysa vilka 

medarbetaregenskaper som är betydelsefulla för att höja kvalitén på den etiska 

beslutsfattningen på ett kontor.   

 

Vi föreslår även att mer djupgående studera vilken av de underdimensioner inom den 

interpersonella dimensionen vi framtagit som är mest förekommande i de 

fastighetsmäklarföretag där kundnöjdheten är allra högst och/eller de företag som är mest 

framgångsrika i landet. Detta för att kunna se om det finns något samband mellan någon 

dimensions påverkan på medarbetarnas beslutsfattning och de faktiska resultaten hos 

företaget.    

 

Avslutningsvis vill vi uppmuntra till vidare forskning inom både den strukturella 

dimensionen och den interpersonella dimensionen och en jämförelse mellan dessa för att öka 

förståelsen kring etisk beslutsfattning. I vår studie visar resultaten att båda dimensionerna 

påverkar beslutsfattningen vilket visar att en mix av båda är vad som är förekommande inom 

fastighetsmäklarbranschen.  
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8 Bilagor 
 

 Bilaga 1, Datum för intervjuer 8.1
	  
Intervju 1 2015-04-09 

Intervju 2 2015-04-23 

Intervju 3 2015-04-15 

Intervju 4 2015-04-22 

Intervju 5 2015-04-09 

Intervju 6 2015-04-23 

Intervju 7 2015-04-22 

Intervju 8 2015-04-10 

Intervju 9 2015-04-15 

Intervju 10 2015-04-23 
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 Bilaga 2 Transkribering Nyckelord 8.2

Q1	  	   Säljar
en	  får	  
bra	  
betal
t	  

	  	   	  	   /sälj
aren	  
vill	  
ha	  
så	  
bra	  
beta
lt	  
som	  
möjl
igt./	  

	  	   	  	   	  	   	  
/sk
a	  bli	  
så	  
bra	  
som	  
möj
ligt	  
för	  
sälj
are
n./	  	  

	  	   /br
a	  
beta
lt/	  

	  	   3	  

	  	   Tydli
ghet	  

	  	   /tydli
ghet/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   /ty
dlig
/	  

	  	   	  	   	  	   2	  

	  	   Att	  
båda	  
parte
rna	  
är	  
nöjda	  

	  	   /alla	  
är	  
nöjda
/	  
säljar
na	  
tycke
r	  att	  
de	  
sålt	  
till	  ett	  
bra	  
pris	  
/köpa
rna	  
tycke
r	  att	  
de	  
fått	  
ett	  
bra	  
boend
e	  till	  
ett	  
rimlig
t	  
pris/	  

/bå
de	  
sälja
re	  
och	  
köp
are	  
ska	  
vara	  
nöjd
a./	  	  

/när	  
både	  
köpa
re	  
och	  
säljar
e	  är	  
nöjda
/	  

/En	  
nöj
d	  
sälj
are	  
och	  
en	  
nöj
d	  
köp
are
/	  	  

/al
la	  
pa
rte
r	  
är	  
nö
jda
/	  

	  	   /nä
r	  
bäg
ge	  
part
er	  
är	  
nöjd
a/	  

	  
/nöj
d	  
sälj
are,	  
nöjd	  
köp
are/	  	  

	  	   7	  
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	  	   En	  
trans
pare
nt	  
affär	  

	  	   	  	   	  	   	  
/tran
spara
nt	  
och	  
öppe
n/	  

	  	   /tr
an
sp
ar
en
t	  
aff
är
/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   2	  

	  	   En	  
trygg	  
affär	  

	  	   	  	   /kö
pare
n	  
kän
ner	  
sig	  
nöjd	  
och	  
tryg
g/	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   /try
ggh
et	  
för	  
sälj
are
n/	  

2	  

	  	   Tillrä
ckligt	  
med	  
infor
matio
n	  

	  	   /att	  
alla	  
fått	  
all	  
info/.	  

	  	   /Ko
mmu
nikat
ion	  
är	  
vikti
gt	  /	  

	  	   /in
for
ma
tio
n	  
o
m	  
all
a	  
ste
g/	  	  

/ty
dlig	  
info
rma
tion
/	  

	  /all	  
info
rma
tion	  
som	  
de	  
efte
rfrå
gat/	  

	  	   	  	   5	  

	  	   Övrig
t	  

Mar
kna
den	  
får	  
säga	  
sitt	  

Delak
tighet	  

	  	   Det	  
är	  
kul	  
om	  
man	  
blir	  
uppv
aktad	  
efter	  	  

	  	   	  	   /De
t	  är	  
vikt
igt	  
att	  
rätt	  
per
son	  
tar	  
rätt	  
besl
ut/	  

	  	   /Sn
abb	  
pro
cess
/	  

/sm
idig	  
affä
r/	  

6	  

Q2	  	   Stor	  
komp
lex	  
affär	  

	  	   Stor	  
affär	  
med	  
myck
et	  
penga
r,	  

/väl
digt	  
kom
plex	  
affär
/	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	  



	   75	  

	  	   Det	  
är	  
jättev
iktigt	  

/	  
jätte
vikti
gt/	  

/Det	  
är	  
jättevi
ktigt/	  

/	  
jätte
vikti
gt./	  

/Det	  
är	  
jätte
vikti
gt/	  

/är	  
vikt
igt/	  

/	  
är	  
vik
tig
t/	  

/väl
digt	  
vikt
igt/	  

/Jät
tevi
ktig
t/	  

/Jät
tevi
ktig
t/	  

/	  
jätt
evi
ktig
t/	  

10	  

	  	   Reko
mend
ation
er	  

	  	   /Reko
mme
ndati
oner	  
är	  
viktig
t/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   /Ry
kte	  
och	  
rela
tion
er/	  

/du	  
får	  
ett	  
dåli
gt	  
ryk
te	  /	  

3	  

	  	   Långs
iktig
het	  

/lån
gvar
ig	  
på	  
mar
kna
den
/	  

	  	   /lev
er	  
lång
t	  
på/	  

	  
/byg
ga	  
långs
iktigt
/	  

	  	   	  	   /va
ra	  
lång
sikt
ig	  i	  
bra
nsc
hen.
/	  

/sk
apa	  
sig	  
ett	  
gott	  
nam
n/	  

	  	   	  	   5	  

	  	   Gott	  
samv
ete	  

	  	   /gott	  
samv
ete/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   /mi
tt	  
sam
vet
e/	  

2	  

	  	   Övrig
t	  

/tra
nsp
aren
t/	  s	  

/vikti
gt	  för	  
sin	  
regist
rering
./	  

/trå
kig	  
och	  
dum	  
situ
atio
n./	  

	  	   /ri
ktli
nje
r/	  

/k
or
re
kt	  
är	  
ett	  
hå
rt	  
or
d/	  

/Vi
ktig
t	  för	  
bra
nsc
hen
/	  

	  	   	  	   	  	   6	  

Q3	  	   Bollar	  
frågor	  
med	  
varand
ra	  

	  	   	  vi	  är	  
bra	  
kollego
r	  
/hjälpa	  
varandr
a/	  

/bruk
ar	  vi	  
ta	  tag	  
i	  en	  
kolleg
a.	  /	  

/bollar	  
i	  
teame
t	  om	  
man	  
känner	  
sig	  
osäker
/	  

/boll
ar	  
med	  
kolle
gor./	  

/bo
llar	  
iho
p/	  	  

	  	   	  	   /prat
ar	  vi	  
öppe
t	  
med	  
vara
ndra	  
också
/	  	  

/dial
ogen	  
med	  
andr
a	  
ocks
å./	  

7	  
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	  	   Delakti
ghet	  i	  
varand
ras	  
affärer	  

/god	  
insyn	  
i	  
varan
dras	  
affär
er/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   /de
lakt
iga	  
i	  
var
and
ras	  
affä
rer	  
/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   2	  

	  	   Avstäm
ningar/	  
uppfölj
ning	  

/Vi	  
har	  
möte
n	  
varje	  
vecka	  
/	  

/Avstä
mning	  
med	  
chefer	  i	  
prevent
ivt	  
syfte/	  

/Stä
mmer	  
av	  
med	  
chefe
n	  när	  
det	  
dyker	  
upp/	  

	  	   	  
/Sen	  
så	  är	  
det	  
ju	  
uppf
öljni
ng/,	  

/m
öte
n	  
där	  
vi	  
sitt
er	  /	  

	  	   	  	   /Avst
ämni
ngar	  
med	  
chefe
n	  
varje	  
vecka
/	  

/Avs
täm
ning	  
med	  
chef
en/	  

7	  

	  	   Policys,	  
riktlinje
r	  och	  
företag
ets	  
"ansikt
e	  utåt"	  

/intr
oduk
tions
utbil
dning	  
/	  

/lektion	  
i	  hur	  
man	  
bör	  och	  
inte	  bör	  
bete	  
sig/	  	  

	  /gått	  
igeno
m	  
policy
s	  /.	  	  

	  	   /poli
cy	  /	  

	  	   /poli
cys	  /	  

	  	   	  	   	  	   5	  

	  	   Ingen	  
tydlig	  
plan	  

ingen	  
som	  
kontr
ollera
r	  	  

	  	   /svårt	  
att	  
säga	  
hur	  
dom	  
gör/	  

/	  vet	  
jag	  
faktisk
t	  inte/	  	  

	  	   /in
ga	  
dire
kta	  
ruti
ner
/	  

	  	   	  	   	  	   /Inte	  
direk
t	  
någo
n	  
speci
ell	  
plan
/	  

5	  

	  	   Övrigt	   	  
/öpp
et	  
lands
kap./	  

	  	   	  	   	  	   	  	   /lys
sna
r	  
me
st	  
på	  
che
fen.
/	  

/Kon
trollf
unkti
oner	  
inby
ggda	  
i	  
mäkl
arsys
teme
t	  /	  

/Kun
dund
ersök
ninga
r/	  

	  	   	  	   4	  

Q4	   Etikutb
ildning	  

	  	   /utbildn
ing	  i	  
början	  
av	  de	  
första	  
dagarn
a./	  

	  	   /säljtr
äning/
rör	  ju	  
etiken.
/	  

	  	   /ar
bet
at	  
me
d	  
olik
a	  
cas
e./	  	  

/etik
case/	  

	  	   	  	   	  	   4	  
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	  	   Ingen	  
utbildn
ing	  

/inte	  
etike
tten	  
etik/	  

	  	   /Vi	  
fick	  
ingen	  
utbild
ning/	  

/	  ingen	  
riktig	  
etikut
bildnin
g./	  

/Nej	  
inte	  i	  
etik.
/	  

/In
gen	  
dire
kt	  
ren	  
etik
utb
ildn
ing
/	  

	  	   /	  fick	  
jag	  
inte	  
det./	  

/ingic
k	  inte	  
någo
n	  
etik./	  

/Nej	  
inge
n	  
direk
t	  
etiku
tbild
ning.
/	  

8	  

	  	   Genom
gång	  
vad	  
företag
et	  står	  
för	  

/Gen
omgå
ng	  av	  
så	  
här	  
ska	  vi	  
arbet
a	  /	  

	  	   /Enda
st	  
geno
mgån
g	  /	  

/	  Vi	  
pratad
e	  lite	  
om	  att	  
vara	  
tydliga
/	  

	  	   /ty
dlig
t	  
lärt	  
oss	  
/	  

	  	   /”Vår
t	  
Sätt”
/	  	  

/gen
omgå
ng	  
där	  vi	  
gick	  
igeno
m	  
värde
grun
der/	  

/Gen
omg
ång	  
av	  
polic
y/	  	  

7	  

	  	   Övrigt	   	  	   	  	   	  	   /borde	  
ha	  
någon	  
sådan	  
utbild
ning/	  	  

	  	   /ut
bild
nin
g	  i	  
skol
an/	  

/	  kan	  
man	  
bara	  
ta	  in	  
en	  
viss	  
män
gd	  
infor
mati
on/	  

	  	   	  	   	  	   3	  

Q5	  	   Vi	  
agerar	  i	  
kunden
s	  
intress
e	  

	  	  
/hjäl
pa	  
kund
en/	  

/Vi	  
agerar	  i	  
kunden
s	  
intresse
/.	  

/Ja	  de	  
gör	  
jag,	  
absol
ut./	  

/kund
ens	  
intress
e	  i	  
första	  
hand/.	  	  

/Ja	  
det	  
uppl
ever	  
jag	  
att	  
dom	  
gör/	  

/	  
kun
den
s	  
intr
ess
e	  i	  
förs
ta	  
han
d/	  

/Det	  
tycke
r	  jag	  
att	  vi	  
alla	  
gör/	  

/kun
dern
as	  
intres
se	  i	  
först
a	  
hand.	  
/	  

	  
/kun
dens	  
intres
se	  i	  
först
a	  
hand.
/	  	  	  

/Det	  
tyck
er	  
jag	  
att	  
de	  
gör/	  

10	  

	  	   Anpass
a	  
tjänste
n	  efter	  
kunden	  

/for
mar	  
alltid	  
vår	  
tjänst	  
efter	  
kund
ens	  
beho
v./	  

	  	   /tillgä
nglig	  
på	  
tider	  
som	  
passa
r	  
kund
en/	  

	  	   /kun
dens	  
intre
sse	  
som	  
styr	  i	  
kring	  
det./	  

/bä
sta,	  
inte	  
giri
g	  
eft
er	  
kun
den
s	  
beh
ov.
/	  

	  	   	  	   /vad	  
som	  
är	  
viktig
ast	  
för	  
dom/	  

	  	   5	  
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	  	   Hård	  
konkur
rens	  

	  	   konkurr
ensen	  
är	  
hård/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Hård	  
konk
urre
ns.	  	  

	  	   	  	   	  	   2	  

	  	   Långsik
tighet	  

bättr
e	  de	  
gör	  
ifrån	  
sig	  ju	  
mer	  
får	  
de	  
sälja	  	  

	  Alla	  är	  
väldigt	  
noggra
nna	  att	  
ta	  vara	  
på	  
köpare	  
och	  
säljare	  	  

	  	   	  	   	  	   	  
ko
mpi
s	  
rela
tio
n	  
till	  
kun
der	  

	  	   	  	   	  	   	  	   3	  

	  	   Övrigt	   Reko
mme
ndati
oner	  

	  negativ	  
bild	  av	  
mäklar
e	  	  

Gör	  
affäre
r	  i	  
första	  
hand	  
för	  
kund
ens	  
skull	  

Sätter	  
rätt	  
arvode
n,	  är	  ej	  
diskri
minera
nde.	  

	  	   ,	  
alla	  
är	  
på	  
kon
tor
et	  
och	  
har	  
sa
mm
a	  
driv
kraf
t.	  

Anstr
änge
r	  oss	  
på	  
de	  
punk
ter	  
mån
ga	  
anse
r	  är	  
mäkl
aren
s	  
brist.	  

	  	   	  	   Bolla
r	  
fråg
or	  
med	  
vara
ndra	  

7	  

Q6	  	   Varje	  
dag	  

/Varj
e	  dag	  
/	  

/Det	  är	  
mer	  
eller	  
mindre	  
varje	  
dag,	  /	  

	  	   	  	   	  	   /De
t	  är	  
gan
ska	  
oft
a/	  	  

	  	   	  	   ofta.	  	   ofta	  	   5	  

	  	   En	  
gång	  i	  
veckan	  

	  	   	  	   	  	   /är	  två	  
till	  tre	  
gånger	  
i	  
veckan
/	  

/en	  
gån
g	  i	  
veck
an/	  

	  	   /två	  
gång
er	  i	  
veck
an/.	  

	  	   	  	   	  	   3	  

	  	   En	  
gång	  i	  
månad
en	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Inte	  så	  
ofta	  

	  	   	  	   /inte	  
att	  
det	  är	  
jätte	  
ofta/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   aldrig	   	  	   	  	   2	  
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	  	   Exemp
el	  

/Bek
anta	  
vill	  
köpa	  
till	  
lägre	  
pris/	  

/budgiv
are	  
eller	  
spekula
nter	  
som	  
kanske	  
rent	  
ekono
miskt	  
komme
r	  mer	  
förslag/	  	  	  

/utgå
ngspr
is.	  /	  

	  
/Exem
pelvis	  
hade	  
jag	  ett	  
dödsb
o./	  

	  	   /Ett	  
exe
mp
el	  
är	  
att	  
väg
led
a	  
folk	  
rätt
,	  /	  

/	  Det	  
kan	  
vara	  
insyn	  
eller	  
störa
nde	  
gran
nar	  /	  

	  	   /Bud	  
innan	  
visni
ng,	  
sker	  
gans
ka	  
ofta./	  	  

/En	  
fråga	  
kom
mer	  
exe
mpel
vis,	  
när	  
är	  
det	  
bäst	  
att	  
sälja
/	  

8	  

Q7	  	   Egna	  
värderi
ngar	  
och	  
åsikter	  

/värd
ering
ar/	  

/Min	  
magkän
sla/	  

/vad	  
jag	  
själv	  
har	  
för	  
värde
ringar
/	  

Magkä
nslan	  
påverk
ar	  mig	  
mest/.	  	  

	  	   ma
gkä
nsl
an/	  

	  
/mor
al	  
som	  
ligge
r	  till	  
grun
d/	  

/kän
nas	  
bra	  i	  
hur	  
jag	  
agera
r	  /	  

/fing
ertop
pskä
nsla	  /	  

	  /Jag	  
litar	  
väl	  
på	  
min	  
egen	  
insti
nkt/	  

9	  

	  	   Lagar,	  
regler	  
och	  
policys	  

	  	   	  	   föret
agets	  
policy
s/	  

	  	   	  
/håll
a	  de	  
regle
r	  
och	  
sånt	  
som	  
finns	  
/	  

poli
cyn	  
i	  
gru
nde
n	  /	  

	  	   /I	  
grun
d	  och	  
botte
n,	  
skriv
na	  
regle
r	  är	  
num
mer	  
ett!	  /	  

/Det	  
är	  
föret
agets	  
grun
dvär
den	  
och	  
polic
ys./	  

	  	   5	  

	  	   Rågör	  
med	  
kollega	  
eller	  
chef	  

fråga
r	  jag	  
gärna	  
en	  
kolle
ga/	  

	  	   anvä
nda	  
kolleg
orna	  
/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
/boll
a	  
idéer	  
med	  
mina	  
kolle
gor	  
ocks
å/	  

3	  

Q8	  	   Har	  
upptäc
kt	  att	  
kollega	  
agerat	  
oetiskt	  

	  	   	  /Jag	  
har	  
varit	  
med	  
om	  en	  
sådan	  
situatio
n	  på	  
kontore
t.	  /	  

ja	  /	   	  	   	  	   	  	   /Ja	  
det	  
har	  
hänt	  
någr
a	  
gång
er	  /	  

/Ja	  
det	  
har	  
jag	  
uppt
äckt/	  

	  	   	  	   4	  
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	  	   Ta	  det	  
med	  
kollega
n	  och	  
ifrågas
ätta	  
beteen
den	  

	  	   /Skulle	  
det	  
vara	  
bästa	  
kollega
n	  skulle	  
jag	  
ifrågasä
tta	  /	  

	  	   	  	   	  	   	  	   /vi	  
kan	  
utan	  
probl
em	  
säga	  
åt	  
vara
ndra
/	  	  

	  	   /fråg
at	  
den	  
perso
nen	  i	  
fråga
/	  	  

/skul
le	  
jag	  
ifråg
asätt
a	  
kolle
ga/	  

4	  

	  	   Inte	  
upptäc
kt	  det	  

/Nej	  
jag	  
har	  
aldrig	  
uppt
äckt	  /	  

	  	   	  	   Ingen	  
direkt	  
som	  
jag	  
komm
er	  på./	  

Nej	  
det	  
har	  
jag	  
nog	  
inte	  
gjort
/.	  

Nej	  	   	  	   	  	   Nej	  
det	  
har	  
jag	  
inte/.	  	  

Nej	   6	  

	  	   Övrigt	   	  	   /Ta	  det	  
med	  
teamle
daren	  
eller	  
chefen/	  

	  	   skulle	  
jag	  
skäm
mas	  
för	  det	  
/	  

	  	   	  	   	  	   	  Jag	  
blev	  
skits
ur/	  

	  	   	  	   3	  

Q9	  	   Ja	  
kollego
rnas	  
synpun
kter	  är	  
viktiga	  

/Ofta
st	  
rådg
ör	  
jag	  
med	  
mina	  
kolle
gor./	  

/Vi	  är	  
ett	  
riktigt	  
bra	  
gäng	  
och	  de	  
flesta	  
är	  
riktigt	  
bra	  att	  
ge	  tips	  
och	  
råd,	  /	  

/gör	  
jag	  
absol
ut	  
det.	  /	  

/Ja	  jag	  
rådgör	  
med	  
kolleg
or.	  /	  

/Ja	  
det	  
kan	  
jag	  
göra
,	  att	  
man	  
bolla
r	  det	  
med	  
kont
oret.
/	  

/Ja	  
det	  
gör	  
jag	  
jätt
em
yck
et,	  
det	  
gör	  
vi	  
alla
.	  /	  

/råd
gör	  
med	  
mina	  
kolle
gor/	  	  

/Ja	  
då	  
prata
r	  jag	  
med	  
någo
n	  
anna
n	  om	  
det.	  /	  

Ja	  
absol
ut/	  

vi	  
har	  
en	  
dialo
g	  
med	  
vara
ndra	  
hela	  
tiden	  
och	  
rådg
ör/	  

10	  

	  	   Övrigt	   	  	   	  Vid	  
större	  
fråga	  
kan	  det	  
vara	  
skönt	  
att	  ta	  
det	  
med	  en	  
chef/	  	  

Ja	  i	  
första	  
hand	  
går	  
jag	  ju	  
till	  
mig	  
själv/	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	  

Q10	  	   Kollego
rna	  har	  
inflytan
de	  på	  
besluts
fattand
et	  

/Jag	  
påver
kas	  
av	  
mina	  
kolle
gor	  
jätte
myck

	  	   /Jo	  
men	  
det	  
gör	  
man	  
ju	  
självk
lart./	  

/Jag	  
påverk
as	  av	  
mina	  
kolleg
or	  när	  
jag	  ska	  
fatta	  
beslut

/Ma
n	  
lyssn
ar	  
på	  
vad	  
de	  
har	  
att	  

Ja	  
det	  
tyc
ker	  
jag	  
eft
ers
om	  
vi	  

Man	  
påve
rkas	  
alltid	  
av	  
vad	  
omgi
vnin
gen	  

	  	   Ja	  
Män
niska
n	  är	  
ju	  
flock
djur./	  	  

Ja	  
men	  
det	  
tyck
er	  
jag/	  

8	  
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et/	   /	   säga	  
och	  
man	  
kan	  
nog	  
bli	  
påve
rkad
./	  

har	  
så	  
öpp
et	  
tak	  
/	  

tycke
r/	  

	  	   Påverk
as	  inte	  
av	  
kollego
rna	  

	  	   /trygg	  i	  
att	  
fatta	  
mina	  
egna	  
beslut/	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Inte	  
egen
tligen
/.	  	  

	  	   	  	   2	  

	  	   För	  att	  
få	  
uppbac
kning	  
och	  
bekräft
else	  vid	  
beslut	  

får	  
tyngd	  
bako
m	  
beslu
ten	  
jag	  
fattar
/	  

jag	  kan	  
vända	  
mig	  till	  
en	  chef	  
eller	  så	  
som	  
kan	  
komma	  
med	  
ännu	  
bättre	  
råd/	  

/jätte
skönt	  
att	  ha	  
kolleg
or	  att	  
disku
tera	  
med	  
så	  att	  
du	  
agera
r	  på	  
bästa	  
sätt.	  /	  

/man	  
frågar	  
kolleg
or	  för	  
att	  
man	  
vill	  ha	  
en	  
annan	  
vinkel	  
på	  en	  
fråga.	  
/	  

	  	   	  	   /fråg
ar	  
jag	  
någo
n	  för	  
att	  få	  
det	  
bekr
äftat	  
att	  
jag	  
tänk
er	  
rätt./	  	  

/få	  
bekrä
ftelse
/	  	  

	  	   	  	   6	  

	  	   Söker	  
stöd	  
för	  att	  
det	  är	  
svårt	  
att	  
veta	  
vad	  
som	  är	  
rätt	  

	  	   	  	   svåra	  
att	  
veta	  
hur	  
du	  
ska	  
agera
/	  

	  	   	  	   Etis
ka	  
bes
lut	  
är	  
näs
tan	  
det	  
svå
rast
e	  /	  

	  	   	  	   	  	   	  
osäk
er	  
och	  
fråga
r	  en	  
kolle
ga/	  	  

3	  

Q11	  	   På	  
kontors
möten	  

	  	   Vi	  har	  
veckom
öten	  /	  

Morg
onmö
te/	  	  

	  	   möt
e	  /	  

	  	   Veck
omöt
en/	  	  

	  	   	  	   	  	   4	  

	  	   Öppet	  
med	  
kollego
r	  vid	  
uppko
mmen	  
situatio
n	  

/ofta	  
på	  
lunch
erna/	  	  

frågar	  
över	  
skrivbo
rdet,	  
hur	  
skulle	  
ni	  
göra?/	  

/träff
as	  på	  
konto
ret/	  	  

/man	  
kan	  
prata	  
med	  
vem	  
som	  
helst/	  

/att	  
någo
n	  
ställ
er	  
fråg
an/	  

/så
dan
a	  
fråg
or	  
öpp
et/	  

/spo
ntant	  
när	  
det	  
inträ
ffar/	  

/När	  
det	  
dyker	  
upp	  
någo
nting	  
/	  

/Vid	  
uppk
omm
en	  
situat
ion./	  

	  	   9	  

	  	   Går	  till	  
chefen	  
vid	  
uppko

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   frä
mst	  
me
d	  

	  	   	  	   	  	   Gå	  
till	  
chef
en/	  

2	  
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mmen	  
situatio
n	  

che
fen
/	  	  

Q12	  	   Uppska
ttar	  
andra	  
person
ers	  syn	  
på	  
företag
et	  

jättev
iktigt
/posi
tiv	  
instäl
lning	  
till	  
oss/	  

/jättevi
ktigt	  
hur	  
andra	  
person
er	  ser	  
på	  
företag
et./	  

/	  
jättev
iktigt	  
att	  
föret
aget	  
uppfa
ttas	  
på	  ett	  
bra	  
sätt/	  

vill	  
inte	  
att	  
någon	  
ska	  
säga	  
något	  
negati
vt/.	  	  

,	  Det	  
är	  
en	  
stor	  
del	  
att	  
det	  
ska	  
uppf
attas	  
tryg
gt	  
och	  
säke
rt./	  	  

hop
pas	  
på	  
att	  
de	  
upp
lev
er	  
oss	  
gen
uin
a	  
och	  
lok
ala.	  

	  	   Det	  
är	  
otroli
gt	  
viktig
t,	  
väldi
gt	  
viktig
t./	  

Jag	  
bryr	  
mig	  
väldi
gt	  
myck
et	  
om	  
hur	  
folk	  
ser	  
på	  
föret
aget/	  	  

Det	  
är	  
vikti
gt	  
hur	  
folk	  
uppf
attar	  
oss/	  	  

9	  

	  	   Oetiskt	  
beteen
de	  
påverk
ar	  alla	  

	  	   	  	   Utesl
uta	  
hela	  
föret
aget.	  

	  	   	  	   ska	  
inte	  
vi	  
gör
a	  
det
,	  
påv
erk
ar	  
alla	  

hela	  
föret
aget	  	  

	  	   	  	   	  
nega
tivt	  
för	  
hela	  
kont
oret	  	  

4	  

Q13	  	   Råd	  
och	  
hjälp	  
gälland
r	  
arbetsr
elatera
de	  
frågor	  

Oftas
t	  är	  
det	  
jobb	  
relat
erat/	  

Det	  är	  
mycket	  
tips	  och	  
råd/	  

myck
et	  
jobbr
elater
ade	  
saker
/	  

50/50,	  
arbets
relater
ade	  
saker	  
med	  
varand
ra	  och	  
privatli
v/	  

mix	  
utav	  
priv
atliv	  
och	  
arbe
tsrel
ater
ade	  
sake
r/	  

Job
bm
ässi
gt	  
är	  
det	  
my
cke
t/	  

	  
/beh
över	  
stöd	  
från	  
en	  
kolle
ga/	  	  

mest	  
jobb
prat	  
blir	  
det	  
ju/	  

Det	  
är	  ju	  
jobbr
elate
rade	  
saker
/	  

Jobb	  
är	  
det	  
mest
a	  vi	  
prat
ar	  
om/	  

10	  

	  	   Privatli
v/fritid	  

Småp
ratar
/.	  

	  	   	  fritid	  
och	  
privat
liv	  /	  

	  
/väldig
t	  
mycke
t	  med	  
varand
ra	  
privat	  
också.
/	  

mix	  
utav	  
priv
atliv	  
och	  
arbe
tsrel
ater
ade	  
sake
r/	  

hög
t	  i	  
tak	  
om	  
allt	  
möj
ligt
/	  

	  allt	  
flyter	  
ihop	  
mer	  
än	  
andr
a	  
yrke
n/	  

	  
/Men	  
det	  
är	  
klart	  
att	  
man	  
prata
r	  om	  
anna
t	  
också
/	  

prata
r	  
myck
et	  
allmä
nt/	  

Jobb	  
och	  
vard
agss
aker
/	  

9	  

	  	   Övrigt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  god	  
sam
man

1	  
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hålln
ing	  
och	  
triva
s	  
ihop
/	  

Q14	  	   Alla	  
behand
las	  lika	  

/jätte
bra	  
beha
ndlin
g	  på	  
kont
oret,	  
alla	  
är	  
lika/	  

/rättvis	  
behand
ling	  av	  
alla	  /	  

Ja	  de	  
tycke
r	  jag	  
att	  
det	  
är.	  /	  

/Alla	  
har	  
samm
a	  
värde/
.	  

/Ja	  
men	  
det	  
tyck
er	  
jag/	  	  

/Ja	  
det	  
tyc
ker	  
jag/	  

/Ja	  
det	  
tycke
r	  
jag./	  	  

Ja	  jag	  
tycke
r	  
absol
ut	  /	  

alla	  
anstä
llda	  
beha
ndlas	  
lika/	  

Ja	  
det	  
tyck
er	  
jag/	  	  

10	  

	  	   Viss	  
priorite
ring	  

	  	   /de	  
som	  
prester
ar	  får	  
det	  lite	  
mer	  
servera
t.	  	  /	  

/lite	  
olika	  
beha
ndlin
g	  
ändå/	  

/De	  
som	  
säljer	  
mer	  
blir	  
mer	  
premi
erade/	  	  

	  	   	  	   /den	  
som	  
säljer	  
mest	  
får	  
mest	  
stöd.	  
/	  

	  	   /någ
on	  
anstr
änge
r	  sig	  
riktig
t	  
myck
et	  
prim
äras	  
för	  
det	  
också
/	  

	  	   5	  

	  	   Övrigt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   jag	  är	  
så	  ny	  
här/	  

	  	   1	  

Q15	  	   Diskuss
ion	  
direkt	  
med	  
kollega
n	  

/Vi	  
säger	  
direk
t	  till	  
kolle
gan	  /	  

/ifrågas
ätta	  
och	  
fråga	  
vad	  det	  
var	  som	  
föregic
k	  /	  

/Jag	  
prata
r	  med	  
kolleg
an	  
direkt
/	  	  

/Jag	  
vill	  
säga	  
det	  på	  
direkte
n	  till	  
den	  
person
en	  /	  

/pra
ta	  
med	  
den	  
pers
one
n	  /	  

/ifr
åga
sätt
a	  
den	  
per
son
en/	  

/dial
ogen	  
med	  
den	  
mäkl
aren
/	  	  

	  	   	  	   /säg
a	  till	  
den	  
kolle
gan/	  	  

8	  

	  	   Diskuss
ion	  
med	  
chefen	  

	  	   gå	  till	  
någon	  
med	  
högre	  
positio
n/	  

	  	   gå	  till	  
en	  
chef	  
skulle	  
jag	  
göra	  
det/	  

	  	   har	  
en	  
che
f/	  

	  	   berät
ta	  
det	  
för	  
chefe
n/	  	  

	  	   gått	  
till	  
chef
en/	  

5	  
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Q16	  	   Stå	  
emot	  
grupptr
ycket	  

/änd
å	  
göra	  
det	  
jag	  
själv	  
tyckt
e	  var	  
rätt	  
och	  
framf
öra	  
bude
t./	  

	  /jag	  
framför
a	  det	  
budet	  
till	  
säljaren
./	  

/Jag	  
lyssn
ar	  
inte	  
på	  
kolleg
orna,	  
jag	  
skulle	  
prata	  
med	  
säljar
en	  ./	  

	  Jag	  
måste	  
alltid	  
framfö
ra	  
budet	  
det	  är	  
jag	  
jätteh
ård	  
med/	  

Fra
mför	  
bud
et	  
till	  
sälja
ren/	  

Huv
udt
ank
en	  
had
e	  
vari
t	  
att	  
jag	  
och	  
sälj
are
n	  
änd
å	  
had
e	  
disk
ute
rat	  
det
./	  

alltid	  
fram
föra	  
bude
t	  
även	  
om	  
mina	  
kolle
gor	  
skull
e	  
tycka	  
någo
t	  
anna
t	  /	  

vi	  det	  
framf
ör	  
de,	  
efter
som	  
man	  
måst
e	  det	  

.	  Jag	  
skull
e	  inte	  
falla	  
för	  
grup
ptryc
k,	  
man	  
måst
e	  
framf
ör	  
alla	  
bud.	  
/	  

skull
e	  jag	  
ha	  
fram
fört	  
det	  
ändå
/	  

10	  

	  	   Fastigh
etsmäk
larlage
n	  

/enlig
t	  lag	  
måst
e	  
framf
öra	  
det	  
bude
t./	  

	  	   	  	   	  lagen	   /reg
el	  
för	  
hur	  
man	  
ska	  
ager
a	  i	  
den	  
situa
tion
en/	  	  

	  	   /enli
gt	  
lage
n	  
måst
e	  jag	  
fram
föra	  
alla	  
bud	  /	  

skriv
na	  
regle
r	  som	  
gäller	  
så	  då	  
framf
ör	  vi	  
det/	  

	  man	  
måst
e	  
framf
ör	  
alla	  
bud/	  

skyld
igt	  
som	  
mäkl
are	  
enlig
t	  
laget	  
/	  

7	  

	  	   Övrigt	   	  
/Disk
utera	  
med	  
kolle
gorn
a	  vad	  
de	  
tycke
r	  /	  

	  	   	  	   	  	   	  	   /jag	  
had
e	  
boll
at	  
me
d	  
min
a	  
koll
ego
r./	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   2	  

	  
	  

	  
	  

	  


