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Abstrakt 

Titel: En fastighetsmäklares etiska värderingar – en analys av i vilken utsträckning de 

demografiska faktorerna påverkar en fastighetsmäklares etiska värderingar. 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Joel Haglund och Sanne Holgersson 

Handledare: Jens Eklinder Frick och Jonas Molin 

Datum: 2015-05 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om de demografiska faktorerna kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet påverkar de etiska värderingarna. Studien kommer även undersöka om de etiska 

koderna inom företagen påverkar de etiska värderingarna i givna situationer bland försäljare i 

tjänsteföretag. 

Förtydligande: Med givna situationer menas de situationer som anges i enkäten (bilaga 2). 

Metod: I studien användes en kvantitativ metod där en enkät med stängda svarsalternativ skickades 

ut till 863 respondenter. I enkäten användes både nominal- och ordinalskalor för att göra det möjligt 

att använda korrelation, faktor och klusteranalys samt t-test med hjälp av den statistiska mjukvaran 

IBM SPSS. Analyserna användes sedan för att besvara de forskningsfrågor som utformats genom 

teorin. 

Resultat: Resultatet visade att åldern har ett svagt samband med en fastighetsmäklares etiska 

värderingar och är därmed inte en avgörande faktor i det här fallet. Den andra demografiska faktorn 

kön visade sig inte ha något samband alls med en fastighetsmäklares etiska värderingar. Vid en 

ytterligare analys med hjälp av t-test där en analys av de båda könen gjordes, konstaterades det att 

det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor och de etiska värderingarna. Resultatet visade 

också att arbetslivserfarenheten inte har något signifikant samband med en fastighetsmäklares etiska 

värderingar. De etiska koderna var enligt vårt resultat inte någon påverkande faktor på 

fastighetsmäklares etiska värderingar.  

Studiens bidrag: Syftet med studien är att undersöka om kön, ålder, arbetslivserfarenhet och etiska 

koder påverkar de etiska värderingarna i givna situationer bland försäljare i tjänsteföretag. Vår 

förhoppning är att studien ska kunna bidra med ytterligare information kring vad det är som kan 

påverka en fastighetsmäklares etiska värderingar.  

Förslag till vidare forskning: Vår förhoppning är att vidare forskning ska kunna utveckla det 

resultat som studien bidragit med. Förslag till fortsatta studier är att undersöka andra demografiska 

faktorer som kan påverka de etiska värderingarna och om ledaren inom företaget är en möjlig 
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påverkande faktor, men också om en undersökning för Sveriges alla fastighetsmäklare skulle göra 

resultatet annorlunda. 

 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, etiskt klimat, etiska koder, marknadsföring, kön, ålder, 

arbetslivserfarenhet. 
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Abstract 

Title: A real estate broker's ethical values - an analysis of the extent to which demographic factors 

affect a real estate broker's ethical values 

Level: Bachelor Thesis in Marketing  

Authors: Joel Haglund and Sanne Holgersson 

Supervisor: Jens Eklinder Frick och Jonas Molin 

Date: 2015-05 

Aim: The purpose of the study is to investigate whether the demographic factors of gender, age and 

work experience affect the ethical values. The study will also examine the ethical codes within 

companies influence the ethical values of given situations among vendors in service. 

Clarification: With the given situations meant the situations described in the survey (Annex 2). 

Method: In the study a quantitative method was used in which a survey with closed response 

options was sent out to 863 respondents. In the survey both nominal- and ordinal scales was used to 

allow correlation, factor, cluster analysis and t-tests with the IBM SPSS computer software. The 

analyzes were then used to answer the research questions that deduced through the theory. 

Result: The results showed that age only has a weak connection with a real estate broker's ethical 

values and is thus not a decisive factor in this case. The second demographic factor sex was found 

to have no connection at all with a real estate broker's ethical values. In a further analysis using the 

t-test where an analysis of both sexes was made, it was found that there was no difference between 

men and women and ethical values. The results also showed that work experience has no significant 

relationship with a real estate broker's ethical values. 

Contribution: The purpose of the study is to investigate whether gender, age, work experience and 

ethical codes affect the ethical values of given situations among vendors in service. Our hope is that 

the study should be able to contribute with additional information about what it is that can affect a 

real estate broker's ethical values. 

Proposal for further studies: Our hope is that further research to develop the results that the study 

contributed. Proposal for further studies is to investigate other demographic factors that may affect 

the ethical values and if the leader of the company is a possible influencing factor, but also if a 

survey for Sweden’s all real estate broker´s would make the outcome different. 

Keywords: Real estate broker´s, ethical climate, ethical codes, marketing, gender, age, work 

experience. 
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1. Inledning 

I denna del av studien kommer en beskrivning av studiens bakgrund att presenteras. Därefter 

kommer en presentation av studiens syfte, forskningsfrågor, avgränsning och definition att göras. 

Avslutningsvis kommer en disposition att visas kring hur vi valt att lägga upp denna studie.  

 

1.1 Problembakgrund 
Det har blivit allt mer intressant att studera etik eftersom det etiska säljbeteendet är en viktig faktor 

inom marknadsföringen för företagen (Dubinsky och Ingram, 1984). I dagens samhälle är etiken 

och socialt ansvar högt värderat hos olika företag, de använder sig av olika etiska koder i företagen 

som bygger på värderingar och dessa ska styra arbetet för de anställda enligt Pater och Van Gils, 

(2003). Försäljning är ett område inom marknadsföringen som ständigt drar till sig uppmärksamhet 

och kritik från allmänheten (Dubinsky och Ingram, 1984; Murphy och Laczniak, 1981). I och med 

att försäljare är en viktig koppling mellan företaget och kunderna kan etiska konflikter leda till 

negativa problem som missnöjda kunder, dålig försäljning och stress på arbetet enligt Dubinskyoch 

Ingram, (1984). Det händer att de anställda hamnar i situationer där det kan vara svårt att avgöra 

vad det är som är rätt eller etiskt att göra då det ofta är situationen i sig som bestämmer om ett 

beslut eller handling är av etisk karaktär eller inte (Tsalikis och Fritzsche, 1989; Chonko, 1985). I 

och med att de anställda har sådan viktig roll för både företagets marknadsföring och för att skapa 

långsiktiga relationer mellan kunden och företaget gör det att detta ämne är intressant att studera.  

 

Det är svårt att göra en exakt definition på ordet etik och därför finns det olika accepterade 

definitioner av etik eller affärsetik. Tidigare forskare har beskrivit ordet etik som uppförandenormer 

och uppförandekoder (Beck, 2010; Chonko, 1985). Tsalikis och Fritzsche (1989) har dock till 

skillnad från Beck (2010) beskrivit etik som moraliska standarder och uppföranderegler och även 

beskrivit marknadsföringsetiken som en grund för moraliska bedömningar och normer i 

marknadsföringssituationer. Vidare använder forskarna termen etik som en synonym med moral och 

definierar etiken som att det utreder teorier om vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel samt 

att det är en fråga om att studera moral.  Eftersom olika författare har varierande syn på hur de ska 

definiera begreppet etik och vad det har för användning blir det svårare att göra en exakt definition 

på ordet etik och därför finns det även olika svar på vad som är rätt och fel. Skilda definitioner kan 

leda till konflikter i företagen mellan de anställda och det kan även bli otydligt för de anställda hur 

de ska agera mot kunderna (Pater och Van Gils, 2003).   
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En annan forskare, Lewis (1985) gjorde en studie där han försökte hitta en gemensam definition av 

alla definitioner som redan fanns, definitioner som bland annat Tsalikis och Fritzsche (1989) har 

kommit fram till i deras studie efter den studie som Lewis (1985) gjorde. Lewis (1985) kom fram 

till 38 stycken olika definitioner av ordet etik. De mest vanligaste definitionerna var regler, normer, 

lagar och principer som ger riktlinjer för moraliskt rätt beteende och ärlighet i specifika situationer, 

vilket även Beu och Buckley (2001) redogör för i sin studie. Etik handlar om att kunna förstå vad 

som är moraliskt rätt i vissa situationer och vad som är sanningsenligt i olika etiska dilemman som 

kan uppstå. Vidare menar forskarna också att det i princip är helt omöjligt att kunna göra en exakt 

definition på vad etik egentligen betyder eftersom att alla människor och även forskare har 

varierande sätt att se på världen, vilket i sin tur också gör att människor definierar etik på olika sätt. 

Det är svårt att göra en gemensam definition på ordet etik eftersom att människor har sin egen 

definition (Lewis, 1985).  

 

Etiken är ett ämne av intresse för många forskare eftersom det är svårt att avgöra vad det är som får 

människor att agera på ett visst sätt. Ford och Richardson (1994) menar att det etiska beteendet kan 

vara relaterat till företagets klimat, om ett företag har ett mer etiskt klimat kommer det visas i 

försäljarnas etiska beteende och även i beslutsfattandet. Ford och Richardson, (1994); Hegarty och 

Sims, (1978) har även diskuterat att det etiska beteendet och beslutsfattandet kan vara kopplat till 

försäljarens utbildning och sysselsättning men också att ökad konkurrenskraft i ett företag tenderar 

till att minska det etiska beteendet. Trots att Ford och Richardson (1994) och Hegarty och Sims 

(1978) har kommit fram till detta har Dubinsky och Ingram (1984) inte kunnat hitta någon sådan 

koppling i deras studie, vilket gör att påståendet kan ifrågasättas. 

 

Enligt Pater och Van Gils (2003) måste företag se till att de anställda uppför sig enligt de etiska 

värderingarna och normerna inom företagen, men trots det händer det att försäljare tenderar till att 

ta oetiska beslut. Forskarna anser vidare att detta endast beror på försäljaren, forskaren skriver 

också att andra menar att det kan beror på organisationen som de arbetar på. Dubinsky och Ingram 

(1984) upptäckte i deras studie att arbetserfarenhet och hur länge en försäljare har varit i sin 

nuvarande position inte har någon betydelse för en försäljares etiska beteende. Honeycutt, Siguaw 

och Hunt (1995) påstår att säljträning för olika försäljare tenderar att ha en negativ inverkan på 

försäljare i deras arbete och att försäljarnas standard i etiskt beteende och prestation sjunker något 

på grund av säljträning.   
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För att företag ska kunna undvika oetiskt beteende i organisationen menar Beu och Buckley (2001) 

att det behöver göras studier som undersöker och skapar en ökad förståelse för varför försäljare 

beter sig som de gör när de ställs inför etiska dilemman. Om forskare kan få fram bakomliggande 

faktorer till etiskt beteende kan företag skapa ett mer etiskt klimat vilket bidrar till ett mer 

framgångsrikt företag. Deshpande (1997) gjorde en studie där olika demografiska faktorer blev 

undersökta, faktorer som ålder, kön och arbetslivserfarenhet. I studien kom forskaren fram till att 

det finns en viss skillnad mellan dessa faktorer när det gäller de etiska värderingarna.  

 

Kvinnor blir allt mer representerade inom försäljningsbranschen och skillnaden i antalet mellan män 

och kvinnor börjar jämna ut sig. Eftersom antalet kvinnor blir större menar Donoho, Heinze och 

Kondo (2012) att det behövs en jämförelse av hur varje kön utvärderar den personliga etiken. 

Vidare menar de att om människan får en ökad kunskap om hur den etiska uppfattningen kan skilja 

sig åt och vilka orsaker som bidrar till skillnaden mellan könen, kan skillnaden mellan könen 

jämnas ut. Även ålder är en faktor som det finns skilda åsikter om den påverkar det etiska beteende. 

Nikoomaram m.fl. (2013) redogör för tidigare studier som har gjorts inom ämnet och där skriver de 

att yngre människor tenderar att ta striktare etiska beslut än äldre personer. Nikoomaram m.fl. 

(2013) skriver vidare att det finns delade meningar om arbetslivserfarenheten faktiskt har någon 

betydelse för de etiska värderingarna och beteende. Forskarna menar att det finns studier som påstår 

att en försäljare som har arbetat länge på sitt arbete gör mindre etiska bedömningar i sitt arbete. 

Däremot menar Kidwell m.fl. (1987) att arbetslivserfarenheten leder till striktare etiska 

bedömningar. Nikoomaram m.fl. (2013) påstår också att dessa variabler kan vara helt oberoende av 

varandra. Graden av utbildning kan förbättra säljares förmåga att tillämpa etiska normer, men 

arbetsplatsens socialisering kan också höja de etiska normerna hos säljaren.   

 

Med det som bakgrund anser vi att det vore intressant att undersöka om de demografiska faktorerna 

påverkar de etiska värderingarna bland försäljare i tjänsteföretag. Med kunskap från studien skulle 

företag kunna anpassa sitt arbete för att öka de etiska värderingarna hos de anställda försäljarna.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om de demografiska faktorerna kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet påverkar de etiska värderingarna. Syftet är även att undersöka om de etiska 

koderna inom företagen påverkar de etiska värderingarna i givna situationer bland försäljare i 

tjänsteföretag. 
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Förtydligande: Med givna situationer menas de situationer som anges i enkäten (bilaga 2). 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 Påverkar könet en försäljares etiska värderingar? 

 Påverkar åldern en försäljares etiska värderingar? 

 Har arbetslivserfarenheten något samband med en försäljares etiska värderingar? 

 Har de etiska koderna inom företagen någon påverkan på en försäljares etiska värderingar? 

 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vårt urval av respondenter till enbart registrerade fastighetsmäklare i 

Stockholms län till denna undersökning. Vi har även valt att avgränsa vårt undersökningsområde av 

demografiska faktorer till enbart kön, ålder, arbetslivserfarenhet och hur länge respondenten arbetat 

som fastighetsmäklare och hur dessa påverkar de etiska värderingarna. Vi valde även att undersöka 

i vilken mån de etiska koderna inom företagen påverkar en fastighetsmäklares etiska värderingar. 

 

1.5 Definition 
Vi kommer inte göra någon skillnad på begreppen etiska koder och etiska regler i studien. I vår 

studie kommer vi att använda oss av definitionen på etik som Lewis (1985) gjorde där han skrev att 

etik är regler, normer, lagar och principer som ger riktlinjer för moraliskt rätt beteende och ärlighet i 

specifika situationer. Det är även denna definition som vi har skrivit i enkäterna som vi har skickat 

ut till respondenterna. 
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1.6 Disposition 

 
Figur 1Figur över disposition (egen) 
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2. Teori 
I den här delen av studien kommer vi att redogöra för tidigare forskning och forskningsresultat 

inom ämnet etik. Vi kommer börja med att göra en definition på vad etik är och hur etiken påverkar 

beteendet. Sedan kommer vi beskriva det etiska klimatet på företagen och hur de etiska koderna 

inom företag kan påverka medarbetarna. Till sist kommer vi redogöra för olika demografiska 

faktorer som tidigare studier har visat kan ha koppling till en människas etiska värderingar. 

 

2.1 Definition på etik 
Forskare som till exempel Beck (2010) menar att det finns olika definitioner av vad etik är och 

därför är det viktigt att ta reda på vad det finns för definitioner för att veta hur människor ska 

hantera dessa. För att ett samhälle ska bilda en samhällsetik menar Beu m.fl. (2003) att alla i 

samhället måste följa de beslut som är juridiskt och moraliskt accepterat av samhället i stort. Det 

menar även Jones (1991) som tillägger att ett samhälle som har accepterat etik är ett beslut av vad 

som är lagligt och moraliskt rätt för hela samhället. Vidare menar forskaren att det innebär att 

samhället måste vara allmänt eniga om vissa betydande överenskommelser som till exempel att det 

är värt att leva och att människorna respekterar denna syn. Människor som inte respekterar 

den synen i samhället utgör inte en del av samhället, om de till exempel anser att de har rätt att döda 

en annan människa. Oetiskt beteende är enligt Baucus och Baucus (1997) ett vanligt problem som 

finns överallt i samhället, bland annat i företag, myndigheter, idrott och i utbildningar. Därför menar 

forskarna att det etiska uppträdandet i företagen och mellan de anställda bekymrar många eftersom 

det kan leda till negativa konsekvenser om det inte följs.  

 

I tidigare studier som bland annat Lewis (1985) har gjort beskriver han etik som regler, koder, 

standarder och riktlinjer för moraliskt rätt beteende och ärlighet i specifika situationer. Ett företags 

etiska förhållningssätt är aldrig mer etiskt än vad de personer som driver företaget är. Vidare menar 

forskaren att det innebär att den individuella faktorn av etik spelar en stor roll även i företagets etik. 

Enligt Pater och Van Gils (2003) hamnar individer ofta i situationer där de tvingas att lösa olika 

etiska och moraliska problem. Eftersom det är svårt att definiera vad etik innebär menar Barker 

(2008) att det är svårt att veta vilket beteende som är att betrakta som etiskt.  

 

Det finns ett problem bland företag där dåliga etiska beslut enligt Beu och Buckley (2004) kostar 

företagen flera miljarder dollar varje år och skadar företagen eftersom många människor får en dålig 

bild av dessa företag. Vidare menar forskarna att när en individ kommer till ett etiskt dilemma 

bidrar den personliga integriteten till hur den agerar men också vad organisationen har för regler 
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och etiska koder. Pressen har ökat på både individen och företaget att prestera och det kan enligt 

Beu och Buckley (2001) medföra att försäljarna tummar på reglerna och handlar på ett oärligt sätt 

för att få en egen vinning på det och för att företaget ska öka sin lönsamhet. Vidare menar 

författarna att faktorer som kön, ålder, etnicitet och samhällsekonomiska skillnader kan göra det 

svårt för individer att förstå att andra individer agerar på olika sätt vid ett etiskt dilemma. Vidare 

menar forskarna att organisationer inte kan anta att det finns homogena värderingar, etik och 

lämpligt beteende bland deras anställda i organisationen.  

 

Flera forskare, bland annat Beck (2010) och Portmore (2005) som har studerat om etik i tidigare 

studier har kommit fram till att det finns två typer av grupperingar som omfattar den huvudsakliga 

tanken om hur dessa teorier fungerar i verkligheten. Dessa två kategorier är enligt Beck (2010) den 

teleologiska och den deontologiska teorin. Även Portmore (2005) skriver om de två 

huvudkategorier, den telelogiska och den deontologiska teorin, som delar etiken och hur människor 

kan se på den.  

 

Den teleologiska teorin innebär enligt Beck (2010) att riktighet i beslutet grundar sig i hur 

konsekvenserna av handlingen ser ut, det beslutet som ger bäst konsekvenser är det som är det bästa 

beslutet. Även Staveren (2007) beskriver att den teleologiska teorin utgår från att det ska vara den 

största lyckan för största möjliga antal människor som avgör hur en individ agerar i en specifik 

situation. Vidare menar forskaren även att sådana situationer kan identifieras med att även om det 

hade varit en annan person som hade tagit beslutet hade det ändå blivit samma resultat, beslutet är 

då inte beroende på individen. Enligt Beck (2010) finns det tre stycken synvinklar inom den 

telelogiska teorin och dessa är den egoistiska, utilitaristiska och situationsetiken. Vidare fortsätter 

forskaren att beskriva de tre synvinklarna närmare. Den egoistiska synvinkeln menar att individen 

ska agera utifrån det som ger bäst konsekvenser för en själv i ett långsiktigt perspektiv. Den 

utilitaristiska teorin menar att individen ska agera utifrån att konsekvenserna blir så bra som möjligt 

för alla som är inblandade av beslutet. Inom situationsetik menar forskaren att det inte finns några 

standarder eller guider utan individen ska agera utifrån hur varje situation ser ut.  

 

I den deontologiska teorin menar bland annat Beck (2010) att andra faktorer än konsekvenserna av 

en handling bör beaktas eller till och med att konsekvenserna bör ignoreras i vissa avseenden. Det 

finns lagar och regler och dessa ska följas menar Staveren (2007) för att agera enligt ett etiskt 

korrekt sätt. Att agera på ett etiskt korrekt sätt för säljarna kan enligt Koh och Boo (2001) leda till 
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att det företag försäljaren arbetar på blir mer lönsamma än andra företag. Vidare menar Staveren 

(2007) att det finns en gemensam överenskommelse i samhället för hur personer bör uppföra sig 

och vad som är rätt och fel. Den här forskaren menar att individer ska utgå från ett beteende där 

principerna av hur individen ska bete sig är det som betyder mest och inte efter hur konsekvenserna 

av handlingen blir. Enligt Beck (2010) är den huvudsakliga regeln i den deontologiska teorin att det 

är guider till beteende enligt lagar eller motsvarande behandling av svåra frågor. Alla människor 

anses vara lika och därför ska ingen särbehandlas på ett fördelaktigt respektive dåligt sätt och därför 

menar Staveren (2007) att människor ska visa ömsesidig respekt och att det finns moraliska gränser 

för vad som är acceptabelt, oavsett vad konsekvenserna blir av ett etiskt beslut. 

 

Den definition som den här studien kommer att fokusera på är den som Lewis (1985) 

och Beu och Buckley (2001) har kommit fram till och som innebär att en försäljare som 

har etiska värderingar fokuserar på de lagar, regler, koder, standarder och riktlinjer 

för moraliskt rätt beteende och ärlighet i specifika situationer. Det beror på vad det är 

som reglerar en persons agerande enligt lagar och regler som bestämmer vad som är 

etiskt korrekt att göra. Enligt de lagar och regler som finns är det etiskt att följa dessa 

och oetiskt att bryta mot dem. Det är även etiskt enligt Lewis (1985) att vara ärlig i 

situationer och därför bör personer inte ljuga eller agera oärligt eftersom de riskerar 

att agera på ett oetiskt sätt.  

 

2.2 Etiskt klimat på företag 
Etiken inom organisationer har blivit allt mer intressant att studera då bland annat Dubinsky och 

Ingram (1985) menar att etiken är en viktig faktor inom marknadsföringen för företag. Vidare 

menar de att försäljare på företag bör styras av ett etiskt säljbeteende i sitt arbete. Etiken inom 

företag har blivit allt högre värderat och det har även blivit ett socialt ansvar att skapa ett etiskt 

klimat som de anställda följer. Det menar även Pater och Van Gils (2003) och tillägger att företag 

använder etiska koder för att de anställda ska följa samma etiska värderingar inom hela företaget. 

Enligt Pettijohn, Pettijohn och Taylor (2008) har företag som upprätthåller ett etiskt klimat inom 

företaget en större chans att lyckas långsiktigt och kan lägga sin tid och energi på att fokusera på bra 

saker istället för att försöka dämpa den negativa pressen som dåliga etiska beslut kan medföra. 

Även Koh och Boo (2001) menar att företag som har ett bra etiskt klimat och har bra värderingar 

där det betonar socialt ansvar har en benägenhet att vara mer lönsamma än andra företag. Säljare 

och medarbetare på företag med ett bra etiskt klimat har även en ökad arbetsglädje och de företagen 

tenderar även till att ha en mindre personalomsättning än andra företag. Ett etiskt klimat på 
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företaget är enligt Koh och Boo (2001) associerat med framgångsrika säljares karriärer och om 

ledningen engagerar sig och stödjer etiskt beteende har de även större chans att påverka utfallet.   

 

Det är oftast organisationens ledning som anpassar arbetet för sina medarbetare, medarbetarna får 

ett etiskt beteende och därmed skapas ett etiskt klimat inom företaget menar Koh och Boo (2001). 

Det har visat sig i en undersökning som Koh och Boo (2001) gjorde där deras resultat visar att 

företagets ledning bör engagera sig i det etiska beteendet och bör även stödja det för att på så sätt 

kunna påverka utfallet på ett positivt sätt, till exempel genom att öka lönsamheten för företaget eller 

skapa en mer trivsam arbetsplats. De menar att det kan vara gynnsamt att införa etiska koder och det 

är även det vanligaste och effektivaste sättet att uppmuntra till ett mer etiskt beteende för företagets 

ledare. Däremot menar Ferrell och Keig (2013) att det kan vara svårt att hantera alla etiska 

dilemman som kan uppkomma eftersom det krävs en stor mängd kunskap för att hantera dessa. 

Vidare menar de att det beror på att många frågor som kan uppkomma landar inom gråzonen för 

vad som är etiskt eller oetiskt. Fortsättningsvis menar de att om medarbetarna därför inte har den 

kunskap som krävs för att kunna hantera dessa frågor kan det vara svårt för dem att känna igen om 

en fråga handlar om etik eller inte. I den här problematiken menar Schwepker och Ingram (1996) att 

företagets ledare föregår med ett gott exempel för att medarbetarna ska kunna ta efter deras 

beteende för att veta hur de ska agera för att ta ett etiskt beslut. Enligt Gini (1997) måste det finnas 

ett moraliskt ledarskap för att upprätthålla ett bra etiskt klimat inom företagsverksamheten.   

 

Det etiska klimatet kan påverka personens uppfattningar om hur det etiska problemet ska lösas och 

är därför en signifikant del av hur medarbetarna tar beslut i olika etiska problem (Singhapakdi och 

Vitell, 1991). I en studie som Schwepker, Ferrell och Ingram (1997) gjorde visade det sig att ett 

företag där ett etiskt klimat styrde har en främjande effekt på de konflikter som kan finnas mellan 

personer i företaget. Det visade sig även att om medarbetarna var tillåtna att göra etiska misstag 

kunde det leda till att konflikterna minskar mellan medarbetarna. I en annan undersökning som 

Treviño, Weaver och Reynolds (2006) gjorde visade det sig däremot att om organisationer försöker 

blanda sig i de etiska konflikter som kan uppkomma på ett företag kan det ha en negativ effekt och 

leda till att det blir mer etiska konflikter inom företaget. I en annan undersökning som Stevenson 

och Bodkin (1998) gjorde kom de fram till att det etiska klimatet på företag även kan skilja sig åt 

mellan olika länder. 
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2.3 Etiska koder inom företag 
De flesta stora och även de små företagen har enligt Valentine och Barnett (2002) börjat anta etiska 

koder vilket de gör för att bidra till att medarbetarna får ett mer etiskt beteende. Vidare menar 

forskarna att de etiska koderna kan påverka medarbetarnas uppfattning om företagets etiska 

värderingar och om de får mer stöd från sin organisation kan de med hjälp av dessa etiska koder få 

ett mer etiskt beteende. Enligt Schwartz (2002) har ett flertal studier gjorts för att göra ett försök till 

att kontrollera om de etiska koderna är en variabel som påverkar medarbetarnas etiska beteende. 

Pater och Van Gils (2003) beskriver etiska koder som ett sätt för företagen att få de anställda att 

följa samma etiska värderingar och fungerar som regler som företagets medlemmar måste följa.     

 

Det är känt att många som jobbar inom företag och som möter många olika kunder i sitt arbete står 

inför många olika etiska dilemman och måste kompromissa med sina egna etiska värderingar för att 

leva upp till företagets egna koder enligt Longenecker m.fl. (1988). Vidare menar forskaren att 

säljare känner press på sig att de ska bete sig oetiskt fast de inte har för avsikt att göra det. Enligt 

Longenecker m.fl. (1988) har säljare ofta gett företagen förslag att anordna tydligare etiska koder 

för att få tydligare riktlinjer kring vad det är som gäller på företaget, det ska hjälpa medarbetarna att 

ta bättre etiska beslut när de hamnar i olika etiska dilemman.  

 

Weeks och Nantel (1992) gjorde en studie där medarbetare på olika företag fick besvara frågan 

kring hur de skulle kunna göra de etiska koderna på företaget tydligare och för att medarbetarna inte 

skulle känna pressen att kompromissa med sina egna etiska koder. Vidare menar forskarna att 

medarbetarna kunde få en skriftlig kopia på företagets etiska koder för att de sedan kunde ha 

möjligheten att läsa igenom dessa, då de annars var lätt att de hamnade i skymundan för att på det 

sättet kunna ge ett sådant gott bemötande som möjligt till kunden och göra kunderna nöjda. 

Schwartz (2002) skriver i sin studie att om ett företag ger ut kopior på de etiska koderna som de har 

inom företaget har det visat sig att medarbetarna lättare kan anpassa sig efter företagets etiska 

koder, vilket också gör att medarbetarna känner mindre press på sig att behöva kompromissa med 

sina egna etiska värderingar för företagets skull. 

 

Det gjordes en annan studie av Schwartz (2001) där forskaren menade att om företagen hade dessa 

etiska koder kan det vara en potentiell faktor till att medarbetarna får ett mer etiskt beteende i sitt 

möte med kunderna. Samma forskare menar att det etiska beteendet är en frivillig handling vilket 

även också Allmon och Grant (1990) redogör för i sin forskning. Schwartz (2002) påstår att etiken 

går bortom lagen i sina studier, att det är som en oskriven regel. Att det etiska beteendet inte är 
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någonting som säljaren måste tillämpa vid olika kundmöten. De etiska koderna i företagen är alltså 

bara en guide, eller riktlinjer till ett beteende som företagen skulle kunna använda mot sina 

medarbetare  

 

De etiska koderna i företagen har en viss påverkan på medarbetarna enligt Valentine och Barnett 

(2002). Forskarna påstår att medarbetarna i ett företag med gemensamma etiska koder har en 

positivare inställning i sitt arbete och vid olika kundmöten än i de företag som inte har etiska koder. 

Valentine och Barnett (2002) menar att medarbetare i företag som har etiska koder har någonting att 

utgå ifrån när de möter olika kunder och hamnar i olika situationer i sitt arbete. Med de etiska 

koderna kan medarbetarna ta hjälp av dessa och de behöver inte själva utgå från sina egna 

personliga värderingar för att lösa en situation. Vilket också gör att medarbetaren ifråga inte 

behöver känna pressen på sig att de personliga värderingarna ska strida mot företagets värderingar 

och rekommenderade tillvägagångssätt i att lösa konflikter.  

 

Redan innan Valentine och Barnetts (2002) studie gjorde Allmon och Grant (1990) en annan studie 

där de kom fram till samma sak som Valentine och Barnett gjorde. De kom fram till att det inte 

alltid är lätt att följa företagets etiska koder och hur medarbetarna ska kunna följa dessa vid olika 

kundmöten. Sedan blir det också svårare att följa dessa om de eventuellt strider mot medarbetarnas 

egna etiska värderingar, och de personliga etiska värderingarna kan även skilja sig mot företagets 

etiska värderingar. Det gör att de etiska koderna både kan vara bra och dåliga beroende på hur de är 

utformade och hur medarbetarna tolkar dessa. Det är en tvist som medarbetarna måste lära sig att 

hantera i sitt försäljningsyrke. Men om de etiska koderna fungerar bra tillsammans med de 

personliga värderingarna kan det hjälpa medarbetarna att inte göra dem förvirrade eller osäkra i sina 

olika kundmöten.  

 

Det kan också vara svårt att säga hur en medarbetare ska bete sig inom företagen för att det ska vara 

etiskt korrekt. Grunden i det påstår Barker (2008) är för att det är svårt att göra en exakt definition 

på vad etik innebär. Det finns många olika studier som har undersökt etik och de flesta forskare får 

olika resultat. Det innebär också att det blir svårt att avgöra vilket beteende som är att betrakta som 

etiskt. Som tidigare nämnt finns det även forskare som påstår att det etiska beteendet är en frivillig 

handling och att säljare inte behöver tänka på det etiska beteendet vid sina kundmöten. Allmon och 

Grant (1990) är två av de forskare som påstår det och de menar att det är helt och hållet upp till 

personen ifråga om den behöver tänka på sitt beteende eller inte.  
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Trots att etiska koder finns inom vissa företag kan det hända att en försäljare inte lyckas med att 

lösa det etiska dilemmat som uppstått mellan försäljaren och kunden. Försäljaren kan då enligt 

Weeks och Nantel (1992) ta hjälp av den som är ansvarig för alla medarbetare. Men att det i sig kan 

ha en nackdel då den anställda kan känna frustration och oro för att den själv inte har klarat av 

situationen. Men det viktigaste är att säljaren inte visar ett oetiskt beteende till sina kunder då det 

lätt kan leda till missnöjdhet bland kunderna och ett dåligt rykte till företaget som det handlar 

om (Dubinsky, 1985). 

 

2.4 Etiskt beslut 
Att ta etiska beslut är något som försäljare ofta måste tänka på vid ett möte med kunderna och enligt 

Román (2003) kan det vara en stor fördel att ha ett etiskt beteende och ta etiska beslut vid mötet 

med kunderna för att kunna skapa långsiktiga relationer. Det menar även Treviño m.fl. (2006) som 

även säger att säljare inom en organisation måste ha en stor kunskap om vad etiskt beteende 

innebär. Román (2003) menar att det inte räcker med att vara kundorienterad i dagens 

marknadsmiljö eftersom kunderna rör sig mellan konkurrerande företag. Vidare menar forskaren att 

säljare som arbetar inom tjänsteföretag måste uppfattas som etiska mot sina kunder för att kunna 

skapa långsiktiga relationer. Detta har visat sig i studien som Román (2003) gjorde som visar att 

etiskt beteende och beslut som säljaren gör skapar kundnöjdhet, förtroende och lojalitet till säljarens 

företag.  

 

Etiska beslut är svåra att hantera eftersom att Ferrell och Keig (2013) menar att många frågor 

hamnar i gråzonen för vad som är etiskt eller oetiskt. Det är inte bara det etiska beteendet som ökar 

kvalitén på relationer utan även förtroendet är en faktor som har bevisats öka kvalitén (Román och 

Ruiz, 2005). Vidare skriver forskarna att det krävs att personen har en bra kunskap, forskning och 

bra samarbete med andra personer för att gå bortom de egna etiska värderingarna och hitta nya sätt 

att se på problemet för att kunna ta ett bra etiskt beslut. Ferrell och Keig (2013) menar även att det 

krävs att personer lär sig mer om etiska risker och frågor som de kan komma att ställas inför för att 

på så sätt kunna känna igen etiska frågor och förstå hur de ska lösa eventuella etiska dilemman. 

Även Beck m.fl. (2010) menar i sin studie att många av personerna som de undersökte inte visste att 

det var en fråga om etik och därför menar de att det krävs en större etisk medvetenhet bland de 

personer som dem undersökte. 
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Vilka beslut en individ tar beror enligt Fritzsche och Becker (1983) på vilken typ av etisk situation 

individen befinner sig i. Till skillnad mot vad dessa forskare har kommit fram till menar Ford och 

Richardson (1994) att det etiska beslutsfattandet beror på fler faktorer och det är individuella 

faktorer som till exempel ålder, kön, religion, nationalitet och personlighet. Det har även visat sig 

genom en studie som Chonko och Hunt (1985) genomförde att vilken utbildning individen har kan 

påverka det etiska beslutsfattandet. Till skillnad till vad dessa författare kom fram till menar 

Laczniak och Inderrieden (1987) att vilken utbildning en individ innehar inte har någon betydelse 

för det etiska beslutsfattandet. Det finns alltså skilda meningar om vad som kan påverka det etiska 

beslutsfattandet när det kommer till vilken sorts utbildning individen har. Det har även gjorts en 

studie som Stevenson och Bodkin (1998) gjorde där de jämförde om det fanns någon skillnad 

mellan den etiska uppfattningen mellan USA och Australien. De kom fram till att det fanns 

skillnader i den etiska uppfattningen mellan länderna och de menar även att det är viktigt för till 

exempel en rekryterare att tänka på att det kan skilja sig åt eftersom den etiska uppfattningen och 

därmed deras etiska beslut kan skilja sig åt. Det skiljer sig mot vad Ford och Richardson (1994) 

säger om hur nationaliteten påverkar det etiska beslutsfattandet då de menar att de inte har hittat 

några skillnader mellan individer från olika länder. 

 

Försäljnings- och inköpspersonal ställs ofta inför situationer där de tvingas att bedöma vad som är 

etiskt och vad som är oetiskt(Wood, 1995). Vidare menar forskaren att det därför måste finnas 

tydliga regler och definitioner för vad ett acceptabelt beteende innebär för att förhindra att oetiska 

beslut tas. Det har även gjorts flera studier om hur företagets etiska klimat kan påverka den 

anställdes beslut och i Schwepker m.fl. (1997) studie har de även kommit fram till att om dem 

anställda är tillåtna att göra etiska misstag kan det leda till mindre etiska konflikter. Om företag 

uppmuntrar, stödjer och belönar etiskt beteende hos sina anställda menar Koh och Boo (2001) i sin 

studie att företagets ledare kan påverka organisationens resultat på ett positivt sätt och få en ökad 

lönsamhet.  

 

Enligt Weeks och Nantel (1992) hamnar säljare ofta i situationer med etiska dilemman där de 

tvingas kompromissa mellan sina egna personliga etiska värderingar och företagets värderingar och 

det kan sätta en stor press på försäljaren för hur den ska agera. Hur en individ tar ett etiskt beslut 

beror enligt Treviño m.fl. (2006) på individens förmåga att följa rätt impulser och är medveten om 

vad resultatet av sitt beslut innebär. En individ som har tydliga etiska värderingar och agerar enligt 

etiska beslut har förmågan att kunna se vad följderna blir av beslutet. Det finns andra faktorer som 
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enligt Schweitzer, Ordoñez och Douma (2004) kan bidra till ett oetiskt beteende där beslut som är 

oetiska tas. Dessa faktorer som forskarna skriver om är till exempel att organisationens mål är 

otillfredsställda och att den anställde känner press på sig att agera för att uppnå målet. Det kan 

också vara att individen har en ekonomisk fördel att vinna på att ta ett oetiskt beslut och därför 

agerar enligt ett oetiskt beteende i specifika situationer.   

 

På individnivå kan det vara flera faktorer som bidrar till att ett etiskt beslut tas av en enskild person. 

Det skriver Koh och Boo (2001) om i sin studie där de tar upp att till 

exempel arbetstillfredsställelse, stress, motivation, engagemang eller arbetsinsats har betydande 

inverkan. Andra faktorer som har en större påverkan på hela företaget men som ändå har en 

betydande inverkan på individen som Román (2003) skriver om, är bland annat ny teknik och högre 

förväntningar från kunderna som har skapat konkurrenskraftiga förhållanden på arbetsmarknaden 

för företag som erbjuder tjänster, framförallt för säljarna på företagen. Fortsättningsvis menar 

forskaren dessutom att alla företag på marknaden vill uppnå högre försäljningstillväxt och större 

marknadsandelar vilket skapar ökat tryck på säljarna och företagen. Enligt Schwepker m.fl. (1997) 

har många företag ett etiskt klimat på sitt företag där det dikterar sina etiska värderingar till sina 

anställda och förklarar vilka förväntningar de har på sina anställda. Vidare menar forskarna att om 

företag inte har etiska värderingar kan gränsen bli otydlig för hur en medarbetare ska agera i 

specifika situationer och därmed kan de tvingas att använda sig av sina egna etiska värderingar som 

i vissa fall inte stämmer överens med vad företaget vill.     

 

2.5 Demografiska faktorer 
 

2.5.1  Individuella faktorer som kan påverka de etiska värderingarna 

Det finns studier där forskarna påstår att det finns individuella faktorer som kan påverka en 

människas etiska beteende och värderingar. Ford och Richardson (1994) gjorde en studie där de 

undersökte hur mycket en persons individuella faktorer påverkade det etiska beteendet och 

värderingar. De olika individuella faktorerna var nationalitet, religion, kön, ålder, utbildning, jobb 

och personlighet. Ford och Richardson (1994) delar in dessa faktorer i ytterligare två olika 

kategorier för att göra faktorerna ännu mer tydligare. Nationalitet, kön och ålder är exempel på vad 

vi människor får med oss från födseln, medan personlighet, utbildning och religion är ett resultat 

som formas med hjälp av mänsklig utveckling och socialiseringsprocessen. Dessa faktorer 

representerar sedan summan av de livserfarenheter och omständigheter människor får vid födseln, 

och det ligger till grunden för en persons beteende och värderingar. När det kommer till de 
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personliga faktorerna har Ford och Richardson (1994) kommit fram till att de personliga faktorerna 

har en tendens att påverka en persons etiska beteende och värderingar. Det finns studier som påstår 

att de etiska värderingarna ökar för både kvinnor och män ju äldre de blir och att det inte finns 

någon skillnad mellan dessa. Att förstå dessa faktorer säger Barnett och Valentine (2004) är en 

viktig faktor för att kunna förbättra det etiska beteendet hos människor i olika situationer.  

 

Nationalitet, religion, utbildning och personlighet är faktorer som enligt tidigare studier kan påverka 

de etiska värderingarna, men de har inte blivit lika uppmärksammade som de demografiska 

faktorerna som kön, ålder och arbetslivserfarenhet. På grund av studiens tidsbegränsning har vi valt 

att endast undersöka de faktorer som blivit mer uppmärksammande av forskare, men också för att 

en studie kring alla faktorer som kan påverka de etiska värderingarna hade varit för tidskrävande 

med tanke på studiens tidsperspektiv. Under rubriken Demografiska faktorer att studera redogör vi 

för tidigare forskningsresultat kring de andra demografiska faktorerna och det är även de faktorer vi 

valt att studera.  

 

2.6 Demografiska faktorer att studera 
Nedan kommer vi att redogöra för tidigare forskning för de demografiska faktorerna och hur de 

påverkar etiken hos människan. Dessa faktorer är även de faktorer som vi valt att studera och 

undersöka i vår studie. Dessa faktorer har vi valt att studera för att det är många forskare som gjort 

tidigare studier angående de demografiska faktorerna och de etiska värderingarna men som kommit 

fram till olika slutsatser. Eftersom olika forskare kommit fram till olika resultat vill vi därför 

undersöka om vår studie kan stödja tidigare forskning eller inte. 

2.6.1 Kön 

Det finns många tidigare studier om hur könet påverkar de etiska värderingarna. En studie gjord av 

Dawson (1997) där forskaren bad 209personer att svara på 20 olika etiska scenarior kom forskaren 

fram till att könet har en viss påverkan på de etiska värderingarna. I studien drog forskaren 

slutsatsen att det fanns betydande etiska skillnader mellan könen när det kommer till situationer som 

rör relationsfrågor, men inte i situationer som är icke- relationsbundna. Något som forskaren också 

kom fram till var att könsrelaterade skillnader förändrades med ålder och erfarenhet. Dawson 

(1997) påstår i sin studie att kvinnor rent generellt har högre etiska standarder än vad män har men 

att den viktigaste faktorn är situationen i sig. Det betyder att den etiska skillnaden mellan kvinnor 

och män har samband med den specifika situationen de befinner sig i. Akaah (1989) gjorde samma 

slutsats i sin studie att kvinnor har högre etiska krav än vad män har i sitt arbete, dock fann inte 

forskaren någon koppling till specifika situationer när det gäller etiken som Dawson (1997) gjorde i 
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sin studie. Kidwell m.fl. (1987)  hittade dock inte några skillnader i de etiska värderingarna bland 

kvinnor och män i deras studie. Där menar forskarna att det finns väldigt få skillnader mellan 

kvinnor och män och i deras sätt att vara. När människor står inför olika beslut som omfattar olika 

etiska komponenter tenderar kvinnor och män att agera på samma sätt enligt denna studie, vilket gör 

att det inte finns någon skillnad mellan könet.   

 

Enligt Ruegger och King, (1992); Dawson, (1997); Reiss och Mitra, (1998) är könet en signifikant 

faktor i fastställandet av det etiska beteendet mellan kvinnor och män. De påstår att kvinnor är mer 

etiska i sina värderingar och beslutsfattande än vad män rent generellt sätt är. Enligt dessa forskare 

är de etiska värderingarna inte situationsbundna. De fick dock inte fram ett lika tydligt resultat som 

Ruegger och King (1992) fick fram, utan dessa forskare fick fram ett resultat där det framgick att 

kvinnor mer troligt skulle ha ett mer etiskt beteende än vad en man skulle ha i en affärssituation, 

men att det inte var lika troligt som i andra resultat som redovisats. 

 

En nyare studie gjord av Dalton och Ortegren (2011) som redogör för tidigare studier som påstår att 

kvinnor är mer etiska än män, men att en sådan studie är svår att göra eftersom vissa situationer är 

svåra att förutse och som även kan påverka resultatet i en sådan studie. Dalton och Ortegren (2011) 

menar att relationen mellan könet och de etiska värderingarna och beteendet kan vara både 

beroende och oberoende av varandra. Samtidigt som de i sin studie fick fram detta påstår de också 

att etiken hos människor inte behöver bero på en viss situation, att det inte behöver vara 

situationsbundet. Eftersom olika forskare får fram olika teorier om sambandet mellan kön och de 

etiska värderingarna menar Dalton och Ortegren (2011) att det är väldigt oklart om det existerar 

skillnader mellan de olika könen och etiska värderingarna, och om det är situationsbundet eller inte 

 

De skillnader som redan finns mellan könen kan bero på att kvinnor är mer benägna att vara sociala 

i samhället och att det inte behöver handla om etik, det kan vara den underliggande relationen 

mellan kön och etiskt beteende. Dalton och Ortegren (2011) skriver också att kvinnor är mer etiska i 

sina värderingar än vad män är, likt många andra forskare. Men de påstår också att trots att det finns 

många studier som påstår det, att majoriteten av dessa som redogör för det saknar en förklaring till 

varför just kvinnor har högre etiskavärderingar än män. I och med bristande förklaring till 

påståendet att kvinnor är mer etiska än män blir det också svårt att tillämpa kunskapen och få män 

att bli mer etiska i sina värderingar. Dalton och Ortegren (2011) kommer främst fram till att kön har 
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en indirekt, snarare än en direkt inverkan på etiken hos människorna. Men även att sambandet 

mellan kön och etiska värderingar speglar sig i den sociala önskvärdheten.  

 

2.6.2 Ålder 

Ålder är en faktor som många forskare är oense om hur det påverkar de etiska värderingarna hos 

människor. Forskare har fått olika resultat trots likvärdiga studier. Vitell m.fl. (2007) påstår att ju 

äldre en människa blir desto mer etisk i sinavärderingar blir den, medan Ede m.fl. (2000) påstår att 

yngre människor har mer etiska värderingar än äldre människor. Andra forskare som också har 

studerat sambandet mellan ålder och de etiska värderingarna har inte hittat någon signifikant 

relation mellan åldern och de etiska värderingarna (Barnett and Valentine, 2004; Schepers, 2003). 

 

Enligt Deshpande (1997) där forskaren gjorde en studie för att bland annat undersöka om ålder hade 

någon påverkan på de etiska värderingarna kom forskaren fram till att ålder faktiskt har en viss 

effekt på de etiska värderingarna. Till undersökningen skickade forskarna ut 252 enkäter till olika 

respondenter där de fick svara hur oetiskt specifika angivna situationer var. Det Deshpande (1997) 

främst kom fram till var att äldre personer, från 40 år och uppåt var mer etiska i sina värderingar än 

vad yngre personer var. Mudrack, (1989); Ruegger och King, (1992) är några forskare som stödjer 

påståendet av Desphande (1997). Forskarna menar att åldern är en avgörande faktor för de etiska 

värderingarna hos människan, och att det är en av dem viktigaste faktorerna vid en undersökning av 

etik bland människor. Forskarna kom bland annat fram till att människor över 40 år var mer etiska 

än yngre människor, ju yngre människorna var desto mer oetiska svar fick forskarna in i sina 

studier. Dessa forskare har alla kommit fram till samma sak, att ju äldre en person är, desto mer 

etiska i sina värderingar blir dem, och ju yngre en person är, desto mindre etisk är personen. 

 

Ede m.fl. (2000) hade en teori i deras forskning där de i deras undersökning upptäckte att yngre 

människor har mer etiska värderingar än vad äldre människor har. Ede m.fl. (2000) utvecklade en 

teori efter deras undersökning om att äldre människor var mer oetiska än yngre människor. Deras 

teori var att äldre människor sannolikt känner att det är mer acceptabelt med oetiskt beteende 

eftersom de under sin livstid har utsatts för mer diskriminering och oetiskt bemötande än vad yngre 

människor har gjort under sin livstid. Därmed är det vanligare att äldre människor har mer oetiska 

värderingar än vad yngre människor har. Det är en teori som senare forskare inte redogör för i sin 

studie eller stödjer trots att många andra forskare har kommit fram till samma sak när det gäller 

sambandet mellan åldern och de etiska värderingarna.  
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Nikoomaram m.fl. (2013) gjorde en undersökning där de bland annat undersökte sambandet mellan 

ålder och de etiska värderingarna bland människor. Forskarna gav respondenterna ett flertal olika 

scenarior som kan uppstå i affärssituationer. Undersökningen gjordes genom en likert-skala där 

respondenterna fick bedöma utifrån deras egna personliga värderingar hur etisk en situation var 

genom att kryssa i på en skala 1-10. Skalan som forskarna använde hade tidigare använts i andra 

studier. Som tidigare nämnt finns det studier där forskare har kommit fram till att yngre personer 

har mer etiska värderingar än vad äldre människor har, och även tvärt om (Edem.fl, 2000; Vitell 

m.fl, 2007). Men i denna studie kom Nikoomaram m.fl. (2013) fram till att det inte finns någon 

signifikant skillnad i de olika generationerna, vilket också betyder att när en person blir äldre, 

behöver det inte alltid betyda att de etiska värderingarna varken blir bättre eller sämre.  

2.6.3 Arbetslivserfarenhet 

Det finns många studier som forskare har gjort som säger olika saker kring hur 

arbetslivserfarenheten påverkar de etiska värderingarna eller inte. Chiu (2003) påstår att 

arbetslivserfarenheten minskar de etiska värderingarna bland människor, vilket betyder att ju längre 

en person har arbetat desto mindre etisk blir personen i sitt beteende. En äldre studie gjord av 

Kidwell m.fl. (1987) som påstår att ju längre en person har arbetat desto mer etisk blir den i sina 

värderingar, vilket är en teori som säger tvärt emot Chiu (2003). Trots att olika forskare säger att 

arbetslivserfarenheten både påverkar och inte påverkar de etiska värderingarna hos människan finns 

det också forskare som har gjort studier där de har kommit fram till att arbetslivserfarenheten och de 

etiska värderingarna inte har något samband med varandra. Alltså att det etiska beteendet hos 

människan inte påverkas av arbetslivserfarenheten. Det har bland annat Barnett och Valentine, 

(2004); Schepers, (2003) kommit fram till i deras olika studier.  

 

I vissa fall kan vilken typ av arbete och antalet år av arbetslivserfarenhet vara relaterad till en 

människas etiska värderingar. Ford och Richardson (1994) påstår att det etiska beteendet är 

beroende av den situation som en människa befinner sig i. Och att en människa inte behöver vara 

oetisk bara för att denna beter sig oetisk vid en specifik situation eftersom att etiken enligt Ford och 

Richardson (1994) är situationsberoende. Det är dock något som inte alla forskare är överens om. 

Dawson (1997) är en av de forskare som också menar att etiken hos människor beror på olika 

situationer. Dawson (1997) gör skillnad på situationer som är relationsbundna och icke-

relationsbundna i sin studie och att etiken har samband med dessa situationer. Fortsättningsvis 
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menar forskaren att etiken hos människor ökar successivt med arbetslivserfarenheten och att det inte 

har någon betydelse om det är en man eller en kvinna.  

 

En nyare studie gjord av Nikoomaram m.fl. (2013) där de också bland annat undersökte om 

arbetslivserfarenheten hade en betydande påverkan på de etiska värderingarna hos olika människor 

genom att respondenterna fick svara på olika scenarior som kan uppstå. I studien kom forskarna 

fram till att arbetslivserfarenheten inte har någon signifikant påverkan på de etiska värderingarna 

hos människor, ett resultat som Barnett och Valentine, (2004); Schepers, (2003) även kom fram till i 

deras studier. Även Callan (1992) stödjer att arbetslivserfarenheten inte har någon direkt påverkan 

på de etiska värderingarna. Dock påstår Callan (1992) att en person med en högre position i ett 

företag, exempelvis chefer, är mer medvetna om det etiska beteendets betydelse för företaget och 

vikten av att ha etiska koder som de anställda kan förhålla sig till. Forskaren påstår att en person 

som inte har en lika hög position inte heller är lika medveten om etikens betydelse för företaget. 

Etiken är något som det behövs forskas mer om, speciellt när det kommer till faktorerna som kan 

påverka de etiska värderingarna, faktorer som bland annat kön, ålder och antal år som anställd, 

påstår Nikoomaram m.fl. (2013). Men det är också ett ämne som är på god väg att forskas mer om. 

 

2.7 Sammanfattning av teori 

2.7.1 Definition på etik 

Det finns två huvudteorier om vad etik är och enligt Beck (2010) är dessa den teleologiska och den 

deontologiska teorin som utgår från att de etiska värderingarna styrs av olika förutsättningar. Vidare 

menar forskaren att den teleologiska teorin utgår från att konsekvenserna av en handling styr hur 

beslut tas, det ska föra med sig mest nytta för största antalet människor. Enligt Beck (2010) är den 

deontologiska teorin bunden till lagar och regler, människor ska följa det som är rätt och sant, 

konsekvenserna bör ignoreras i den här teorin. 

 

2.7.2 Etiskt klimat på företag 

Enligt Pettijohn, Pettijohn och Taylor (2008) behövs ett etiskt klimat på företagen eftersom företag 

har en större chans att lyckas på lång sikt om det etiska klimatet upprätthålls. Även Koh och Boo 

(2001) menar att ett etiskt klimat är positivt för företag som använder sig av det eftersom bra etiska 

värderingar leder till ökad arbetsglädje, mindre personalomsättning och ett företag som har högre 

lönsamhet. Däremot menar Ferrell och Keig (2013) att det finns oerhört många etiska dilemman och 

att det därför krävs en stor kunskap för att kunna hantera dessa. Trots den negativa kritik som har 



  J. Haglund & S. Holgersson, maj 2015 

20 
 

uppkommit om det etiska klimatet menar Singhapakdi och Vitell (1991) att det etiska klimatet har 

en stor påverkan på hur medarbetarna löser etiska problem som kan uppkomma.  

 

2.7.3 Etiska koder inom företag 

De etiska koderna inom företagen är till för att hjälpa en medarbetare att lättare kunna hantera olika 

etiska dilemman och ge en positivare inställning hos medarbetarna (Schwartz 2001; Valentine och 

Barnett, 2002). Allmon och Grant (1990) påstår att det är helt och hållet upp till personen i fråga om 

den vill följa de etiska koderna eller inte då det är en frivillig handling.  

 

2.7.4 Etiska beslut 

Säljare som arbetar inom tjänsteföretag måste enligt Román (2003) upprätthålla ett etiskt beteende 

och ta etiska beslut eftersom det skapar långsiktiga relationer med kunderna och det skapar även 

kundnöjdhet, förtroende och lojalitet till säljarnas företag. Enligt Ferrell och Keig (2013) menar de 

att personer behöver lära sig mer om de risker som kan uppkomma vid ett etiskt beslut och därför 

krävs det stor kunskap för att undvika riskerna som kan uppkomma vid etiskt beslutstagande. 

 

2.7.5 Demografiska faktorer 

2.7.5.1 Kön 

Många olika forskare kommer fram till många olika resultat i sina studier när det gäller sambandet 

mellan en persons kön och etiska värderingar.  Dawson, (1997); Akaah, (1989); Ruegger och King, 

(1992); Reiss och Mitra,(1998) kommer samtliga fram i sina studier att det råder skillnader mellan 

könen när det kommer till de etiska värderingarna. Samtliga forskare påstår att kvinnor är mer 

etiska i sina värderingar än vad män rent generellt sett är.  Dalton och Ortegren, (2011); Kidwell 

m.fl, (1987) kunde inte hitta någon skillnad mellan könen och de etiska värderingarna.  

 

2.7.5.2 Ålder 

De etiska värderingarna ökar bland människor som är äldre enligt Deshpande,(1997); Mudrack, 

(1989); Vitell m.fl. (2007). Speciellt kunde de se höga etiskavärderingar bland människor som var 

över 40 år i dessa studier som gjorts. Men sedan finns det även de forskare som har fått fram ett 

resultat som säger tvärt emot vad andra forskare har sagt. Ede m.fl. (2000) påstår att ju yngre en 

människa är, desto mer etisk i sina värderingar är den. Sedan finns det forskare som Nikoomaram 

m.fl. (2011) som inte har hittat något signifikant samband mellan åldern och de etiska 

värderingarna. 
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2.7.5.3 Arbetslivserfarenhet 

Dawson, (1997); Kidwell m.fl. (1987) påstår att de etiska värderingarna ökar ju längre 

arbetslivserfarenhet en människa har medan Chiu (2003) säger tvärt emot, att ju mindre 

arbetslivserfarenhet en människa har desto mer etisk i sina värderingar blir människan. Det finns 

forskare som inte hittat något signifikant samband mellan arbetslivserfarenheten och en människas 

etiska värderingar, som påstår att arbetslivserfarenheten inte har någonting med etiken att göra 

(Nikoomaram m.fl. 2013;Barnett och Valentine, 2004; Schepers, 2003;Callan 1992).  

2.7.6 Modell över teorin 

I modellen som visas nedan beskrivs det hur de olika komponenterna i teorin håller samman. Den 

första faktorn är de individuella faktorerna som är individuella för alla människor. I den faktorn 

beskrivs det bland annat kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Beroende på en människas individuella 

faktorer har även olika människor olika etiska värderingar. De individuella faktorerna är en 

förutsättning för en människas etiska värderingar, de etiska värderingarna är alltså beroende av de 

individuella faktorerna. Beroende på en människas etiska värderingar, tar hen också olika beslut. En 

människa med vissa etiska värderingar tar inte samma typ av beslut jämfört med en människa som 

har helt andra etiska värderingar. Vilket också gör att besluten som tas har genomsyrats av en 

människas etiska värderingar.  

 

Beroende på vilka beslut en människa tar, påverkas även de etiska koderna inom företaget. I det här 

fallet kan man se det ur två olika synvinklar. Om en chef sätter etiska koder inom företaget tar hen 

beslut om det, som med stor sannolikhet präglas efter hens egna etiska värderingar. Från en annan 

synvinkel kan man tolka det som att de etiska koderna inom företaget hjälper en människa att ta 

beslut, vilket gör att människan på företaget slipper ta beslut utifrån sina egna etiska 

värderingar.  De beslut en människa tar påverkar även klimatet på ett företag. Om en människa tar 

dåliga beslut, som att sjukanmäla sig för en dag ledigt, eller skylla misstag på en oskyldig 

medarbetare blir troligen klimatet på företaget också dåligt. I det här fallet kan även klimatet 

påverka de etiska besluten både på ett positivt och negativt sätt. 

 

Till sist kan de etiska koderna påverka klimatet på ett företag. Om ett företag har etiska koder för 

hur medarbetarna bör förhålla sig, är det mer troligt att klimatet på företaget är bra. Det kan även 

vara tvärt om att klimatet på företaget kan påverka de etiska koderna. Om klimatet är dåligt är det 

troligt att de etiska koderna antingen inte fungerar, eller att de behöver förbättras. Om klimatet är 
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Definition på etik 

bra, är det också mer troligt att de etiska koderna fungerar inom företaget. För att det 

överhuvudtaget ska vara möjligt att använda sig av etik, behöver det göras en definition på vad etik 

innebär, därav är definitionen på etik markerat runt om alla komponenter som just har blivit 

beskrivna. Definitionen på etik berör alla dessa komponenter eftersom att många människor har sin 

egen definition på etik, och beroende på vad definitionen är tas också besluten utefter det. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2Modell över teori (egen) 
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3. Metod 
I den här delen av studien beskrivs och motiveras det hur vi har gått tillväga med vår studie. En 

redogörelse för studiens arbetsgång och struktur har gjorts och hur trovärdigheten samt 

pålitligheten har uppnåtts genom arbetets gång. Avslutningsvis lyfts metodkritik fram med avseende 

på hur studien har gått tillväga. 

 

3.1 Forskningsprocess 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om de demografiska faktorerna kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet påverkade de etiska värderingarna men också om de etiska koderna påverkade 

de etiska värderingarna i givna situationer bland försäljare i tjänsteföretag. För att uppnå vårt syfte 

och besvara vår forskningsfråga valde vi att utgå från en kvantitativ metod och gjorde därmed en 

enkätundersökning. Enkätundersökning är enligt Ejvegård (s 55, 2009) mer passande när 

undersökningen handlar om känsliga frågor, vilket vår undersökning gör då den handlar om etiska 

värderingar. Därför ansåg vi att en strukturerad enkätundersökning var mer passande till vår studie 

än att exempelvis göra intervjuer. Denna typ av metod sparar också en del tid och kostnader för oss 

och det blev lättare att sammanställa svaren än om intervjuer hade gjorts på respondenterna. 

 

Den största fördelen med enkäten var den lätta tillgången till ett stort antal individer, vi valde även 

att göra enkäten internetbaserad vilket gav en möjlighet att nå respondenterna utan geografisk 

begränsning (Trost, s 136, 2012). Eftersom vi undersökte fastighetsmäklare ansåg vi att vårt val av 

webbenkäter var en självklarhet då personerna inom fastighetsmäklarbranschen ofta använder sig av 

internet och ofta har tillgång till datorer, som är en viktig faktor för webbenkäter enligt Trost (s 143, 

2012). Enkäten har använts till tidigare studier gjorda av bland annat Desphande (1997) vilket 

innebär att enkäten har blivit prövad förut och är därmed passande till vår forskning. Huvudstudien 

är deduktivt utformad och utgick från tidigare forskning som sedan undersöktes genom en empirisk 

studie. Centralt i studien var att lyfta fram de demografiska faktorerna som kan ligga till grund för 

en fastighetsmäklares etiska värderingar.  

3.1.1 Val av undersökningsområde 

I vår teoridel beskrev vi faktorer som kan påverka de etiska värderingarna hos försäljare. Vi valde 

att avgränsa vår studie till att undersöka kön, ålder och arbetslivserfarenhet samt hur länge 

respondenten arbetat som fastighetsmäklare och hur det kunde påverka de etiska värderingarna hos 

fastighetsmäklare. I vår undersökning valde vi även att undersöka om etiska koder kan påverka en 

fastighetsmäklares etiska värderingar. Studiens fokus låg inte på att undersöka nationalitet, religion, 
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personlighet eller hur etiska beslut tas som enligt tidigare teorier kan påverka de etiska 

värderingarna.  

 

3.2 Utformning av enkäter 
Eftersom vårt syfte var att undersöka hur faktorerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet och hur länge 

respondenten arbetat som fastighetsmäklare samt hur de etiska koderna påverkade de etiska 

värderingarna hos försäljare valde vi därför den kvantitativa metoden som innebar att data togs fram 

som sedan mättes. Enligt Bryman och Bell (s 166, 2011) används mätning i kvantitativ forskning 

för att få fram skillnader hos människor mellan de variabler som är i fokus som annars hade varit 

svåra att upptäcka. Vidare menar författarna att mätningen används som en måttstock för att få fram 

skillnader och det ska ske på samma sätt oavsett vem som gör undersökningen för att kunna visa att 

resultatet inte är beroende av den eller de personer som gör den. Bryman och Bell (s 166, 2011) 

menar också att mätningen är grunden för de beräkningar som utgör exaktheten i relationen mellan 

olika begrepp. Vi ville få fram de skillnader som kunde finnas mellan de olika variablerna och 

därför var den kvantitativa metoden det bästa tillvägagångssättet för oss.   

 

Enkäten som vi har använt har vi fått inspiration från tidigare forskning där de använde den för att 

undersöka de etiska värderingarna och uppförandet hos chefer (Se bilaga 2). Enkäten användes i en 

studie som Deshpande (1997) utförde och även i en studie som Kidwell, Stevens och Bethke (1987) 

utförde. När vi konstruerade enkäten använde vi oss däremot inte av alla frågor eftersom vi inte var 

intresserade av att undersöka allt som de tidigare forskarna undersökte. Vi kompletterade vår enkät 

med frågor och tog även bort frågor för att den skulle passa den målgrupp som vi har valt att göra 

undersökningen på. Vi lade till exempel till frågan om respondenterna hade några etiska koder på 

sitt företag, där tre alternativ fanns vilka var ”ja”, ”nej” och ”jag vet inte”. Eftersom vi hade sett i 

tidigare forskning när vi gjorde teorigenomgången att de etiska värderingarna kan skilja sig åt 

beroende på om företag har etiska koder eller inte var det därför intressant för oss att göra en ny 

undersökning för att undersöka om det var en faktor som påverkade eller inte. 

 

3.2.1 För- och nackdelar med enkät 

För att få fram de data som behövdes för att mäta och se om det fanns några skillnader mellan 

begreppen har vi använt oss av en enkätundersökning. Det finns både för- och nackdelar med att 

göra en enkätundersökning men i vår undersökning ansåg vi att fördelarna vägde över till vår fördel 

och att det var det bästa alternativet för att kunna få fram den data som behövdes. Enligt Bryman 

och Bell (s 246, 2011) finns det flera fördelar med enkätundersökningar och det är bland annat att 
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de är billigare att genomföra en enkätundersökning eftersom vi inte behöver betala resorna och vi 

sparar även tid på att inte åka och intervjua respondenterna. Vi har använt oss av mailutskick för att 

få ut enkäterna till respondenterna vilket vi gjorde för att spara tid och kostnader. Watt m.fl. (2002) 

menar att forskare som använder sig av internetbaserade enkätutskick kan kringgå en stor del 

administrationsarbete och därmed spara tid på grund av att forskaren inte behöver föra in data i 

utvärderingssystemet.  

 

Våra svar registrerades automatiskt i ett Excel dokument med hjälp av Google forms och därför var 

det en stor fördel för oss att använda det systemet eftersom vi sparade mycket tid. Bryman och Bell 

(s 246, 2011) menar också att enkäter är snabbare att administrera eftersom man kan skicka ut 

många enkäter vid ett tillfälle och behöver därför inte lägga ner tid på att intervjua alla personerna. 

Vidare menar författarna att intervjuaren kan vara en faktor till att respondenterna svarar på ett visst 

sätt och att resultatet därför kan skilja sig åt beroende på vem som har genomfört undersökningen, 

det är något som enkätundersökningar inte berörs av eftersom intervjuaren inte är närvarande när 

respondenten fyller i enkäten.  

 

Enkäter passar även respondenterna bättre eftersom de kan anpassa sin egen tid och svara på 

enkäten när de själva har möjlighet att göra det. Vi ansåg att enkäter passade bäst till vår 

undersökning eftersom vi valde att göra undersökningen på fastighetsmäklare och de använder ofta 

datorer och internet i sitt vardagliga arbete vilket vi såg som en stor fördel. Därför kunde 

fastighetsmäklarna själva anpassa sin tid och göra enkäten när de själva hade tid.   

 

Några nackdelar med enkäter som Bryman och Bell (s 247, 2011) tar upp är att respondenterna inte 

får hjälp med att tolka frågorna när de svarar på enkäten och att det därför krävs att frågorna är 

tydliga för att undvika detta. För att frågorna inte skulle vara otydliga försökte vi att minimera det 

genom att bland annat göra en pilotstudie för att veta hur respondenterna skulle uppfatta frågorna.  

Vidare menar Bryman och Bell (s 247, 2011) att forskaren inte ska ställa för många frågor i en 

enkät eftersom respondenterna lätt kan tröttna på frågorna. Vi anpassade vår enkät för att vi inte 

skulle ha för många frågor och det var även något som testpersonerna i pilotstudien påvisade. 

Bryman och Bell (s 248, 2011) menar att enkäter medför större bortfall än intervjuer och att dessa 

bortfall medför att risken för att resultatet blir felaktigt också ökar. Det är något vi har tänkt på och 

försökt att minimera bortfallet genom att skicka ut påminnelser för att öka svarsfrekvensen.  
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3.2.2 Val av skala 

I enkäten använde vi oss av Likert-skalor som innebar att respondenterna markerade sitt svar på en 

skala från 1-9. Vi använde oss av en Likert-skala på grund av att Deshpande (1997) och Kidwell, 

Stevens och Bethke (1987) även använde sig av denna typ av skala i sina undersökningar och därför 

finns det stor tillförlitlighet till den typen av skala eftersom den redan är testad i tidigare studier. 

Enligt Preston och Colman (2000) föredrar respondenter att använda en högre skala som till 

exempel 1-9, de menar även att tidigare studier som har undersökt vilken skala som är bäst har visat 

att skalor som är mellan 1-7 och 1-9 har bäst reliabilitet, en högre skala än 1-9 har en tendens att 

sjunka i reliabilitet. Enligt Ejlertsson (s 95, 2014) är Likert-skalan en av de mest kända 

attitydskalorna där respondenterna svarar på ett antal påståenden där ytterpunkterna varierar från 

instämmer helt till instämmer inte alls. I vår enkät använde vi oss av andra påståenden i 

ytterpunkterna för att det skulle passa vårt ämnesområde. De ytterpunkter vi använde oss av var 

“Inte alls oetiskt” till “Väldigt oetiskt”. 

 

Formuläret som vi använde oss av såg likadant ut genom hela processen och vi ändrade inget i den, 

därmed svarade alla respondenter på samma enkät. Trost (s 58, 2012) skriver att strukturerade 

enkäter används när frågorna i formuläret har fasta svarsalternativ. Det är något som vi har använt 

oss av när vi utformade enkäten. Alla frågor har fasta svarsalternativ där respondenterna fick 

markera ett svar i de fasta alternativen. De fem första frågorna bestod av fasta svarsalternativ och 

ordinalskala där respondenten fick markera ett av de fem alternativen. Ordinalskala används enligt 

Bryman och Bell (s 348, 2011) när variablerna kan kategoriseras för att sedan rangordna dem men 

avståndet mellan kategorierna är inte detsamma mellan alla svarsalternativ. De 13 sista frågorna 

bestod av svarsalternativ i form av en Likert-skala där respondenten fick markera på en skala från 1-

9 i vilken grad de tyckte att påståendet stämde överens med deras egna etiska värderingar. 

 

3.2.3 Anonymitet 

Vi valde att göra enkäten anonym eftersom Bryman och Bell (s 136, 2011) skriver om de etiska 

frågor som kan uppkomma vid behandlingen av informationen som uppkommer vid 

undersökningar. Vi ansåg att vi inte behövde behandla några personliga uppgifter om 

respondenterna förutom uppgifter som kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Vi skrev även i enkäten 

att de uppgifter som samlades in endast kommer att användas till den här undersökningen. Holme 

och Solvang (s 334, 1997) skriver att kravet på anonymitet måste uppfyllas vid behandlingen av den 

information som samlas in. Vidare menar författarna att undersökningen inte ska leda till att 

personerna som deltar i undersökningen hamnar i en situation där de känner sig utsatta. Vi har 
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utgått från att undersökningen var helt frivillig och de personer som deltog inte skulle känna att de 

var tvingade att delta. Holme och Solvang (s 335, 1997) skriver att personerna som deltar i 

undersökningen har rätt att veta att den är helt frivillig och att de har rätt att veta hur informationen 

ska användas, vem som ska använda den och vilka personer som kommer att ta del av 

informationen. 

 

3.2.4 Bakgrundsfrågor 

De första fem frågorna i enkäten bestod av allmänna frågor varav fyra av dem frågorna var 

demografiska frågor för att vi skulle få fram de demografiska egenskaperna hos respondenterna. 

Holme och Solvang (s 174, 1997) skriver att enkäter bör inledas med några faktainriktade frågor för 

att respondenterna ska bli lite uppvärmda, sedan kan enkäten gradvis övergå till frågor om etiska 

värderingar. De frågor vi valde att ha i början av enkäten var vilket kön de hade, ålder, hur länge de 

har arbetat som fastighetsmäklare, sin totala arbetslivserfarenhet och till sist om de hade etiska 

koder på sitt företag. Genom att använda oss av faktafrågor i början av enkäten blev respondenterna 

uppvärmda och det gjordes för att vi sedan skulle kunna gå vidare med värderingsfrågorna som kan 

vara lite känsligare att svara på.  

 

Alla frågor var obligatoriska att svara på och det gjorde vi för att respondenterna skulle svara på 

frågorna och för att ingen skulle glömma att svara på någon av frågorna eftersom att det skulle 

kunna påverka resultatet negativt. Vi använde oss även av stängda svarsalternativ, det menar Trots 

(s 72, 2012) är det vanligaste vid strukturerade frågor och man bör även undvika att använda sig av 

öppna svarsalternativ vid enkäter eftersom det kan öka det sekundära bortfallet. Vidare menar 

författaren att många personer drar sig för att skriva långa svar vid öppna frågor och därför är det 

bättre att använda sig av stängda svarsalternativ. Genom att vi använde oss av stängda frågor 

undgick vi sannolikt flera interna bortfall i våra enkäter. 

 

I valet av kontrollvariabler är det enligt Greenland (1989) viktigt att välja ut variabler som är 

relevanta till det forskaren vill undersöka. I vårt fall valde vi ut kontrollvariabler som kön, ålder, 

antal år inom fastighetsmäklarmäklarbranschen och den totala arbetslivserfarenheten eftersom det är 

de demografiska faktorerna och en försäljares etiska värderingar som är det vi vill undersöka. 

Genom att ställa frågor om respondenternas kön, ålder, antal år inom 

fastighetsmäklarmäklarbranschen och den totala arbetslivserfarenheten kunde vi sedan undersöka 

om dessa hade någon koppling till de övriga frågorna som handlade om respondenternas etiska 
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värderingar. När vi gjort det kunde vi även återkoppla till tidigare forskning inom det valda ämnet 

för att se om vi kunde stödja eller inte stödja andra forskares studier. 

 

Här nedanför kommer vi göra en kort förklaring till varför vi valde varje kontrollvariabel och hur 

frågan ställdes i vår enkät. 

 

3.2.4.1 Kön 

För att kunna undersöka om det är någon skillnad mellan män och kvinnor i deras etiska värderingar 

ställde vi den frågan i början av enkäten. Frågan ställdes med två svarsalternativ för att kunna veta 

om respondenten var man eller kvinna. Frågan var även obligatorisk att svara på och det gjorde vi 

för att ingen skulle glömma bort att svara på den eftersom det är en viktig variabel i vår 

undersökning. Enligt Ejlertsson (s 86, 2014) är det bättre att fråga “Är du man eller kvinna?” än till 

exempel endast fråga efter “kön?”. Det var något vi tänkte på vid uppställningen av den här frågan.  

 

3.2.4.2 Ålder 

Ålder är en variabel som vi ville undersöka och för att veta vilken ålder varje respondent hade 

ställde vi en fråga där respondenterna själva fick skriva in med siffror det årtal de var födda i en 

ruta. Vi gjorde det för att se om det fanns någon skillnad i de etiska värderingarna beroende på 

vilken ålder respondenten hade. Enligt Ejlertsson (s 86, 2014) kan det finnas fördelar med att ange 

exakta födelseåret istället för att dela upp det i åldersintervall. Vidare menar författaren att det är 

bättre att dela upp åldersintervallen i efterhand när man vet hur fördelningen ser ut och därmed går 

det lättare att dela upp åldrarna i lämpliga intervall.  

 

3.2.4.3 Hur länge respondenten arbetat som fastighetsmäklare 

Den här frågan tog vi med som en variabel i komplettering till hur lång arbetslivserfarenhet 

respondenterna hade. Eftersom vi har undersökt fastighetsmäklares etiska värderingar ville vi ta 

reda på om antalet år som en person har arbetat som fastighetsmäklare var en variabel som 

påverkade de etiska värderingarna. Genom att ställa den här frågan fick vi reda på hur erfarna 

fastighetsmäklarna är och om det är något som kan skilja sig åt i de etiska värderingarna. 

 

3.2.4.4 Total arbetslivserfarenhet 

Vidare ville vi undersöka om arbetslivserfarenhet var en variabel som påverkade de etiska 

värderingarna hos fastighetsmäklarna. Eftersom det är vanligt att respondenterna ofta har haft något 
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eller några arbeten innan de började arbeta som fastighetsmäklare kunde vi med den här variabeln 

se om antalet år med annan arbetslivserfarenhet är något som skiljer sig åt i de etiska värderingarna 

hos fastighetsmäklare.  

 

3.2.4.5 Etiska koder 

Vi frågade även respondenterna om de hade några etiska koder inom deras företag som de var 

tvungna att följa. Eftersom vi i tidigare forskning hade sett att de etiska värderingarna kan skilja sig 

åt beroende på om personerna har etiska koder eller inte inom företaget som de ska följa ansåg vi att 

det var en intressant fråga. Vi valde även att ändra namnet på den frågan i enkäten eftersom det blir 

lättare för respondenterna att förstå om de har några gemensamma etiska regler inom företaget 

istället för att fråga dem om det har några etiska koder. Den här frågan bestod av tre svarsalternativ 

som var”ja”, ”nej” och ”jag vet inte”.  

 

3.3 Pilotstudie 
Innan vi skickade ut enkäterna till respondenterna valde vi att gör en pilotstudie för att säkerställa 

att frågorna fungerade som vi hade tänkt. Eftersom att vi valt att skicka ut enkäterna via mail blev 

det extra viktigt att göra en pilotstudie för att se att undersökningen i sin helhet fungerade bra och 

för att reda ut eventuella oklarheter (Bryman och Bell s 276, 2014). Till pilotstudien skickade vi ut 

enkäten till 15 personer som inte skulle delta i den riktiga undersökningen för att se om eventuella 

oklarheter fanns i vår enkät. Enligt Bryman och Bell (s 277, 2014) kan respondenter som svarar på 

enkätfrågor ha svårt att förstå vissa frågor där det saknas tydliga instruktioner vilket vi även märkte 

i vår pilotstudie. Flera av de personer som vi valde att skicka ut enkäten till påpekade att de ville ha 

flera tydligare exempel på några av de frågor som vi ställt. Det var något som vi efter pilotstudien 

lade till i den riktiga enkäten för att respondenterna inte skulle känna att det fanns några oklarheter.  

 

Bryman och Bell (s 277, 2014) påstår också att forskaren kan se om frågornas ordningsföljd i 

enkäten bör ändras genom att göra en pilotstudie och det var något som vi också fick ändra i 

enkäten. Efter pilotstudien märkte vi att många av de personer som var med i undersökningen hade 

blandat ihop två frågor eller påpekat att samma fråga förekom två gånger. Vi åtgärdade det genom 

att byta ordningsföljd på frågorna och satte frågorna som personerna hade blandat ihop efter 

varandra för att respondenterna sedan lättare skulle se skillnad på dem. 

 

Till vår studie valde vi att använda färdiga frågor som andra forskare använt i sina studier. Bryman 

och Bell (s 277, 2014) menar att när man använder sig av redan existerande frågor har dessa redan 
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blivit prövade i en pilotstudie och är förmodligen av bra kvalité. Vi valde att bortse ifrån Bryman 

och Bells (2014) resonemang och det visade sig att enkäten behövde ändras för att bli ännu bättre 

och eliminera risken för missförstånd. 

 

3.4 Population 
De personer vi har valt att undersöka arbetar som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklare är reglerade 

enligt en egen lag som heter Fastighetsmäklarlagen. Lagen gäller enligt Melin (2012) “..en fysisk 

persons yrkesmässiga förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på 

annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Den som 

bedriver sådan verksamhet kallas fastighetsmäklare.” (s 23). Enligt statistik från 

fastighetsmäklarinspektionen (se Bilaga 1) som gäller en sammanställning från februari 2015 över 

alla fastighetsmäklare i hela Sverige finns det 6664 registrerade fastighetsmäklare i hela Sverige. 

Antalet män var totalt 3667 och antalet kvinnor var totalt 2997. Enligt samma statistik som 

ovan finns det totalt 2269 registrerade fastighetsmäklare i Stockholms län, varav 1261 män och 

1008 kvinnor. Vi valde att undersöka registrerade fastighetsmäklare i Stockholms län för att 

arbetsmarknaden skiljer sig åt där jämfört med mindre orter i Sverige. Vi tror att det är svårare att få 

tag på kunder och högre konkurrens mellan fastighetsmäklarna i Stockholm jämfört med mindre 

orter i Sverige. Vi ansåg därför att det var intressant att undersöka hur de etiska värderingarna hos 

fastighetsmäklarna i Stockholms län såg ut. 

 

3.5 Urval och distribution av enkäter 
Genom att först kontakta olika huvudkontor i Stockholm kunde vi se vilka som kunde vara med i 

denna undersökning. Trost (s 119, 2012) menar att forskare får högre svarsfrekvens i sina 

undersökningar om en förvarning skickas ut innan första utskicket av enkäter görs. Vi fick dock få 

svar från dem som vi skickade ut förvarningen till och därför valde vi att göra egna mailutskick till 

respondenterna då det både sparar tid och kostnader jämfört med att göra intervjuer. Vi var dock 

medvetna om att det tar längre tid att få tillbaka enkäter och respondenternas svar än vad det gör att 

intervjua respondenterna (Bryman och Bell, s 246, 2014). Vi anser dock att enkätundersökningen 

låg till vår fördel då alla respondenter fick exakt samma frågor och efter att svaren kom in var det 

smidigare att hantera svaren och jämföra dessa än om vi skulle gjort intervjuer. Enkäter är också 

enligt Ejvegård (s 55, 2009) mer passande till undersökningar där respondenterna ska utfrågas om 

attityder, åsikter och smak, vilket vår undersökning handlar om.  
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Vi valde att vända oss till sammanlagt 17 olika fastighetsmäklarföretag inom Stockholms län och de 

företagen var; 

 

 Lagerlings Fastighetsmäkleri 

 Mäklarhuset 

 Erik Olsson 

 BOSTHLM 

 HusmanHagberg 

 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

 Fastighetsbyrån 

 Svenska mäklarhuset 

 Skandiamäklarna 

 Notar 

 Svensk Fastighetsförmedling  

 ERA Sweden 

 Bjurfors 

 Gripsholms 

 Södermäklarna  

 Mäklarringen 

 Vision Fastighetsmäkleri 

 

Enkäterna distribuerades till fastighetsmäklare i Stockholms län som vid denna tidpunkt vid 

utskicket var registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen. Enkäterna distribuerades först till olika 

mäklarbyråers huvudkontor. Med risk för en ytterst låg svarsfrekvens valde vi att själva skicka ut 

enkäten till fastighetsmäklare i Stockholms län. Urvalet bestod av totalt 863 fastighetsmäklare varav 

215 svarade på enkäten. Urvalets storlek är enligt Bryman och Bell (s 200, 2011) beroende av flera 

faktorer, bland annat av hur mycket tid och pengar forskaren har. Eftersom vi hade en begränsad tid 

med att få in svar var vi tvungna att gå vidare efter att vi fick in 215 svar.  

 

Enkäterna fanns tillgängliga i 17 dagar efter första utskicket och valet av påminnelse skickades ut 

efter 14 dagar efter första utskicket. Vi valde att skicka ut den första påminnelsen efter 14 dagar för 

att det enligt Trost (s 117, 2012) lätt kan uppfattas som påträngande om första påminnelsen skickas 

ut för tätt efter första utskicket. Enligt Trost (s 117, 2012) får forskaren ta egna ställningar till vad 
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som är lämpliga och rimliga mellanrum mellan utskicken och påminnelserna. Vi valde att endast 

skicka ut en påminnelse för att inte göra respondenterna irriterade eller arga, vilket är vanligt 

förekommande enligt Trost (s 117, 2012). Högst svarsfrekvens visade sig vara direkt efter första 

utskicket och efter första påminnelsen. När vi valde att skicka ut enkäterna via mail till 

respondenterna hade vi i åtanke att risken för låg svarsfrekvens ofta förekom i dessa typer av 

undersökningar (Trost, s 141, 2012). 

 

För att kunna genomföra den här studien valde vi att genomföra ett bekvämlighetsurval för att få 

fram de respondenter som skulle representera det resultat vi fick fram. Ett bekvämlighetsurval är 

enligt Bryman och Bell (s 204, 2011) ett sätt för forskaren att samla in data från personer som finns 

tillgängliga för forskaren vid den tidpunkten som studien genomförs vid. Vidare menar författarna 

att ett bekvämlighetsurval kan vara till stor fördel för forskaren eftersom det är större chans att få 

fler svar från de respondenter som deltar. Eftersom vi valde att begränsa oss till Stockholms län där 

det enligt statistik från Fastighetsmäklarinspektionen (se Bilaga 1) finns 2269 registrerade 

fastighetsmäklare ansåg vi att vi kunde täcka en stor andel av alla Sveriges fastighetsmäklare. Enligt 

statistik från Fastighetsmäklarinspektionen (se Bilaga 1) finns det totalt 6664 registrerade 

fastighetsmäklare vilket alltså innebär att 34 % av alla Sveriges fastighetsmäklare arbetar inom 

Stockholms län. När vi valde att göra ett bekvämlighetsurval var vi medvetna om urvalets 

svårigheter att generalisera resultatet.  

 

3.6 Svarsfrekvens 
Enkäten skickades ut till totalt 863 fastighetsmäklare i Stockholms län som vid tidpunkten för 

utskicket var registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen. Enkäten fanns tillgänglig för 

respondenterna i totalt 17 dagar, och 14 dagar efter första utskicket skickades en påminnelse ut till 

respondenterna. Vi valde att bara skicka ut en påminnelse på grund av att det lätt kan irritera 

respondenterna om flera påminnelser skickas ut och framförallt om det skickas ut för tätt inpå det 

första utskicket (Trost s 117, 2012). Direkt efter första utskicket och efter första påminnelsen såg vi 

en ökad svarsfrekvens bland respondenterna. För att öka svarsfrekvensen kan man enligt Bryman 

och Bell (s 249, 2014) utforma ett introduktionsbrev som förklarar syftet med enkätundersökningen 

och varför det är viktigt att respondenterna deltar i undersökningen. Innan vi skickade ut enkäterna 

utformade vi ett introduktionsbrev med hjälp av Bryman och Bells (s 177, 2014) instruktioner. Vi 

valde även att inte göra enkäten för lång då bortfallet ofta blir högre när en enkät är för lång. För att 

öka svarsfrekvensen ytterligare valde vi därför att ha en kortare enkät med stängda frågor och korta 
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frågeformuleringar vilket även Trost (s 84, 2012) skriver att man kan göra för att öka 

svarsfrekvensen.  

 

Av de 863 enkäter vi skickade ut till olika fastighetsmäklare fick vi efter totalt 17 dagar svar från 

215 fastighetsmäklare. Den summan gav oss en svarsfrekvens på 25,4 %. Enligt Bryman och Bell (s 

249, 2014) är det den låga svarsfrekvensen som kan ge konsekvenser för resultatets validitet vilket 

betyder att risken för fel och skevheter ökar. Trots att vissa åtgärder och strategier gjordes för att 

öka svarsfrekvensen till vår undersökning fick vi ändå en relativt låg svarsfrekvens. Vi anser att vi 

gjorde det vi kunde för att få en sådan hög svarsfrekvens som möjligt och vi anser att vi inte har 

kunnat påverka resultatet ytterligare. Trots att Bryman och Bell (s 249, 2014) skriver att den låga 

svarsfrekvensen kan ge konsekvenser för resultatets validitet skriver Nulty (s 306, 2008) att 

huruvida svarsfrekvensen är tillräckligt stor beror delvis på hur de insamlade data kommer att 

användas. Fortsättningsvis skriver Nulty (s 306, 2008) att det är urvalsstorleken som är mer 

intressant för en forskare eftersom det ger en mer korrekt bild av hur stor del av 

undersökningsområdet som studeras. Eftersom vi skickade ut enkäten till 863 fastighetsmäklare 

kunde vi ändå vara säkra på att vi skickade ut enkäten till en tillräckligt stor urvalsstorlek.   

 

Nedan visas den modell som vi använt oss av för att räkna ut svarsfrekvensen i vår undersökning. 

Bryman och Bell (s 203, 2011) skriver att vissa respondenter kan vara svåra att få tag i och därför 

tas dessa personer bort i uträkningen av svarsprocenten för att få en mer exakt siffra av hur många 

som verkligen har deltagit i undersökningen.  

 

 

 

Figur 3 Figur över svarsfrekvens i procent (Bryman och Bell, s 203, 2011) 

 

Eftersom att vi valde att skicka ut enkäten via mail till fastighetsmäklarna kunde vi räkna med en 

del autosvar från respondenterna som till exempel var på semester eller var på föräldraledigt. I vårt 
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fall fick vi totalt 17 autosvar som vi till vår beräkning av svarsfrekvens fick räkna bort. Nulty (s 

312, 2008) skriver att webenkäter nästan alltid får mycket lägre svarsfrekvens än pappersenkäter.  

 

Det resulterar i att vår beräkning av svarsfrekvens ser ut på följande sätt: 

 

 

Figur 4 Figur över svarsfrekvensen (egen) 

 

Vid utskick av enkäten valde vi att inte ta någon hänsyn till fördelningen mellan kvinnor och män. 

Av resultatet av fördelningen mellan könen i figuren nedan visar det att det var fler män än kvinnor 

som besvarade enkäten. Vi ansåg dock att den ojämna fördelningen inte gav oss någon nackdel då 

fördelningen mellan könen i undersökning stämmer överens med Fastighetsmäklarinspektionens 

statistik över registrerade fastighetsmäklare i Stockholms län (se bilaga 1). Statistiken från 

Fastighetsmäklarinspektionen visade att fördelningen mellan kvinnor och män i Stockholms län var 

44,4% kvinnor och 55,6% män. Eftersom att skillnaden i svarsfrekvensen mellan könen i vår 

enkätundersökning och statistiken från Fastighetsmäklarinspektionen inte var avsevärd stor ansåg vi 

att vi inte kunde påverka fördelningen ytterligare. 

 

 

 
 

Figur 5Figur över svarsfrekvensen mellan kvinnor och män (egen) 

Fördelning mellan kvinnor och män 

 Män 119 st

Kvinnor 96 st55,3 % 44,7 % 
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3.7 Bortfallsanalys 
På grund av den relativt låga svarsfrekvensen gjordes en bortfallsanalys. Svarsfrekvensen utgör den 

procentuella andelen av de respondenter som faktiskt besvarar frågorna och bortfallet består av dem 

som inte svarar på frågorna, vilket i vårt fall var 74,6 %.  Bryman och Bell (s 249, 2014) skriver att 

ett bortfall som är på mer än 50 % är oacceptabelt, vilket gör att vårt bortfall på 74,6% enligt 

Bryman och Bell (s 249, 2014) är helt oacceptabel. Vi anser, precis som Trost (s 141, 2012) att 

denna typ av undersökning ger en låg svarsfrekvens. Men det är också en risk som vi har varit 

medvetna om när vi gjort denna studie. Bryman och Bell (s 251, 2014) påstår att det viktigaste är att 

vara medveten om följderna och begränsningarna som en låg svarsfrekvens innebär vilket vi var. 

Den låga svarsfrekvensen är också av mindre betydelse om man har använt sig av ett 

bekvämlighetsurval som vi har gjort. Vi tog även till metoder som att skicka ut påminnelser till 

respondenterna som enligt Nulty (2008) ger en ökad svarsfrekvens.  

 

En anledning till varför den låga svarsfrekvensen förekom tror vi beror mycket på att många av de 

företag vi valde att kontakta innan vi skickade ut enkäten inte svarade om de kunde vara med eller 

inte. Några av de företag som vi skickade ut en förfrågan till svarade även att de skulle göra egna 

enkätundersökningar bland sina fastighetsmäklare och att de därför ansåg att det blev för många 

enkäter för sina fastighetsmäklare, även om de gärna skulle vilja hjälpa oss att skicka ut enkäten till 

fastighetsmäklarna. En anledning till en låg svarsfrekvens kunde vara att fastighetsmäklare ofta får 

enkätutskick eller liknande förfrågningar om olika undersökningar och att de därför är relativt trötta 

på att svara på sådana mail.  

 

En annan anledning till den låga svarsfrekvensen hos bland annat Fastighetsbyrån som meddelade 

att de kunde vara med i undersökningen om de fick välja ut fastighetsmäklarna på egen hand, vi tror 

att det var anledningen till att vi endast fick undersöka sju fastighetsmäklare hos Fastighetsbyrån. I 

Stockholms län finns det totalt 307 registrerade fastighetsmäklare som jobbar inom Fastighetsbyrån 

(Hitta mäklare, 2015-04-09). Hos det företaget låg svarsfrekvensen på 2,28 %. Eftersom att 

Fastighetsbyrån är det största företaget inom fastighetsmäklarbranschen tror vi att svarsfrekvensen 

hade ökat något om fler inom det företaget hade deltagit i undersökningen. Vi fick 17 stycken 

autosvar från fastighetsmäklarna som vi skickade ut enkäten till och det har vi tagit hänsyn till i vår 

uträkning av svarsfrekvens och bortfall vilket Bryman och Bell (s 203, 2014) hänvisar till att man 

ska göra. 
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3.8 Operationalisering av enkätfrågor 
 

Fråga 
  

Svarsalternativ Mäter 

1. Är du..? 
2-svarsalternativ Demografi 

2. Vilket år är du född? 
Fyll i själv med 4 siffror Demografi 

3. Hur länge har du arbetat som mäklare? 
5-gradig ordinalskala Demografi 

4. Vad uppskattar du din sammanlagda 

arbetslivserfarenhet i antalet år till? 

5-gradig ordinalskala Demografi 

5. Har ni några gemensamma etiska regler 

som ni rekommenderas att följa på ert 

företag? 

3-svarsalternativ Medvenhet om etiska 

regler 

6. Att använda sig av företagets service för 

privat bruk (t.ex. samtal till utlandet) 

9-gradig Likertskala Etiska beslut 

7. Använda sig av företagets material och 

resurser för privat bruk (t.ex. skriva ut 

papper, ta pennor och övrigt material) 

9-gradig Likertskala Etiska beslut 

8. Ge gåvor/förmåner i utbyte mot 

fördelaktig behandling 

9-gradig Likertskala Etiskt klimat 

9. Ta emot gåvor/förmåner i utbyte mot 

fördelaktig behandling 

9-gradig Likertskala Etiskt klimat 

10. Ta längre tid på sig än nödvändigt för 

att göra ett jobb 

9-gradig Likertskala Etiskt beslut 

11. Göra privata ärenden på arbetstid 
9-gradig Likertskala Etiskt beslut 

12. Dölja sina misstag (t.ex glömma att låsa 

kontoret för att sedan vara först på plats 

dagen efter så att ingen märker det) 

9-gradig Likertskala Etiskt beslut 

13. Skylla misstag på en oskyldig 

medarbetare 

9-gradig Likertskala Etiskt klimat 

14. Ta äran för någon annans arbete 
9-gradig Likertskala Etiskt klimat 

15. Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 
9-gradig Likertskala Etiskt beslut 

16. Inte anmäla andras överträdelser av 

företagets regler och policys 

9-gradig Likertskala Etiskt klimat 

17. Tillåta en underordnad att överträda 

företagets regler och policys 

9-gradig Likertskala Etiskt klimat 

18. Nyttja extra privat tid (t.ex långa luncher, 

komma sent..) 

9-gradig Likertskala Etiskt beslut 

 

Tabell 1Operationalisering av enkätfrågor (egen) 

 

3.9 Analysmetod   
För att kunna förstå orsakssambandet mellan teorin och empirin valde vi att analysera svaren av 

våra enkätfrågor i SPSS (Statistical Package for the Social Science) genom att göra fyra stycken 
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olika analyser: korrelationsanalys, t-test, faktoranalys och klusteranalys. Enligt Bryman och Bell (s 

365, 2014) är SPSS den mest använda mjukvaran för att analysera kvantitativa data och därför 

ansåg vi att det var bra att använda oss av det programmet för att analysera våra svar. För att kunna 

göra analyserna i SPSS kodade vi om några frågor för att programmet skulle förstå dem, exempelvis 

är män siffran 0, och kvinnor siffran 1. Tydligare bild över omkodningen finns i tabellen nedan. 

 

 

Omkodning 

Fråga Svar 

 
Omkodat till 

1. Kön  
Man 0 

1. Kön 
Kvinna 1 

3. Hur länge har du arbetat som mäklare? 
0-2 år 0 

3. Hur länge har du arbetat som mäklare? 
3-4 år 1 

3. Hur länge har du arbetat som mäklare? 
5-6 år 2 

3. Hur länge har du arbetat som mäklare? 
7-8 år 3 

3. Hur länge har du arbetat som mäklare? 
9 år eller längre 4 

4. Vad uppskattar du din sammanlagda arbetslivserfarenhet i 

antalet år till? 

0-2 år 0 

4. Vad uppskattar du din sammanlagda arbetslivserfarenhet i 

antalet år till? 

3-4 år 1 

4. Vad uppskattar du din sammanlagda arbetslivserfarenhet i 

antalet år till? 

5-6 år 2 

4. Vad uppskattar du din sammanlagda arbetslivserfarenhet i 

antalet år till? 

7-8 år 3 

4. Vad uppskattar du din sammanlagda arbetslivserfarenhet i 

antalet år till? 

9 år eller längre 4 

5. Har ni några gemensamma etiska regler inom företaget? 
Ja 0 

5. Har ni några gemensamma etiska regler inom företaget? 
Nej 1 

5. Har ni några gemensamma etiska regler inom företaget? 
Vet inte -99 

 

Tabell 2Omkodning av enkätfrågor (egen) 

 

3.9.1 Deskriptiv statistik 

Vi tog fram deskriptiv statistik och syftet med det var att kunna ge läsaren en tydlig bild över hur 

respondenterna hade svarat på frågorna i enkäten. Den deskriptiva statistiken visar antalet 

respondenter som har svarat, lägsta svaret, högsta svaret och medelvärdet på svaren som alla 
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respondenter har svarat. Vi tog också fram deskriptiv statistik för att se om alla värden från vårt 

datamaterial var rätt inmatade och för att få en uppfattning om vilka värden som var mest 

intressanta att studera. I den deskriptiva statistiken kunde vi se vilka samband mellan de olika 

variablerna som var mest relevanta att studera vidare för vår studie. Vi kunde i den deskriptiva 

analysen se att vissa frågor skilde sig åt när vi analyserade statistiken.  

 

3.9.2 Korrelationsanalys 

Bivariat analys är en analys där forskaren analyserar två variabler och hur dessa två variabler är 

relaterade till varandra. Forskaren försöker få en bild av sambandet mellan variablerna och med 

hjälp av en bivariat analys kan forskaren söka bevis och tecken på att den ena variabeln 

sammanfaller med variationen i den andra variabeln som undersöks (Bryman och Bell, s 353, 

2014). Vi har använt den bivariat analysmetoden Pearsons r. I den analysen får man ut en 

koefficient som ligger mellan -1 och 1, värdet beror på hur starkt samband det är mellan de två 

variabler forskaren valt att studera. Ju närmare koefficienten ligger 1, desto starkare är sambandet 

och ju närmare 0 koefficienten ligger, desto svagare samband (Bryman och Bell, s 355, 2014). 

Koefficienten i denna analys kan också antingen vara positiv eller negativ, det för att visa riktningen 

på sambandet.  Det betyder att ett perfekt positivt samband är då den ena variabeln blir större, ökar 

också den andra variabeln i samma mån som den andra variabeln och att ingen annan variabel 

påverkar dem. Ett perfekt negativt samband innebär att när den ena variabeln ökar, så minskar den 

andra variabeln i samma grad och att ingen annan variabel påverkar dem. 

 

Vi använde även korrelationsanalysen inför kommande analyser för att få en uppfattning kring vilka 

samband som är statistiska signifikanta. Den statistiska signifikansnivån rör den risknivå forskaren 

är villig att acceptera då forskaren drar slutsatsen att det finns ett samband mellan två variabler 

enligt Bryman och Bell (s 361, 2014). Författarna skriver att den högsta risknivån som brukar 

accepteras är att forskaren i fem fall av hundra drar en felaktig slutsats om sambandet som 

betecknas p <0,05, där p står för sannolikhet. Forskaren kan också enligt Bryman och Bell (s 361, 

2014) välja att acceptera en signifikansnivå på p <0,01, det innebär att risken för en felaktig slutsats 

om samband bara är en på hundra.  

 

3.9.3 Faktoranalys 

Faktoranalys är en analysmetod där forskaren använder flerindikatorsmått för att kunna avgöra om 

olika grupper av indikatorer hör samman med varandra så att de bildar faktorer. Bryman och Bell (s 
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184, 2014) skriver att det huvudsakliga syftet med att göra en faktoranalys är att reducera antalet 

variabler. Det gör att materialet blir lättare för forskaren att hantera när antalet variabler är mindre. 

Vi använde oss av en faktoranalys främst för att vi använde oss av Likert-skalor i vår 

enkätundersökning.  Henson, (s 396, 2006) skriver att faktoranalyser kan användas för att avgöra 

vad de teoretiska konstruktionerna bakom en given datamängd och i vilken utsträckning dessa 

konstruktioner presenterar de ursprungliga variablerna.  

 

3.9.4 Klusteranalys 

En klusteranalys är en analysmetod som sorterar och grupperar olika variabler. Klusteranalysen 

används för att upptäcka olika strukturer i det insamlade materialet utan att förklara varför det 

existerar (Ketchen och Shook, s 447, 1996). Reliabiliteten och validiteten kan ibland ifrågasättas när 

en forskare använder den här typen av analysmetod enligt Ketchen och Shook (s 447, 1996). 

Eftersom att tilliten kan ifrågasättas har vi därför valt att göra fler analysmetoder som faktoranalys, 

korrelationsanalys och t-test för att uppfylla kraven om reliabilitet och validitet då klusteranalysen 

kan visa en starkare tillit om den kombineras med andra analysmetoder.  

 

I klusteranalysen är det mest grundläggande steget att välja vilka variabler man ska använda sig av. 

Ketchen och Shook (s 443, 1996) beskriver denna process utifrån tre viktiga frågor, nämligen: (1) 

hur man väljer variabler; (2) valet att använda standardiserade variabler eller inte; (3) och hur man 

ska hantera multikollinearitet bland variablerna. För att identifiera lämpliga variabler till denna 

analys finns det tre grundläggande metoder; induktiv, deduktiv och kognitiv. Vi valde att använda 

fyra stycken olika kluster som visar fyra stycken olika beteenden. Ketchen och Shook (s 443, 1996) 

menar att ju fler kluster forskaren har i klusteranalysen desto mer förväntas det att upptäcka 

betydelsefulla skillnader. Vi ansåg dock att fyra kluster var det bästa alternativet för oss eftersom att 

om vi valde fler kluster hamnade några kluster väldigt nära varandra i variabeln ålder och därför 

blev det inte särskilt stor skillnad mellan de klustren.   

 

3.9.5  T-test 

T-test är enligt Pallant (s 239, 2011) en analysmetod där forskaren kan undersöka om det finns 

några signifikanta skillnader mellan två olika variabler. Det kan vara till exempel skillnaden mellan 

kön eller andra olika förhållanden. Genom t-testet får forskaren ut olika värden och om värdet i Sig. 

(2-tailed) kolumnen är lika med, eller mindre än 0,05 finns det en signifikant skillnad i medelvärdet 

för den beroende variabeln forskaren valt att undersöka. Om värdet är över 0,05 finns det dock 
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ingen signifikant skillnad mellan de olika faktorerna som forskaren valt att göra t-testet på. Vi 

använde t-testet för att se om vi kunde hitta några likheter eller skillnader mellan kvinnorna och 

männen i undersökningen. 

 

3.10 Metodkritik 
Det finns en viss osäkerhet kring om distributionen av enkäter har gått till på bästa sätt. Vi valde att 

göra ett bekvämlighetsurval på grund av tidsbegränsningen men vi anser ändå att vi fick ett bra 

urval av respondenter till studien. I vårt val av urval var vi också medvetna om begränsningen av 

generalisering av resultatet. Studien är enbart riktad till registrerade fastighetsmäklare i Stockholms 

län där 2269 av Sveriges fastighetsmäklare jobbar, vilket är 34 % av alla registrerade 

fastighetsmäklare. Vi anser att trots valet av ett bekvämlighetsurval fick vi ett bra urval som inte är 

unikt för tidpunkten då undersökningen gjordes, och därmed är representativt och inte utgör något 

hinder som kom att påverka resultatet. Vi ställer oss kritiska mot valet av att göra en öppen enkät 

där alla haft tillgång till enkäten som haft webblänken till denna. Det går därmed inte att fastställa 

att det enbart är respondenterna som vi skickade ut enkäten till som svarat på enkäten. Alternativt 

hade en lösenordsskyddad enkät skickats ut till respondenterna där de varit tvungna att skriva i en 

bekräftelsekod för att få tillgång till enkäten. Alternativet ansågs påverka svarsfrekvensen för 

mycket och blev uteslutet.  

 

Vi ställer oss frågande om vi hade fått en högre svarsfrekvens om vi valt att skicka ut ytterligare en 

påminnelse till respondenterna. Vi valde att skicka ut en påminnelse 14 dagar efter första utskicket 

och det visade sig att vi fick in flest svar vid första utskicket och första påminnelsen.  Alternativet 

var att vi kunde skicka ut en påminnelse sju dagar efter första utskicket, men med Trost (s 117, 

2012) resonemang att det lätt kan irritera respondenterna om man skickar ut en påminnelse för tätt 

inpå varandra blev en andra påminnelse uteslutet. Vi anser trots det att vår svarsfrekvens på 25,4 % 

är en bra siffra trots en påminnelse. 

 

Valet av enkätens frågor kommer från tidigare studier av bland annat Kidwell m.fl (1987); 

Deshpande (1997). Vi valde att ta bort några frågor som inte ansågs vara passande för vårt val av att 

undersöka fastighetsmäklare. Innan vi skickade ut enkäten gjorde vi en pilotstudie och ändrade en 

del i enkäten innan vi skickade ut den. Efter att vi skickat ut enkäten fick vi mail från flertalet 

fastighetsmäklare som hade svårt att svara på två av enkätens 18 frågor. Fråga 11 där vi frågade hur 

etiskt eller oetiskt det var att göra privata ärenden på arbetstid, och fråga 18 där vi frågade hur etiskt 

eller oetiskt det var att ”nyttja extra privat tid” som till exempel en lunch eller komma sent. Några 
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fastighetsmäklare ansåg sig inte kunna svara på de frågorna eftersom att en fastighetsmäklare inte 

har några fasta arbetstider. I och med det ansåg vi att en ytterligare överblick och analys av 

enkätfrågorna hade kunnat utföras för att förhindra denna situation.  Trots att några 

fastighetsmäklare påpekade denna brist anser vi att majoriteten ändå har kunnat svara på frågorna 

på ett avsevärt bra sätt.  

 

3.11 Kvalitetsmått 
Eftersom vi har valt att utgå från en kvantitativ metod där vi har gjort en enkätundersökning är vi 

intresserade av några kriterier för bedömningen av kvalitén som undersökningen påvisar. De 

kriterier som Bryman och Bell (s 61, 2011) skriver om är reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

och dessa begrepp är framförallt relevanta för kvantitativ forskning. 

 

3.11.1 Validitet 

Tillförlitligheten i en kvantitativ forskning är viktig och för att kunna mäta hur tillförlitlig studien är 

används validitet som visar på om ett begrepp som mäts verkligen mäter det begreppet enligt 

Bryman och Bell (s 172, 2011). Begreppen ska alltså uppnå en hög validitet för att de ska mäta 

exakt de begrepp som är syftet att de ska mäta. Bryman och Bell (s 173, 2011) skriver om att det 

finns fem olika uppdelningar av validitet och att dessa uppdelningar mäter validitet av begrepp på 

olika sätt. Ytvaliditet är ett begrepp som används när forskaren tar fram nya begrepp som de vill 

testa och det kan göras genom att fråga experter inom det området som avgör om måttet kan spegla 

begreppet som det handlar om.  

 

3.11.2 Reliabilitet 

Reliabilitet används för att kunna veta hur måtten och mätningarnas tillförlitlighet och följdriktighet 

används på ett begrepp enligt Bryman och Bell (s 170, 2011). Vidare menar författarna att det finns 

tre stycken betydelser som man kan använda för att ta ställning till för att ta reda på om ett mått är 

reliabelt. Det är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär enligt 

Bryman och Bell (s 171, 2014) att måttet ska vara så pass stabilt att man kan vara övertygad om att 

resultatet inte skiljer sig åt i någon större utsträckning om forskaren gör undersökningen två gånger. 

Intern reliabilitet innebär att indikatorerna som utgör en skala eller ett index är pålitliga och 

följdriktiga, medan internbedömarreliabilitet är aktuellt om det rör sig om subjektiva bedömningar. 

Om man till exempel ska observera eller översätta data till kategorier. Det kan bli aktuellt i många 

situationer som vid en innehållsanalys då olika inslag i media ska kategoriseras. Bryman och Bell (s 
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172, 2014) skriver att det finns vissa krav inom den interna reliabiliteten. Ofta krävs det att 

korrelationen ska ligga på minst 0,8 och uppåt för att det ska vara en accepterad nivå. Om 

korrelationen ligger på 0 finns det inget samband och ingen intern överenskommelse, medan om 

korrelationen ligger på 1 är det ett perfekt samband och en total intern överenskommelse. Vårt 

värde hamnade på 0,824 vilket enligt Dziuban och Shirkey (1974) är ett meriterande värde.  

 

3.11.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär enligt Bryman och Bell (s 63, 2011) hur väl undersökningen går att upprepa 

vid andra tillfällen. Vidare menar författarna att det finns olika orsaker till varför man skulle vilja 

upprepa en undersökning och det kan vara att forskaren tror att tidigare resultat inte stämmer och att 

det därför finns anledning att göra om studien. För att en undersökning ska vara möjlig att upprepa 

måste den alltså vara replikerbar. För att en studie ska kunna upprepas måste forskaren beskriva 

undersökningen i detalj hur forskaren har gått tillväga och därmed går undersökningen att replikera. 

Vi anser att vår studie är replikerbar då vi i metodkapitlet har beskrivit mycket noga hur vi har gått 

tillväga med den här studien. Vi anser att det inte borde vara några svårigheter att upprepa denna 

studie vid ett senare tillfälle. 

3.11.4 Generalisering 

I en kvantitativ undersökning blir undersökningens generaliserbarhet aktuell. Bryman och Bell (s 

177, 2014) skriver om generaliseringen som i vilken utsträckning det resultat forskaren får fram kan 

generaliseras till andra grupper och situationer än dem som varit aktuella i undersökningen. När en 

forskare gör en enkätundersökning kan det vara svårt att nå ut till en hel population, och därför 

behöver forskaren göra ett urval. Det urval forskaren gör kan enligt Bryman och Bell (s 177, 2014) 

vara representativt, det vill säga, inte vara unikt för den grupp eller situation som forskaren valt att 

undersöka. I vår studie gjorde vi ett bekvämlighetsurval och begränsade oss till registrerade 

fastighetsmäklare i Stockholms län. Det finns totalt 6664 registrerade fastighetsmäklare i Sverige 

varav 2269 jobbar i Stockholms län vilket är 34% av alla registrerade fastighetsmäklare i Sverige 

enligt Fastighetsmäklarinspektionen (Se bilaga 1). Med dessa siffror anser vi att valet av att 

undersöka fastighetsmäklarna i Stockholms län gör det möjligt att generalisera till andra situationer 

och vi anser att Stockholm är representativt, det gör att resultatet vi fick i denna undersökning inte 

är unikt för situationen eller de respondenter som deltagit i undersökningen.  

 



  J. Haglund & S. Holgersson, maj 2015 

43 
 

3.12 Inhämtning av data 
Insamling av data skedde på flera olika sätt. Teorikapitlet bygger på vetenskapliga artiklar som vi 

ansåg passa bäst till vårt syfte. För att finna vetenskapliga artiklar som passade till vårt syfte 

använde vi oss av Google Scholar där vi bland annat sökte på sökord som: Business ethics, 

ethicalbehaviour, codesofethics, ethical decision making, gender differences, ethicaleffect on 

gender, ethicaleffect on age. För att kunna välja ut de vetenskapliga artiklar som vi ansåg passa bäst 

till vår studie läste vi igenom artiklarnas sammanfattning och slutsats. När vi sedan valt ut vilka vi 

tyckte var relevanta fördjupade vi oss i dem för att vara säkra på att de var användbara. Vi 

analyserade även artiklarnas metoder, syfte och genomförande för att få en tydligare uppfattning om 

att det var bra och användbara källor vi valt att använda.  

 

Med hjälp av vår enkät som utgår från tidigare studier gjord av bland annat Deshpande (1997) fick 

vi ett bra underlag till resultatet. Vårt val av att använda oss av en enkät som tidigare har använts 

och som gett olika resultat grundar sig i att vi vill visa på komplexiteten i det valda ämnet.  För att 

ytterligare hitta källor till vår studie valde vi att använda olika böcker om bland annat 

vetenskapsteori, vetenskapsmetodik och forskningsmetoder. För att hitta dessa böcker använde vi 

oss av Högskolan i Gävles bibliotek och sökprogram HIGGINS. Vi kontaktade även 

Fastighetsmäklarinspektionen för att få fram en pålitlig statistik kring hur många registrerade 

fastighetsmäklare det fanns i Sverige och framförallt i Stockholms län. 
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4. Resultat och Analys 
I denna del av studien presenteras och analyseras det resultat vi fick från den empiriska 

undersökningen. Kapitlet inleds med beskrivande statistik där läsaren kan se hur respondenterna 

har svarat i enkätundersökningen. Därefter analyseras vår data med hjälp av korrelations-, faktor 

och klusteranalys samt ett t-test.  En kvalitetsprövning av det insamlade materialet kommer också 

att redovisas i resultatet.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Resultat 

I tabellen nedan framgår det hur många som har svarat på varje fråga i våra enkäter. Det lägsta, 

högsta, genomsnittliga svaret och standardavvikelsen är de faktorer som kan utläsas utifrån denna 

statistik. Standardavvikelsen innebär den vanligaste avvikelsen i svaren bland respondenterna. I vår 

studie är dock de genomsnittliga svaren mer intressanta att studera. I enkäterna hade vi som tidigare 

nämnt Likert-skalor där 1= inte alls oetiskt och 9= väldigt oetiskt.  

 

Vi har även färgkodat variablerna för att det ska vara lättare att se vilka frågor som tillhör de olika 

kategorierna som vi tidigare redogjort för i teorin. Färgkoden följer med i kommande modeller i 

studien för att det ska vara lätt att förstå vilken kategori frågorna tillhör.  

 

Etiskt klimat på företag 

Etiska koder på företag 

Etiska beslut 

Demografiska faktorer 
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Tabell 3Deskriptiv statistik (egen) 

 

4.2  Korrelationsanalys 

4.2.1 Resultat 

I korrelationsanalysen hade vi med fyra stycken olika demografiska faktorer (1) Kön, (2) ålder, (3) 

hur länge respondenten arbetat som mäklare och (4) den totala arbetslivserfarenheten. Faktorerna 

hade vi med för att undersöka om det fanns något signifikant samband mellan dessa och de övriga 

frågorna vi ställde i enkätundersökningen. Tabellen som vi har utformat inkluderar bara de 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

1. Kön 215 0 1 ,45 ,498

2. Ålder 215 22 72 38,87 10,897

3. Arbetat som mäklare 215 0 4 2,28 1,631

4. Arbetslivserfarenhet 215 0 4 3,54 ,884

5. Etiska koder 193 0 1 ,93 ,260

6. Använda företagets 

service
215 1 9 5,73 2,713

7. Använda företagets 

material
215 1 9 4,91 2,692

8. Ge gåvor 215 1 9 6,90 2,453

9. Ta emot gåvor 215 1 9 7,27 2,384

10. Ta längre tid på sig än 

nödvändigt
215 1 9 6,82 2,412

11. Göra privata ärenden på 

arbetstid
215 1 9 3,32 2,469

12. Dölja sina misstag 215 1 9 6,72 2,603

13. Skylla misstag på 

oskyldig medarbetare
215 1 9 8,43 1,681

14. Ta äran för någon 

annans arbete
215 1 9 8,34 1,647

15. Sjukanmäla sig för en 

dag ledigt
215 1 9 7,88 1,998

16. Inte anmäla andras 

överträdelser
215 1 9 5,94 2,163

17. Tillåta underordnad 

överträda företagets regler
215 1 9 7,42 2,035

18. Nyttja extra privat tid 215 1 9 4,70 2,709

Valid N (listwise) 193

Descriptive Statistics
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demografiska faktorerna och sambandet med de övriga frågorna i enkäten. Tabellen visar att det 

finns signifikanta samband på både 0,05 nivå och 0,01 nivå. Det vi kan utläsa från den här modellen 

är att de flesta samband inte är speciellt starka, men att det finns några samband som är något 

starkare än de andra. Sambanden mellan ålder och hur länge respondenten har jobbat som mäklare 

och den totala arbetslivserfarenheten är starka, men det är också självklart att ju äldre respondenten 

är, desto troligare är det att respondenten har längre arbetslivserfarenhet. Sambandet mellan kön och 

hur länge respondenten arbetat som fastighetsmäklare har en signifikantnivå på 0,01 och betyder 

därför att det är 99 % säkert att det inte finns något starkt samband mellan de faktorerna. Hela 

korrelationsanalysen finns som bilaga 5. 

 

 

 

Fråga 1 2 3 4

1. Kön

2. Ålder

3. Antal år som fastighetsmäklare -,212** ,607**

4. Total arbetslivserfarenhet ,536** ,539**

5. Etiska koder

6. Att använda företagets service för privat bruk ,157* ,216**

7. Att använda företagets material för privat bruk ,293** ,247** ,160*

8. Ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling ,152* ,150*

9. Ta emot gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling ,172*

10. Ta längre tid på sig än nödvändigt för att  göra ett  jobb ,199**

11. Göra privata ärenden på arbetstid ,158*

12. Dölja sina misstag ,216**

13. Skylla misstag på en oskyldig medarbetare

14. Ta äran för någon annans arbete

15. Sjukanmäla sig för att  ta en dag ledigt

16. Inte anmäla andras överträdelser av företagets regler och policys ,176** ,173*

17. T illåta en underordnad att  överträda företagets regler och policys ,160* ,147*

18. Nyttja extra privat tid ,167*

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 

Tabell 4Korrelationsanalys demografiska frågor (egen) 

Litet samband                           r = ,10 till ,29 

Medelmåttigt samband         .  r = ,30 till ,49      

Stort samband                           r = ,50 till 1,0 

Tabell 5Intervallmått (SPSS survival manual, 2011) 

Signifikantnivå på 0,01 = ** 

Signifikantnivå på 0,05 = * 
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Vi har nedanför sammanställt en sammanfattning av korrelationsanalysen där vi har tagit med det 

siffror som har en signifikantnivå på 0,01 och är markerade med två stycken stjärnor. De siffror som 

vi har tagit med i den här modellen är de frågor som inte hör till de demografiska frågorna. De som 

har ett högt värde har vi färgkodat för att det ska vara lättare att se skillnad på dessa. Det är dessa 

siffror som visar att det är statistiskt säkert att det finns ett samband eller att sambandet är svagt 

mellan hur respondenterna har svarat på respektive fråga. Genom att titta närmare på siffrorna som 

har en signifikantnivå på 0,01 kan vi dra slutsatsen att det samband som har uppstått inte har varit 

beroende av tillfälligheter.  
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Tabell 6Korrelationsanalys (egen) 
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4.2.2 Analys 

4.2.2.1 Demografiska frågor 
Som vi tidigare nämnt är ingen av korrelationerna starka oavsett om de ligger på en signifikansnivå 

på 0,01 eller 0,05. Trots att ingen av korrelationerna är starka kan en analys kring dessa ändå göras 

då de stämmer överens med tidigare forskning som vi har redogjort för i tidigare kapitel. Denna 

analys visar att de demografiska faktorerna inte har något samband med en fastighetsmäklares 

etiska värderingar. Tidigare forskning har redovisat ett resultat där arbetslivserfarenheten inte 

påverkar en människas etiska värderingar. Det resultat som framkommit i korrelationsanalysen som 

vi gjort stämmer därför överens med tidigare forskning och vi kan med hjälp av resultatet i den här 

analysen stödja tidigare forskning som redogjort för att arbetslivserfarenheten inte påverkar de 

etiska värderingarna. 

 

Vi kunde inte hitta något signifikant samband mellan en fastighetsmäklares arbetslivserfarenhet och 

dennes etiska värderingar. Inte heller kunde vi hitta något starkt samband mellan en 

fastighetsmäklares kön och de etiska värderingarna vilket också stödjer tidigare forskning som 

också kommit fram till att könet inte har något samband med de etiska värderingarna. De etiska 

värderingarna skiljer sig inte åt beroende på om det är kvinnor eller män i denna undersökning 

vilket gör att de etiska värderingarna ser likadana ut oavsett kön. Korrelationsanalysen visar också 

att en fastighetsmäklares ålder bara har ett svagt samband med de etiska värderingarna. Det som är 

värt att uppmärksamma är att det bara är svaga samband som inte behöver ha en avgörande roll i 

analysen. Det starkaste sambandet i korrelationsanalysen med variabeln kön uppkommer vi fråga 

(3) “hur länge respondenten arbetat som fastighetsmäklare”. Men vi anser att det är ganska 

självklart att ju äldre respondenten är, desto troligare är det att respondenten har arbetat som 

fastighetsmäklare en längre tid. Vi kommer därför inte lägga någon större vikt i att diskutera det 

sambandet. 

 

4.2.2.2 Övriga frågor om etiska situationer 

I korrelationsanalysen har vi fått fram många värden med hög signifikansnivå som visar att det 

finns svar som hänger samman med varandra och det visar att vi har använt oss av bra frågor. Det 

starkaste sambandet vi har fått fram är sambandet mellan frågorna (13) “Skylla sina misstag på en 

oskyldig medarbetare” och att (14) “Ta äran för någon annans arbete”. Ett annat starkt samband är 

det mellan att (8) “Ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling” och att (9) “Ta emot 

gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling”. Det finns även ett starkt samband mellan 
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frågorna att (14) “Ta äran för någon annans arbete” och (17) “Tillåta en underordnad att överträda 

företagets regler och policys”. Det resultatet visar att respondenterna har svarat ett liknande svar på 

dessa frågor och att det därför ger en hög signifikantnivå. Sedan har korrelationsanalysen fått fram 

siffror där signifikantnivån är hög men korrelationen är låg som visar på att det finns ett svagt 

samband mellan de frågor där korrelationen är låg. Det siffrorna som har en låg korrelation visar att 

det inte finns ett starkt samband. I och med att det finns många siffror som har en stark 

signifikantnivå och en låg korrelation visar att det är statistiskt säkert att det finns ett svagt samband 

mellan de frågorna och de etiska värderingarna.    

 

4.3 Kvalitetsprövning - Cronbach´s alpha och KMO 
Innan vi gjorde korrelationsanalysen gjorde vi en kvalitetsprövning på vårt insamlade material för 

att pröva om den interna validiteten och reliabiliteten var accepterad. Innan vi prövade materialet i 

Cronbach´s alpha tog vi bort frågorna (1) kön, (3) hur länge respondenten arbetat som mäklare och 

(4) total arbetslivserfarenhet då dessa frågor inte mäts i skalor och därför inte kan prövas. Det värde 

vi fick i Cronbach´s alpha var 0,750. Ett värde över 0,70 anses vara acceptabelt enligt Schutte m.fl. 

(2000) och därmed kan vi konstatera att vårt material har en god kvalitet. Utöver denna 

kvalitetsprövning gjorde vi även en till prövning av materialet genom att ta fram ett KMO- värde 

för att få en uppfattning om vårt material var tillräckligt bra för att kunna göra en faktoranalys. Vårt 

KMO-värde hamnade på 0,824 och enligt Pallant (s 183, 2011) är ett KMO-värde på minst 0,6 en 

accepterad nivå för att göra en faktoranalys. Med det anser vi att vårt KMO-värde har en mycket bra 

nivå och håller en hög validitet.  

 

 

 

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

,750 ,863 16

Reliability Statistics

 

Tabell 7Reliability Statistics (egen) 
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Tabell 8KMO och Bartlett´sTest (egen) 

 

4.4 T-test 
Eftersom vi inte kunde få fram några signifikanta samband mellan kön och de övriga frågorna i 

enkäten i korrelationsanalysen valde vi att göra ett t-test för att undersöka variabeln kön ytterligare. 

I t-testet jämförde vi män och kvinnor och hur de hade svarat på enkäten och det gjorde vi eftersom 

Pallant (s 240, 2011) skriver att t-test används för att till exempel testa om det finns någon 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor. I t-testet kunde vi se att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor förutom i tre frågor. De tre frågorna vi kunde se att det 

fanns en skillnad mellan könen var i fråga (3) “hur länge de hade jobbat som mäklare”, (6) 

“använda företagets service för privat bruk” och (8) “ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig 

behandling”. Eftersom det bara fanns skillnader mellan könen i dessa frågor kunde vi konstatera att 

skillnaden mellan könen är ytterst liten och de etiska värderingarna påverkas inte av vilket kön 

fastighetsmäklaren har. En tydligare översikt av t-testet återfinns i bilaga 4. 

 

4.5 Faktoranalys 

4.5.1 Resultat 

Med hjälp av SPSS har vi delat in 16 frågor från enkäten i fyra olika faktorer. I RotatedFactor 

Matrix kan vi se att faktor ett är den största faktorn och består av sju delfaktorer. I modellen 

RotatedFactor Matrix har vi färgkodat frågorna tillsammans med faktorerna för att det ska bli 

tydligare för läsaren hur vi har delat upp de olika faktorerna. Vi har även valt att ta bort de värden 

som understiger 0,3 i denna analys för att det ska bli ännu tydligare för läsaren att se de olika 

faktorerna (Pallant, s 199, 2011). I denna analys har vi valt att ta bort den demografiska faktorn kön 

ur analysen för att vi i korrelationsanalysen inte kunde se något statistiskt samband mellan de etiska 

värderingarna och könet som respondenterna hade. Den demografiska faktorn kön hade därför i 

denna analys blivit överflödig och inte intressant att analysera. 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,824 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1844,184 

Df 120 

Sig. ,000 
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Nedan redovisas de fyra olika faktorerna i modellen Rotated Factor Matrix. 

 

1 2 3 4

13. Skylla misstag på oskyldig medarbetare 0,945

14. Ta äran för någon annans arbete 0,933

17. Tillåta underordnad överträda företagets 

regler
0,61 0,313

15. Sjukanmäla sig för en dag ledigt 0,576 0,325

12. Dölja sina misstag 0,472 0,431

10. Ta längre tid på sig än nödvändigt 0,457 0,346

16. Inte anmäla andras överträdelser 0,366

18. Nyttja extra privat tid 0,759

11. Göra privata ärenden på arbetstid 0,675

7. Använda företagets material 0,596

6. Använda företagets service 0,535

3. Arbetat som mäklare 0,785

2. Ålder 0,749

4. Arbetslivserfarenhet 0,705

8. Ge gåvor 0,314 0,841

9. Ta emot gåvor 0,394 0,834

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Rotated Factor Matrix
a

Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

 

Tabell9Rotated Factor Matrix (egen) 

 

I Modellen Total Variance Explained kan vi se att faktor ett förklarar 35,5 % av variansen och att de 

fyra faktorerna tillsammans förklarar 67,2 %. Det innebär att det finns andra faktorer som förklarar 

resterande 32,8 % som vi inte har tagit med i faktoranalysen eftersom de har ett lågt värde. 
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Total
% of 

Variance

Cumulativ

e %
Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %
Total

% of 

Variance

1 5,692 35,578 35,578 4,805 30,034 30,034 3,422 21,385

2 2,351 14,695 50,273 1,443 9,017 39,051 2,303 14,391

3 1,622 10,136 60,409 1,766 11,038 50,089 1,799 11,244

4 1,091 6,818 67,227 1,29 8,064 58,153 1,781 11,133

5 0,81 5,061 72,289

6 0,706 4,412 76,701

7 0,625 3,908 80,609

8 0,546 3,415 84,024

9 0,526 3,288 87,313

10 0,445 2,779 90,091

11 0,424 2,65 92,741

12 0,347 2,171 94,913

13 0,314 1,965 96,878

14 0,291 1,821 98,699

15 0,139 0,871 99,57

16 0,069 0,43 100

Rotation Sums of 

Squared Loadings
Factor

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

 

Tabell10Total Variance Explained (egen) 

 

4.5.2 Analys 

4.5.2.1 Faktor ett- “Etik inom företag” 

I faktor ett finns det sju delfaktorer som har ett statistsikt samband och det är den största faktorn vi 

har fått fram i faktoranalysen. Den här faktorn förklarar 35,6 % av variansen i vårt resultat. Faktor 

ett består av frågor som har med etiken inom företag att göra och därför har vi valt att döpa den 

första faktorn till “Etik inom företag”. De frågor som finns i den här faktorn är (10) “ta längre tid på 

sig än nödvändigt för att göra ett jobb”, (12) “dölja sina misstag”, (13) “skylla sina misstag på en 

oskyldig medarbetare”, (14) “ta äran för någon annans arbete”, (15) “sjukanmäla sig för att ta en 

dag ledigt”, (16) “inte anmäla andras överträdelser av företagets regler och policys” och att (17) 

“tillåta en underordnad att överträda företagets regler och policys”. 

 

I den här faktorn finns det fyra frågor som är kopplade till det etiska klimatet på företag och hur det 

finns en koppling mellan det etiska klimatet och de etiska värderingarna. Det resultatet visar att det 

är viktigt att det finns ett etiskt klimat inom företaget och det är viktigt att företag upprätthåller ett 

högt etiskt klimat på företaget eftersom de har större chans att lyckas på lång sikt. I och med att 

dessa frågor hamnade i faktor ett är de viktiga frågor och förklarar ett starkt samband med de etiska 
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värderingarna. De frågor som har hamnat i den här faktorn förklarar att de är viktiga och att 

respondenterna värderar dessa högt vid en bedömning om vad som är etiskt och oetiskt.  

 

Fråga (10) “Ta längre tid på sig än nödvändigt” anser vi hör samman med frågorna i faktor två 

istället och inte i faktor ett eftersom de andra frågorna som hör till samma kategori av fråga 

hamnade i faktor två också handlar om tid. I faktor två återfinns det flera frågor som handlar om hur 

respondenternas etiska värderingar skiljer sig åt i de frågor som handlar om tid. Den frågan finns i 

faktor ett eftersom den har ett starkt samband med de etiska värderingarna men vi anser att det hade 

varit mer sannolikt att den hamnade i samma faktor som det andra frågorna inom samma kategori. 

Den här frågan förklarar en högre varians på grund av att den hamnade i faktor ett än om den hade 

hamnat bland de andra frågorna inom samma kategori i faktor två. 

 

I den här faktorn finns det ett samband med de etiska värderingarna och hur man har svarat på 

frågorna. I och med att dessa frågor återfinns i faktor ett där respondenterna svarade på om det “inte 

alls är oetiskt” eller “väldigt oetiskt” i de olika situationerna om etik visar det här resultatet att dessa 

frågor handlar om vad respondenterna anser vara en fråga om etiska värderingar och hur de 

förhåller sig till dessa frågor. Resultatet som vi har fått fram i faktor ett visar att fastighetsmäklarna 

har bra etiska värderingar i dessa frågor och att om vi bara hade haft dessa frågor i enkäten hade det 

förklarat 35,6 % av variansen.     

 

4.5.2.2 Faktor två- “Privattid och Material” 

I faktor två som består av fyra delfaktorer och som förklarar 14,6 % av variansen kan vi se att det 

finns ett statistiskt samband. I den här faktorn finns det frågor som rör en fastighetsmäklares privata 

tid, i vilken mån det är acceptabelt att göra privata ärenden på arbetstid och i vilken mån det är 

acceptabelt att använda företagets material och service. Eftersom att denna faktor består av dessa 

frågor har vi valt att döpa denna faktor till “Privattid och Material” 

 

I denna faktor finns det tre frågor som samtliga är kopplade till kategorin beslut som handlar om att 

ta etiska beslut och hur dessa beslut kan påverka relationen med kunderna men också att en individs 

beslut kan bero på en individs förmåga att följa rätt impulser. En individ som har tydliga etiska 

värderingar och agerar enligt etiska beslut har förmågan att kunna se vad följderna blir av beslutet. 

Samvariansen mellan dessa frågor tycker vi är förklarliga då vi anser att de har med etiska beslut att 

göra.  En fastighetsmäklare tar beslut kring om den gör privata ärenden på arbetstid och om den 
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själv vill använda företagets material för privat bruk, och det är något som är upp till 

fastighetsmäklaren själv. Dock förklarar bara den här faktorn 14,6 % av variansen och är därmed 

heller inte de viktigaste faktorerna när det gäller de etiska värderingarna. 

 

När det kommer till frågorna (18) “Nyttja extra privattid”, (7) “använda sig av företagets material 

för privat bruk” och (6) “använda sig av företagets service för privat bruk” som återfinns i denna 

faktor har respondenterna svarat väldigt olika om vi jämför med svaren i fråga (11) “att göra privata 

ärenden på arbetstid” som är en av de frågorna som respondenterna har svarat lägst på, alltså att de 

tycker att det inte alls är oetiskt att göra privata ärenden på arbetstid. Dessa frågor hamnade i faktor 

två som näst viktigast när det gäller de etiska värderingarna hos fastighetsmäklaren och det baseras 

på vilken typ av etisk situation individen befinner sig i. En människa tar olika beslut beroende på 

vilken situation som uppstått och är därför en viktig faktor för de etiska värderingarna, men de är 

inte lika viktiga som faktorerna i faktor ett. 

 

Med tanke på de frågor som återfinns i faktorn “Privattid och Material” tycker vi att det är konstigt 

att fråga (10) ”hur etiskt eller oetiskt det är att ta längre tid på sig än nödvändigt att göra ett jobb” 

inte hamnar inom denna faktor då den likt de frågor som finns i faktor två också handlar om tid. När 

vi granskar faktoranalysen kan vi dock se att den frågan har en väldigt låg faktorladdning och är 

därför inte en av de starkaste faktorerna som påverkar de etiska värderingarna.   

 

4.5.2.3 Faktor tre- “Tidsskede” 

I faktor tre finns det tre delfaktorer som samtliga har koppling med de demografiska faktorerna som 

vi redogjort för i tidigare kapitel. Delfaktorerna i den här faktorn förklarar tillsammans 10,1 % av 

variansen. Frågorna i den här faktorn är fråga (3) “hur länge respondenten arbetat som mäklare”, (4) 

“den totala arbetslivserfarenheten” och fråga (2) “ålder”. Eftersom att frågorna handlar mycket om 

tidsperspektiv har vi valt att döpa denna faktor till “Tidsskede”. 

 

I denna faktor återfinns det delfaktorer som bara är kopplade till de demografiska faktorerna som 

också är en viktig del i vårt arbete då vårt syfte handlar om de demografiska faktorernas påverkan 

på de etiska värderingarna. Det vi kan utläsa i faktor tre är att de demografiska faktorerna är en av 

de svagaste faktorerna i denna analys. Det innebär att de demografiska faktorerna inte har ett sådant 

stort samband med de etiska värderingarna. Med det resultatet kan vi konstatera att de demografiska 

faktorerna inte har speciellt mycket med de etiska värderingarna att göra. 
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Samvariansen mellan frågorna i faktor tre tycker vi är självklara och att de hamnat inom samma 

faktor är en självklarhet. Denna faktor visar att det inte spelar någon roll om en fastighetsmäklare 

har arbetat en längre eller kortare tid, de etiska värderingarna påverkas inte avsevärt mycket. När 

man pratar om de etiska värderingarna hos fastighetsmäklarna är de demografiska faktorerna nästan 

inget som vi kan se ett samband med vilket denna faktoranalys tydligt visar på. 

 

4.5.2.4 Faktor fyra- “Ge gåvor och ta emot gåvor” 

Faktor fyra består av två stycken delfaktorer som tillsammans förklarar 6,8 % av variansen vilket är 

den minsta faktorn. Den förklarar att det finns ett samband mellan de två frågorna men att faktorn 

förklarar en liten del av variansen. De två frågorna som återfinns i den här faktorn är hur etiskt eller 

oetiskt en fastighetsmäklare anser det är att (8) “Ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig 

behandling” och att (9) “Ta emot gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling”. Eftersom de 

två frågorna handlar om att ge och ta emot gåvor och hamnade i faktor fyra har vi valt att ge den 

faktorn ett eget namn för att det ska bli lättare att komma ihåg det och namnet är “Ge gåvor och ta 

emot gåvor”.  

 

Att frågorna (8) “Ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling” och att (9) “Ta emot 

gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling” hamnar inom samma faktor var inte något som 

förvånade oss eftersom frågorna är kategoriserade inom samma kategori. Dessa frågor var två av de 

frågorna som fastighetsmäklarna svarade mest lika på där de flesta tyckte att det var väldigt oetiskt 

att ge/ta gåvor i utbyte mot fördelaktig behandling. Vi tror att anledningen till varför dessa frågor 

hamnade i faktor fyra och bara förklarar 6,8 % av variansen beror på att de flesta fastighetsmäklarna 

var överens om att ge/ta gåvor i utbyte mot fördelaktig behandling är en väldigt oetisk handling och 

därmed inte har en avgörande faktor i sambandet mellan en fastighetsmäklares etiska värderingar.   

 

4.6 Klusteranalys 

4.6.1 Resultat 

Vi har i klusteranalysen tagit ut fyra olika grupper. Det som är anmärkningsvärt i denna 

klusteranalys är att vi har valt att ta bort den demografiska faktorn kön ur analysen. Som vi tidigare 

nämnde i bland annat korrelationsanalysen fick vi bara fram ett svagt signifikant samband mellan 

kön och de etiska värderingarna. I och med det valde vi att även ta bort kön ur denna analys då den 

faktorn skulle bli överflödig eftersom vi i tidigare analyser fick ett tydligt resultat och därför blir 
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den inte speciellt intressant att studera i klusteranalysen. Även i t-testet visade resultatet att det bara 

finns en svag signifikant skillnad mellan de olika könen. Vid framställandet av klusteranalysen 

testade vi först att ha med kön som en faktor, men i och med att det var en sådan svag skillnad 

mellan de olika könen var det svårt att tolka de olika klustren. I tabellen nedan framgår hur klustren 

är fördelade. 

 

1 2 3 4

2. Ålder 61 47 36 31

3. Arbetat som mäklare 4 3 3 2

4. Arbetslivserfarenhet 4 4 4 3

5. Etiska koder 1 1 1 1

6. Använda företagets service för privat bruk 6 7 3 5

7. Använda företagets material för privat bruk 6 6 2 4

8. Ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling 7 8 3 7

9. Ta emot gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling 8 8 3 8

10. Ta längre tid på sig än nödvändigt att göra ett jobb 7 8 4 7

11. Göra privata ärenden på arbetstid 4 4 2 3

12. Dölja sina misstag 8 8 3 7

13. Skylla misstag på oskyldig en medarbetare 8 9 5 9

14. Ta äran för någon annans arbete 8 9 5 9

15. Sjukanmäla sig för en dag ledigt 8 8 5 8

16. Inte anmäla andras överträdelser av företagets regler och policys 7 6 3 6

17. Tillåta en underordnad att överträda företagets regler och policys 8 8 4 8

18. Nyttja extra privat tid 6 6 3 4

Cluster

 

Tabell 11Final Cluster (egen) 

 

I tabellen nedan redovisas det hur respondenterna är fördelade mellan de olika klustren. I 

enkätundersökningen hade vi tre olika svarsalternativ gällande de etiska koderna på respektive 

respondents företag. Svarsalternativen som fanns var “ja”, “nej” och “jag vet inte”. De respondenter 

som svarade “jag vet inte” stod för 10,2 % av den totala andelen och de svaren kan inte användas i 

klusteranalysen och därför visas 22 svar som bortfall. 
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Tabell 12Fördelning mellan klustren (egen) 

 

4.6.2 Analys 

4.6.2.1 Kluster ett- “Den äldre etiska fastighetsmäklaren” 

Kluster ett består av fastighetsmäklare som har en total arbetslivserfarenhet på nio år eller längre 

och som även har arbetet som fastighetsmäklare i nio år eller längre. I det här klustret finns det 

fastighetsmäklare som har en genomsnittsålder på 61 år och därmed är även åldern en förklaring till 

varför det här klustret har en hög arbetslivserfarenhet.  

 

Fastighetsmäklarna i det här klustret har genomgående höga svar vilket betyder att de flesta 

fastighetsmäklarna tycker att de frågor vi ställde i enkätundersökningen är väldigt oetiska. Den 

variabeln i det här klustret som är värd att notera och som har anmärkningsvärt mycket lägre 

genomsnittspoäng är fråga (11) “göra privata ärenden på arbetstid”. Den variabeln har fått en 

genomsnittssiffra på fyra av nio. Det betyder att fastighetsmäklarna i det här klustret anser att göra 

privata ärenden på arbetstid inte är lika oetiskt att göra jämfört med de andra frågorna som ställdes i 

enkäten. Många av frågorna i det här klustret har ett genomsnittsvärde på sju eller åtta av nio. Det 

betyder att fastighetsmäklarna anser att det mesta är väldigt oetiskt att göra. Det visar att 

fastighetsmäklarna i det här klustret är oerhört ansvarstagande och respekterar de andra 

medarbetarna genom att inte komma sent, eller sjukanmäla sig för en dag ledig eller till exempel 

skylla sina misstag på en annan medarbetare.  

 

Resultatet i det här klustret betyder att dessa fastighetsmäklare är personer med höga etiska 

värderingar. Det är äldre människor som har arbetat länge och som har etiska koder inom sitt 

företag. Det enda som dessa fastighetsmäklare anser är mindre oetiskt att göra är att göra privata 

ärenden på arbetstid. Av resultatet i det här klustret kan vi se att åldern har en påverkande faktor till 

att fastighetsmäklarna får högre etiska värderingar. I och med att det här klustret fick höga svar 

Kluster Antal Procent 

1 14 3,5 % 

2 68 31,6 % 

3 18 8,4 % 

4 93 43,3 % 

Giltiga 193 89,8 % 

Saknas 22 10,2 % 
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visar det att ju äldre en fastighetsmäklare är desto mer etisk i sina värderingar är den. När vi går 

vidare till de övriga klustren får vi något varierade svar vilket visar att de etiska värderingarna kan 

skilja sig åt.  

 

4.6.2.2 Kluster två - “Den etiska medelålders fastighetsmäklaren” 

Kluster två består av fastighetsmäklare som i genomsnitt är 47 år gamla och har arbetat som 

fastighetsmäklare i sju-åtta år. Dessa respondenter har en total arbetslivserfarenhet som är nio år 

eller längre vilket är relativt självklart eftersom de har en högre ålder och har därför sannolikt 

hunnit arbeta på fler arbeten än som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarna i det här klustret har 

svarat att de har etiska koder inom det företag de arbetar inom.  

 

Fastighetsmäklarna inom det här klustret har svarat ett genomgående högt värde på frågorna och det 

är det här klustret som även har de högsta svaren av alla kluster. På de frågor där respondenterna 

har haft möjlighet att svara om den etiska situationen “inte alls oetisk” eller “väldigt oetisk” har 

respondenterna högst svar eller lika högt svar som något av de andra klustren i 12 av 13 frågor 

vilket är det som i högsta grad är det som sticker ut mest bland de fyra klustren. Det högsta värdet 

är alltså det värde fastighetsmäklarna anser är det mest oetiska svarsalternativet i enkäten. Därmed 

anser fastighetsmäklarna att många av de frågor som vi har ställt handlar om ett oetiskt agerande. 

De frågor som det här klustret har svarat högst på av alla kluster är fråga (6) “Använda sig av 

företagets service för privat bruk” fråga (8) “Ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig 

behandling” fråga (10) “Ta längre tid på sig än nödvändigt för att göra ett jobb”. Det är alltså de här 

frågorna som sticker ut i det här klustret och fastighetsmäklarna anser att de här frågorna är de 

frågor som det anser är mest oetiska att göra.   

 

Av det resultat vi har fått fram av klusteranalysen kan vi dra slutsatsen att fastighetsmäklarna i det 

här klustret har höga etiska värderingar och även de högsta värderingarna av alla kluster som vi har 

fått fram. Det betyder att fastighetsmäklarna som är i medelåldern har höga etiska värderingar vilket 

också bevisar att åldern är en faktor som påverkar de etiska värderingarna i viss mån. 

Fastighetsmäklarna i det här klustret har en genomsnittsålder på 47 år och har genomgående höga 

svar i enkätundersökningen. Med det resultatet kan vi konstatera att åldern hos fastighetsmäklarna 

har en viss påverkan på de etiska värderingarna.  
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4.6.2.3 Kluster tre - “Den oetiska fastighetsmäklaren” 

I det här klustret finner vi fastighetsmäklare som har en genomsnittsålder på 36 år och som har en 

total arbetslivserfarenhet på nio år eller längre. Dessa fastighetsmäklare har även arbetat 

fastighetsmäklare i sju-åtta år. Även i det här klustret har fastighetsmäklarna etiska koder inom sitt 

företag.  

 

Fastighetsmäklarna i det här klustret har genomgående låga svar och faktiskt de lägsta svaren i hela 

klusteranalysen jämfört med de andra klustren. Det lägsta genomsnittssvaren i det här klustret har 

fått ett värde på två av nio och berör frågorna (7) “använda företagets material” och (11) “göra 

privata ärenden på arbetstid”. Fastighetsmäklarna i det här klustret anser därmed att det inte alls är 

oetiskt att använda företagets material för eget bruk eller att göra privata ärenden på arbetstid. Ingen 

av de andra klustren hade ett sådant lågt genomsnittsvärde angående dessa frågor.  

 

Det högsta genomsnittsvärdet i det här klustret berör frågorna (13) “skylla misstag på oskyldig 

medarbetare”, (14) “ta äran för någon annans arbete” och (15) “sjukanmäla sig för en dag ledig” 

som fick ett genomsnittsvärde på fem av nio. Det innebär att fastighetsmäklarna tycker att det är 

tämligen oetiskt att skylla misstag på en oskyldig medarbetare, ta äran för någon annans arbete och 

att sjukanmäla sig för en dag ledigt. Men genomsnittsvärdet i det här klustret är dock inte i närheten 

av de genomsnittsvärden som finns i de andra klustren. Det betyder att fastighetsmäklarna i det här 

klustret är de mest oetiska. 

 

Resultatet vi kan utläsa från det här klustret betyder att fastighetsmäklarna i det här klustret är 

fastighetsmäklare med låga etiska värderingar och som har en lång arbetslivserfarenhet. 

Fastighetsmäklarna i det här klustret har jobbat lika länge som fastighetsmäklarna i kluster två, ändå 

skiljer sig genomsnittsvärdena markant. Åldern är den faktor som skiljer sig åt när vi analyserat de 

olika klustren och vi kan konstatera att åldern är den faktor som har ett litet samband med de etiska 

värderingarna hos fastighetsmäklarna. Med resultatet från det här klustret kanvi påstå att åldern är 

den faktor som påverkar de etiska värderingarna till viss del. Fastighetsmäklarna i det här klustret är 

yngre än fastighetsmäklarna i kluster ett och två, men äldre än fastighetsmäklarna i kluster fyra, 

men i det här klustret finns de fastighetsmäklarna som har de lägsta etiska värderingarna. I och med 

resultatet i det här klustret kan vi bara påstå att de etiska värderingarna påverkas av åldern till viss 

del, men det har inte en avgörande roll. 
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4.6.2.4 Kluster fyra - “Den yngre fastighetsmäklaren” 

Kluster fyra består av yngre fastighetsmäklare som har en snittålder på 31 år och består av de yngsta 

fastighetsmäklarna i klusteranalysen. De här respondenterna har arbetat som fastighetsmäklare i 

fem-sex år och har en total arbetslivserfarenhet på sju-åtta år. Det säger sig själv att en person som 

är ung inte har hunnit arbeta som fastighetsmäklare eller har en högre arbetslivserfarenhet än vad de 

har i det här klustret. Därför är det heller inte förvånande att vi har ett kluster som sticker ut i de två 

frågor som handlar om hur mycket erfarenhet fastighetsmäklarna har. Det här klustret har även 

etiska koder som det är rekommenderade att följa inom sitt företag vilket inte är något som skiljer 

sig åt i de olika klustren. Något som är anmärkningsvärt med det här klustret är att det är det största 

klustret i antal respondenter av alla våra kluster som vi har fått fram med hjälp av klusteranalysen.  

 

Fastighetsmäklarna i det här klustret har varken de lägsta eller högsta värdena i de etiska 

värderingarna av de olika frågorna i vår enkätundersökning. Av de 13 frågor som handlar om hur 

oetiska de anser att en situation är har fastighetsmäklarna i det här klustret svarat lika högt eller 

högst av alla kluster i 5 av 13 frågor. De anser att de här frågorna är oetiska och därför har de höga 

etiska värderingar enligt de här frågorna. Fastighetsmäklarna har även svarat ett utstickande lågt 

värde på tre av frågorna och de är (8) “Använda företagets material för privat bruk” (12) “Göra 

privata ärenden på arbetstid” och (18) ”Nyttja extra privattid”. Respondenterna anser att de här 

frågorna handlar om en “inte alls oetiskt” värdering. Vi tror att de här svaren kan bero på att 

fastighetsmäklare i allmänhet lägger upp sin egen tid och därför anser de att det inte är en fråga om 

etik eftersom det endast är deras egen tid som försvinner. 

 

Det resultat vi har fått fram i kluster fyra är fastighetsmäklare som är unga och som inte har arbetat 

lika länge som fastighetsmäklare när vi jämför med de andra klustren. De har heller inte lika lång 

arbetslivserfarenhet som fastighetsmäklarna i de andra klustren. Respondenterna i det här klustret 

har svarat på ett sätt som inte sticker ut särskilt mycket förutom de tre frågorna som de har svarat 

lågt på men vi kan ändå se att de överlag har höga siffror och därmed höga etiska värderingar. Det 

vi kan se med det här klustret är att dessa fastighetsmäklare har relativt höga etiska värderingar. 

Med tanke på det resultat vi har fått fram i de övriga klustren kan vi ifrågasätta om även äldre 

personer har högre etiska värderingar eller om yngre personer har högre etiska värderingar. 

Personerna i det här klustret har lägre arbetslivserfarenhet än de andra klustren men har ändå 

relativt höga etiska värderingar. Det visar att arbetslivserfarenhet inte har någon stor påverkan på de 

etiska värderingarna eftersom arbetslivserfarenheten skiljer sig åt mellan klustren. De värden som 
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respondenterna har svarat skiljer sig inte åt för att vi ska kunna se något samband mellan de etiska 

värderingarna och arbetslivserfarenheten. 

 

 

  



  J. Haglund & S. Holgersson, maj 2015 

63 
 

5. Diskussion 

I denna del av studien kommer en diskussion att göras kring de analysresultat som framkom i 

tidigare kapitel. Återkoppling till tidigare teorier och studiens teoretiska referensram kommer att 

göras. Vi inleder denna del av studien med att utförligt diskutera utfallet av våra samtliga 

forskningsfrågor. 

 

5.1 Diskussion forskningsfrågor 
 

5.1.1 Forskningsfråga ett 

Forskningsfråga ett löd: Påverkar könet en försäljares etiska värderingar?   

 

Resultatet av våra analyser visar att de olika könen hos en fastighetsmäklare inte har något samband 

med de etiska värderingarna. Korrelationsanalysen som vi presenterat i tidigare kapitel visar att den 

demografiska faktorn kön bara har ett svagt samband med de etiska värderingarna. I 

korrelationsanalysen kunde vi se att kön bara hade en signifikansnivån på 0,01 i en fråga och det var 

(3) “hur länge respondenterna hade arbetat som fastighetsmäklare”. En anledning till det tror vi kan 

bero på att det var fler män än kvinnor som deltog i enkätundersökningen och därför fick vi ett 

utslag i korrelationsanalysen i just den frågan. I de andra frågorna som handlar om hur könet 

påverkar de etiska värderingarna fick vi inget ytterligare signifikant samband med en nivå på 0,01.  

 

Vid en vidare analys av korrelationsanalysen kunde vi se att den demografiska faktorn kön hade ett 

lågt signifikant samband på 0,05 nivå med fråga (6) “hur etiskt eller oetiskt det är att använda sig av 

företagets service för privat bruk”, och fråga (8) “hur etiska eller oetiskt det är att ge 

gåvor/förmåner i utbyte mot för fördelaktig behandling”. Dessa korrelationer låg mellan r =,10 till 

r= ,29 vilket enligt Pallant (s 134, 2011) är ett väldigt svagt samband. Eftersom att den 

demografiska faktorn kön endast visade ett svagt samband med tre av arton frågor kan vi med hjälp 

av korrelationsanalysen konstatera att könet inte har ett signifikant samband med en 

fastighetsmäklares etiska värderingar. 

 

Eftersom vi i inte kunde hitta något signifikant samband mellan kön och fastighetsmäklares etiska 

värderingar i korrelationsanalysen gjorde vi ett t-test för att undersöka de olika könen ytterligare. I 

t-testet kunde vi se att det näst intill inte fanns någon skillnad mellan de olika könen och hur dessa 

svarat i enkäten. Dalton och Ortegren, (2011); Kidwell m.fl. (1987) skriver i sina studier att de inte 

har kunnat hitta någon skillnad i de etiska värderingarna mellan män och kvinnor. Med vårt resultat 
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från både korrelationsanalysen och t-testet kan vi stödja dessa forskare och konstatera att det inte 

finns någon skillnad mellan män och kvinnor med avseende på de etiska värderingarna. 

 

Resultatet från tidigare forskare som också undersökt de demografiska faktorerna och dess påverkan 

på de etiska värderingarna visar på olika resultat. Forskare som bland annat Dalton och Ortegren, 

(2011) menar att det är oklart om det existerar skillnader mellan de olika könen och att det är svårt 

att förutse situationer som kan påverka resultatet i studien. Kidwell m.fl. (1987) som också studerat 

etiska värderingar hos människor menar i deras studie att det finns skillnader mellan män och 

kvinnor, men att dessa skillnader är väldigt små då både män och kvinnor tenderar att agera på 

samma sätt i olika situationer. I våra analyser kan vi konstatera och stödja Dalton och Ortegren, 

(2011); Kidwell m.fl. (1987) forskning om att könet inte påverkar de etiska värderingarna. I vårt t-

test fick vi fram små skillnader mellan könen i tre av arton frågor. De tre frågorna vi kunde se att 

det fanns en skillnad mellan könen var (3) ”hur länge de hade jobbar som mäklare”, (6) “använda 

företagets service” och (8) “ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling”. Eftersom det 

bara fanns små skillnader mellan könen i endast tre frågor kunde vi dra slutsatsen att könet inte har 

samband med en fastighetsmäklares etiska värderingar. 

 

5.1.2 Forskningsfråga två 

Forskningsfråga två löd: Påverkar åldern en fastighetsmäklares etiska värderingar? 

 

Det resultat vi har fått fram i våra analyser visar att åldern har ett visst samband med de etiska 

värderingarna och därmed har åldern en liten påverkan hos fastighetsmäklarna. I 

korrelationsanalysen kom vi fram till att åldern har ett litet samband med de etiska värderingarna 

och det ser vi genom att studera de värden varje fråga har fått. I sju av frågorna kan vi i 

korrelationsanalysen se att det finns ett signifikant samband som har en signifikansnivå som är 0,01 

eller starkare. I ytterligare fem av frågorna kan vi se att signifikansnivån är 0,05 eller starkare och 

det visar att de här frågorna är statistiskt säkra att det finns ett svagt samband mellan 

fastighetsmäklares ålder och de etiska värderingarna. Sammanlagt finner vi en stark signifikant som 

är 0,05 eller starkare i 12 av frågorna vilket visar att det finns ett samband. I två av de 12 frågorna 

har vi enligt Pallant (s 134, 2011) en hög korrelation eftersom vårt r-värde är r = 0,5 eller starkare. 

De två frågorna är (3) “Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare?” och (4) “Vad uppskattar 

du din sammanlagda arbetslivserfarenhet i antal år till?”. Vi anser att det är självklart att de här 

frågorna korrelerar med varandra eftersom om en fastighetsmäklare har en hög ålder är det högre 
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sannolikhet att den även arbetat som fastighetsmäklare en längre tid. Har respondenten en hög ålder 

har den även en lång total arbetslivserfarenhet vilket är ett resultat som inte förvånade oss.  

 

De siffror som enligt Pallant (s 134, 2011) har ett r-värde som är mellan r = 0,1-0,29 räknas som ett 

lågt värde och innebär att korrelationen är svag. Vi har tio frågor som hamnar inom det intervallet 

och det innebär att de frågorna visar att det finns ett samband mellan fastighetsmäklarens ålder och 

deras etiska värderingar, men att det sambandet är svagt. De frågor som har ett svagt samband är (6) 

“Att använda sig av företagets service för privat bruk”, (7) “Att använda sig av företagets material 

för privat bruk”, (8) “Ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling”, (9) ”Ta emot 

gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling”, (10) “Ta längre tid på sig än nödvändigt för 

att göra ett jobb”, (11) “Göra privata ärenden på arbetstid”, (12) “Dölja sina misstag”, (16) “Inte 

anmäla andras överträdelser av företagets regler och policys”, (17) “Tillåta en underordnad att 

överträda företagets regler och policys”, (18) “Nyttja extra privattid”. Dessa frågor har en 

signifikansnivå som är 0,05 eller starkare och betyder att det finns ett statistiskt säkert samband. Det 

finns ett samband men eftersom r-värdet är lågt på dessa frågor är sambandet svagt.  

 

I faktoranalysen hamnar variabeln ålder i faktor tre och den faktorn förklarar 10,1 % av variansen 

vilket är en relativt låg siffra men ändå något vi inte kan bortse från. Åldern har den näst högsta 

faktornivån inom den faktorn vilket betyder att det finns en koppling till de etiska värderingarna 

men att den inte är särskilt stor. Genom att analysera faktoranalysen kan vi se att den stödjer det vi 

kunde tolka av korrelationsanalysen, vilket var att åldern hos en fastighetsmäklare har en liten 

påverkan på de etiska värderingarna.  

 

I klusteranalysen kan vi avläsa att det finns ett litet samband mellan ålder hos en fastighetsmäklare 

och deras etiska värderingar. Vi har fyra kluster att utgå från och det finns skillnader mellan dessa 

när vi avläser hur åldern skiljer sig åt i dem olika klustren. I kluster ett och två har vi de 

fastighetsmäklare som är äldst och de har svarat en hög siffra på de flesta frågorna och de anser 

alltså att frågorna är “väldigt oetiska”. I kluster tre och fyra har vi fastighetsmäklare som är yngre 

än kluster ett och två. Det vi kan avläsa är att kluster tre och fyra har svarat lite lägre än kluster ett 

och två. Framför allt har kluster tre svarat lägre och detta anser vi är något underligt eftersom 

kluster fyra har svarat högre än kluster tre och ändå är fem år yngre i genomsnitt än det här klustret. 

Vi tror att det kan bero på att det inte skiljer sig särskilt mycket i åldern mellan dessa två kluster och 

att antalet respondenter är högre i kluster fyra och lägre i kluster tre.   
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Ålder är därför en demografisk faktor som till viss del kan påverka de etiska värderingarna hos en 

fastighetsmäklare. Vi kan därför med stöd av vårt resultat i korrelationsanalysen stödja Deshpande 

(1997) som påstod att åldern har en påverkan på de etiska värderingarna.      

5.1.3 Forskningsfråga tre 

Forskningsfråga tre löd: Har arbetslivserfarenhet något samband med en försäljares etiska 

värderingar? 

 

Arbetslivserfarenhet är en av de demografiska faktorerna som många forskare har uppmärksammat 

och studerat i samband med etiken. Forskare som Dawson, (1997); Kidwell m.fl. (1987) menar att 

de etiska värderingarna ökar ju längre arbetslivserfarenhet en människa har, medan Nikoomaram 

m.fl. (2013);Barnett och Valentine, (2004); Schepers, (2003);Callan (1992) inte har kunnat hitta 

något samband mellan arbetslivserfarenheten och de etiska värderingarna. Det tyder på att många 

olika forskare har fått fram olika resultat som säger olika saker. Resultatet i vår korrelationsanalys 

angående den demografiska faktorn arbetslivserfarenhet kunde vi bara utläsa en korrelation som 

bara låg på 0,05 nivå. Den frågan som arbetslivserfarenheten hade samband med var fråga (7) 

“använda företagets material för privat bruk” och hade ett värde på r =,10 vilket enligt Pallant (s 

134, 2011) är ett väldigt svagt samband. Det betyder att det är statistiskt säkert att det bara finns ett 

svagt samband mellan arbetslivserfarenheten och att använda företagets material. Några andra 

samband med den här faktorn kunde vi inte hitta i korrelationsanalysen.  

 

Frågan om hur lång arbetslivserfarenhet fastighetsmäklarna hade återfinns i faktor tre som vi valt att 

kalla “tidsskede” där också frågorna (2) ”ålder” och (3) “hur länge respondenterna arbetat som 

fastighetsmäklare” fanns. Dessa frågor tillsammans förklarar 10,1 % av hela variansen vilket 

betyder att denna faktor inte är den faktor som påverkar de etiska värderingarna mest enligt 

fastighetsmäklarna.  Frågorna i faktor ett och faktor två tillhör de frågor som påverkar de etiska 

värderingarna mest enligt fastighetsmäklarna.  

 

Eftersom att arbetslivserfarenheten enligt faktoranalysen inte påverkar de etiska värderingarna kan 

vi med det resultatet stödja Nikoomaram m.fl, (2013);Barnett och Valentine, (2004); Schepers, 

(2003);Callan (1992) forskning där de dragit slutsatsen att arbetslivserfarenheten inte påverkar de 

etiska värderingarna. Resultatet i den här analysen stämmer även överens med det resultat vi fick i 

korrelationsanalysen. Det som även är anmärkningsvärt att diskutera är att den totala 
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arbetslivserfarenheten är den faktorn som har fått lägst faktornivå inom sin faktor då åldern och hur 

länge respondenten har arbetat som fastighetsmäklare har högre faktornivå.  

 

I Klusteranalysen kunde vi se att i tre av fyra kluster fanns det fastighetsmäklare som hade en total 

arbetslivserfarenhet på nio år eller längre, i det fjärde klustret fanns det fastighetsmäklare som hade 

en arbetslivserfarenhet på sju-åtta år. Det som vi kan urskilja i klusteranalysen är att det inte skiljer 

sig avsevärt mycket mellan fastighetsmäklarna i de olika klustren. I kluster ett och två fanns det 

fastighetsmäklare som hade en total arbetslivserfarenhet på nio år eller längre. Dessa 

fastighetsmäklare har genomgående höga svar i analysen vilket innebär att de anser att de flesta 

frågorna som vi ställde i enkäten var väldigt oetiska. De har även väldigt lika svar och vi kan inte 

påstå att de etiska värderingarna skiljer sig åt speciellt mycket. Även i kluster fyra har 

fastighetsmäklarna genomgående höga svar och i några frågor även högre genomsnittsvar än vad 

fastighetsmäklarna i kluster ett och två hade. Det bör påpekas att fastighetsmäklarna i kluster fyra 

hade en lägre total arbetslivserfarenhet än alla de andra klustren. 

 

Det som är utmärkande i klusteranalysen och som även bevisar att arbetslivserfarenheten inte 

påverkar eller har något samband med en fastighetsmäklares etiska värderingar är resultatet i kluster 

tre. I kluster tre finns det fastighetsmäklare som precis som fastighetsmäklarna i kluster ett och två, 

har en total arbetslivserfarenhet på nio år eller längre. Det som är utmärkande i kluster tre är dock 

att fastighetsmäklarna har genomgående låga svar och överlägset lägst svar jämfört med de andra 

klustren. Det betyder att även om en fastighetsmäklare har en lång arbetslivserfarenhet, behöver det 

inte betyda att fastighetsmäklaren har högre etiska värderingar. I klusteranalysen blir det väldigt 

tydligt att arbetslivserfarenheten inte har en sådan stor betydelse för de etiska värderingarna.  

 

Med hjälp av resultatet i klusteranalysen kan vi stödja Nikoomaram m.fl. (2013);Barnett och 

Valentine, (2004); Schepers, (2003); Callan (1992) forskning som menar att arbetslivserfarenheten 

inte påverkar de etiska värderingarna. Vi anser att eftersom att vi har hittat sådana svaga samband i 

vår studie mellan arbetslivserfarenheten och de etiska värderingarna kan vi dra slutsatsen att 

arbetslivserfarenheten inte påverkar de etiska värderingarna. 

5.1.4 Forskningsfråga fyra 

Forskningsfråga fyra löd: Har de etiska koderna inom företagen någon påverkan på en försäljares 

etiska värderingar?  
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Resultatet i vår korrelationsanalys tyder på att det inte finns något samband mellan att de etiska 

koderna påverkar de etiska värderingarna hos fastighetsmäklaren. Genom att studera det r-värden i 

korrelationsanalysen som har en stark signifikansnivå, alltså de värden som har ett signifikant värde 

som är 0,01 eller lägre, kan vi se att det är endast två frågor som korrelerar med varandra. De två 

frågorna är (10) “Ta längre tid på sig än nödvändigt att göra ett jobb” och (18) “Nyttja extra 

privattid”. De två frågorna har enligt Pallant (s 134, 2011) ett svagt samband eftersom deras r-värde 

är mellan r = 0,1-0,29. Det är endast två stycken frågor som har en signifikansnivå som är stark och 

de övriga frågorna har inte något starkt signifikansvärde som visar att det är statistiskt säkra siffror. 

Med hjälp av korrelationsanalysen kan vi konstatera att de etiska koderna inte har något samband 

med hur en fastighetsmäklares etiska värderingar ser ut. 

 

Resultatet i klusteranalysen visar också att det inte finns något samband mellan de etiska koderna 

och fastighetsmäklares etiska värderingar. I klusteranalysen har alla kluster etiska koder och därför 

kan vi inte utläsa någon skillnad i hur de etiska värderingarna skiljer sig åt beroende på om de har 

etiska koder eller inte. I kluster tre kan vi se att fastighetsmäklarna har svarat ett lågt värde trots att 

de har etiska koder inom sitt företag. När vi sedan tittar på exempelvis kluster ett och två som också 

har svarat att de har etiska koder ser vi att de har svarat ett högt värde. Vi kan inte se något speciellt 

samband mellan hur fastighetsmäklarna har svarat på de frågor som handlar om de etiska 

värderingarna beroende på om de har etiska koder eller inte. Eftersom det skiljer sig mycket i hur de 

olika klustren har svarat på frågorna om de etiska värderingarna samtidigt som alla kluster har 

svarat att de har etiska koder på sitt företag finner vi alltså inget samband mellan dessa.   

 

Det resultat vi har fått fram om hur det etiska koderna påverkar de etiska värderingarna stämmer 

inte överens med vad Valentine och Barnett (2002) påstår eftersom de skriver att företag som har 

antagit etiska koder får ett mer etiskt beteende. Vårt resultat visar inte någon sådan riktning i hur de 

etiska koderna kan påverka försäljares etiska värderingar. Att de etiska värderingarna skiljer sig åt 

mellan fastighetsmäklare kan bero på det som Allmon och Grant (1990) i deras studie kom fram till 

och det var att företagets etiska värderingar kan kollidera med de personliga etiska värderingarna. 

Vi tror att den kollisionen kan vara en orsak till att vi inte hittade något samband mellan en 

fastighetsmäklares etiska värderingar och de etiska koderna. Fastighetsmäklarna var tvungna att 

välja mellan sina egna och företagets värderingar och därför blir svaren så varierade att vår analys 

inte hittade något samband. 
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5.2 Diskussion kring definition på etik 
I början av studien redogjorde vi för den definition av etik som vi valde att utgå ifrån när vi 

arbetade med denna studie. Den definition vi valde att utgå ifrån i denna studie gjordes av Lewis 

(1985) där han skrev att etik är regler, normer, lagar och principer som ger riktlinjer för moraliskt 

rätt beteende och ärlighet i specifika situationer. Lewis (1985) kunde göra den här definitionen på 

etik genom att sammanställa de allra vanligaste definitionerna och tillsammans sätta ihop en 

gemensam definition. 

 

Det resultat vi fått fram genom vår studie framgår det tydligt att faktorer som kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet samt hur länge respondenten arbetat som fastighetsmäklare inte har något 

samband med de etiska värderingarna hos fastighetsmäklarna. Faktorn ”ålder” var den enda faktorn 

som hade ett visst samband med de etiska värderingarna, men det var inte en avgörande faktor. 

Vidare undersökte vi om de etiska koderna påverkade fastighetsmäklarnas etiska värderingar och vi 

kom fram till att de inte påverkade fastighetsmäklarnas etiska värderingar.  

 

Lewis (1985) gjorde definitionen att etik är regler, normer, lagar och principer som ger riktlinjer för 

moraliskt rätt beteende och ärlighet i specifika situationer, och att etiska koder inom företagen är 

olika regler som medarbetarna är rekommenderade att följa. För det som vi redogjort för i 

teorikapitlet kan vi fastställa att det finns en viss problematik gällande den valda definitionen. Med 

det resultat vi fått genom vår studie visar det sig att de etiska koderna inte påverkar en 

fastighetsmäklares etiska värderingar, vilket också då betyder att definitionen som Lewis (1985) 

gjorde inte kan omfatta det resultat vi fått fram i vår studie. Slutsatsen vi kan dra av det är att det 

behövs en nyare och modernare definition på etik, förslagsvis menar vi att det behövs olika 

definitioner på etik beroende på vilken situation som etiken speglar sig i. 

 

5.3 Teleologiskt och deontologiskt synsätt på etik 
 

Som vi tidigare nämnde i teoriavsnittet finns det två huvudteorier för hur forskare väljer att 

definiera etik och dessa definitioner är det teleologiska synsättet och det deontologiska synsättet. En 

situation som handlar om etik kan få olika utfall beroende på vilken av de två huvudteorierna en 

person väljer att agera utifrån. En fastighetsmäklares etiska värderingar kan skilja sig åt och en 

fastighetsmäklare kan agera på olika sätt beroende på vilken av de två synsätten den väljer att agera 

utifrån. En fastighetsmäklare som agerar enligt det teleologiska synsättet väljer alltså att agera för 

att så många kunder som möjligt ska bli nöjda av det beslut den tar. Det kan få konsekvenser 
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eftersom fastighetsmäklare enligt den här teorin har etiska värderingar men enligt den deontologiska 

teorin, som utgår från lagar och regler, kan samma person ha dåliga etiska värderingar.  

 

Enligt den teleologiska teorin agerar en fastighetsmäklare för att få så många nöjda kunder som 

möjligt. Det kan innebära att fastighetsmäklaren tummar på övriga regler och lagar för att göra sina 

kunder så nöjda som möjligt. Vi anser att det kan vara svårt för en fastighetsmäklare att avgöra vad 

som är mest etiskt att göra vid en specifik situation eftersom det bland annat handlar om 

fastighetsmäklarens lön, kundernas ekonomi och fastighetsmäklarens rykte mot sina kunder. Vi tror 

därför att det kan vara svårt att agera enligt lagar och regler eftersom det kan innebära negativa 

konsekvenser som exempelvis lägre lön och mindre nöjda kunder. Samtidigt kan även 

fastighetsmäklarna som bryter mot lagar och regler få ett oerhört negativt rykte och därmed tappar 

de många eventuella kunder genom det agerandet.   

 

Sedan finns den deontologiska teorin som utgår från lagar, regler och att människor bör vara ärliga i 

situationer som handlar om etik. Den här teorin menar även att en person i vissa avseenden bör 

ignorera konsekvenserna av en handling och endast fokusera på vad om är rätt och etiskt korrekt att 

beakta. Enligt den här teorin ska en fastighetsmäklare aldrig bryta mot lagar eller företagets regler 

eftersom det anses vara ett oetiskt beteende. Vi tror att fastighetsmäklare som följer lagar, regler 

och dessutom är ärlig har en stor fördel i att vinna kundernas förtroende och därmed skapa 

långsiktiga relationer. Därför tror vi att det här är den rätta och riktiga vägen att gå som i slutändan 

lönar sig mer än att endast fokusera på att göra så många kunder som möjligt nöjda till varje pris. 

Det kan alltså vara den fastighetsmäklare som är mest oetisk enligt en teori som har den högsta 

lönen och flest nöjda kunder.     
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6. Slutsats 
I denna del av studien kommer slutsatser att göras kring utfallet av analysresultatet och 

diskussionen. Efter det beskriver vi studiens bidrag och begränsningar innan kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning och författarnas egna reflektioner. 

6.1.1 Forskningsfråga ett 

Forskningsfråga ett löd: Påverkar könet en försäljares etiska värderingar? 

 

Utifrån de svar vi fått från våra respondenter som deltog i undersökningen och från det resultat vi 

fått genom analyserna kan vi konstatera att en fastighetsmäklares etiska värderingar inte påverkas 

av vilket kön en fastighetsmäklare har. 

6.1.2 Forskningsfråga två 

Forskningsfråga två löd: Påverkar åldern en försäljares etiska värderingar? 

 

Utifrån de svar vi fått från våra respondenter som deltog i undersökningen och från det resultat vi 

fått genom analyserna kan vi konstatera att en fastighetsmäklares etiska värderingar i viss mån 

påverkas av en fastighetsmäklarens ålder. 

6.1.3 Forskningsfråga tre 

Forskningsfråga tre löd: Har de etiska koderna inom företagen någon påverkan på en försäljares 

etiska värderingar? 

 

Utifrån de svar vi fått från våra respondenter som deltog i undersökningen och från det resultat vi 

fått genom analyserna kan vi konstatera att de etiska koderna inom företagen inte påverkar en 

fastighetsmäklares etiska värderingar. 

6.1.4  Forskningsfråga fyra 

Forskningsfråga fyra löd: Har arbetslivserfarenheten något samband med en försäljares etiska 

värderingar? 

 

Utifrån de svar vi fått från våra respondenter som deltog i undersökningen och från det resultat vi 

fått genom analyserna kan vi konstatera att en fastighetsmäklares etiska värderingar inte påverkas 

av den totala arbetslivserfarenheten en fastighetsmäklare har. 
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6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

 

Eftersom att slutsatsen i vår studie var att kön och arbetslivserfarenhet inte påverkar de etiska 

värderingarna som även forskare som Dalton och Ortegren, (2011); Kidwell m.fl, (1987); 

Nikoomaram m.fl. (2013); Barnett och Valentine, (2004); Schepers, (2003);Callan (1992) också 

kommit fram till har vår studie bidragit med att visa att kön och arbetslivserfarenhet inte påverkar 

de etiska värderingarna hos fastighetsmäklarna.  

 

Med vårt resultat kan vi inte stödja tidigare forskning från bland annat Valentine och Barnett (2002) 

och Pater och Van Gils (2003) som samtliga forskare påstår att de etiska koderna påverkar 

medarbetarna till ett mer etiskt beteende. Samtliga forskare har kommit fram till att de etiska 

koderna ska hjälpa medarbetarna till högre etiska värderingar och följa samma beteende inom 

företagen. Men vårt resultat tyder på att de etiska koderna inte påverkar en försäljares etiska 

värderingar vilket också gör att de etiska koderna enligt vårt resultat är överflödiga. Vi kan därmed 

konstatera att vår forskning har bidragit med att visa att de demografiska faktorerna och de etiska 

koderna inte är betydande för en försäljares etiska värderingar.  

 

Med den information som vi fått fram genom den här studien kan vi inte göra något direkt koppling 

till Lewis (1985) definition på etik. Eftersom de etiska koderna inte påverkar de etiska 

värderingarna kan vår studies teoretiska bidrag tillföra att vi inte kan hitta någon koppling till Lewis 

(1985) definition. Därmed påstår vi att det kan behöva göras en bättre definition på vad etik innebär 

till dagens modernare samhälle. 

6.2.2 Praktiskt bidrag 
 

Med den information som vi fått fram genom den här studien anser vi att den kan bidra med 

ytterligare information för vad det är som kan påverka en fastighetsmäklares etiska värderingar. 

Genom vår studie kan den information som vi har fått fram hjälpa fastighetsmäklarföretagen i deras 

arbete att utveckla de etiska värderingarna i företaget och vad de bör lägga energi på att utveckla i 

deras arbete för att få ett mer etiskt klimat. Vi hoppas att vi med den här studien kan bidra med 

ytterligare kunskap om etik och dess betydelse på fastighetsmäklarföretagen och kunskapen om att 

de demografiska faktorerna inte har en betydande påverkan på en fastighetsmäklares etiska 

värderingar. 
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Genom vårt resultat hoppas vi kunna uppmärksamma fastighetsmäklarorganisationernas arbete mot 

att få högre etiska värderingar hos sina medarbetare. Med hjälp av vårt resultat som vi fick fram av 

variabeln ”kön” visar det att könet inte har någon betydelse för hur en fastighetsmäklares etiska 

värderingar påverkas, inte heller påverkas de etiska värderingarna av arbetslivserfarenheten. Det 

enda som hade en liten påverkan var åldern hos fastighetsmäklarna men det var inte en avgörande 

faktor, det kan vara en beaktansvärd kunskap för de organisationer som arbetar med att öka de 

etiska värderingarna hos sina medarbetare.  

 

Vi kom även fram till att de etiska koderna inom företagen inte påverkar de etiska värderingarna 

hos våra respondenter. Med det i åtanke kan fastighetsmäklarorganisationerna lägga fokus på att 

utveckla organisationerna på ett sådant sätt som fungerar, och de behöver nödvändigtvis inte lägga 

energi på att utveckla etiska koder som enligt vårt resultat ändå inte påverkar de etiska 

värderingarna. 

 

6.3 Studiens begränsningar 
 

Under arbetets gång har det framkommit en del förbättringsområden. Vårt val av urval är något som 

kan begränsa vår generaliserbarhet negativt eftersom att bekvämlighetsurval är något som Bryman 

och Bell (2014) menar är svårt att generalisera. Vi valde ändå att göra ett bekvämlighetsurval på 

grund av studiens tidsbegränsning. Vi anser att med det storleksurvalet vi genomförde 

undersökningen på är urvalet ändå representativt. Vi valde att begränsa vårt urval till 

fastighetsmäklare i Stockholms län där 34 % av Sveriges alla fastighetsmäklare arbetar enligt 

Fastighetsmäklarinspektionen (Se bilaga 1) och med det som bakgrund anser vi att trots valet av 

ett bekvämlighetsurval har vi fått ett bra urval. 

 

När vi skickade ut enkäterna till de respondenter vi valt ut fick vi totalt 17 autosvar från olika 

fastighetsmäklare som av olika anledningar inte kunde delta i enkätundersökningen. Eftersom vi 

skickade ut enkäterna via mail var det något som vi fick räkna med. Autosvaren drog ner 

svarsfrekvensen något men vi tror inte att det påverkade slutresultatet avsevärt. Dels på grund av att 

det var få som vi fick autosvar ifrån och dels för att vi trots bortfallet fick in tillräckligt med 

respondenter till vår undersökning.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
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För vidare forskning kan det vara eftersträvansvärt att undersöka andra faktorer som kan påverka en 

fastighetsmäklares etiska värderingar. Det vi tror är en intressant faktor att undersöka till vidare 

forskning är att se om det finns något samband mellan hur mycket en fastighetsmäklare tjänar och 

hur deras etiska värderingar ser ut. Det vore intressant att undersöka om en fastighetsmäklare som 

har en hög lön också har höga etiska värderingar eller tvärt om. Något som framtida forskare även 

bör eftersträva är att möjligtvis göra ett annat urval än bekvämlighetsurval, som exempelvis ett 

sannolikhetsurval för att undersöka om resultatet skulle skilja sig åt.  

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka om ledaren på företaget har någon 

betydelse för hur medarbetarnas etiska värderingar ser ut. Genom att undersöka hur ledarens etiska 

värderingar kan skilja sig åt kan forskaren försöka hitta ett samband mellan ledarens betydelse för 

företagets etiska klimat och hur de anställdas etiska värderingar påverkas av det. 

 

Eftersom vi genomförde den här undersökningen på fastighetsmäklare i Stockholms län kan det 

även finnas behov av att undersöka hur de etiska värderingarna ser ut i hela Sverige. Genom att 

undersöka de etiska värderingarna hos fastighetsmäklare i hela Sverige kan vidare forskning se om 

det finns eventuella skillnader jämfört med det resultat vi fått fram av den här studien.   

 

6.5 Egna reflektioner 
 

Efter att ha gjort denna studie har vi fått mycket kunskap om hur de etiska värderingarna ser ut 

bland fastighetsmäklare i Stockholms län. Vi anser att vi fått fram ett intressant resultat som både 

säger emot och stödjer tidigare forskning. Innan vi påbörjade studien antog vi att de demografiska 

faktorerna hade en stor påverkan på de etiska värderingarna. Men när vi analyserat resultatet stod 

det klart att det bara var åldern som hade en liten påverkan på de etiska värderingarna och att de 

etiska koderna inom företagen inte hade någon påverkan alls. I och med det anser vi att resultatet är 

mycket intressant.  

 

Vi anser att vi kan tolka resultatet i både en positiv och negativ synvinkel. Resultatet är positivt för 

att det inte finns någon skillnad i de etiska värderingarna bland kvinnor och män vilket betyder att 

eventuella arbetsgivare inte kan favorisera ena könet för att den är mer etisk i sina värderingar. 

Samma sak gäller arbetslivserfarenheten. Åldern påverkar till en viss del, men det är ingen faktor 

som har en avgörande betydelse. Enligt vårt resultat kan vi bara påpeka att åldern har en viss 

påverkan på de etiska värderingarna, men inte att varken yngre eller äldre är mer etiska i sina 
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värderingar än den andre. Det negativa i vårt resultat är att vi inte har kunnat hitta något som har ett 

signifikant samband med en fastighetsmäklares etiska värderingar. Ingen av de demografiska 

faktorerna som vi valde att undersöka har ett signifikant samband med de etiska värderingarna 

vilket gör att en ovisshet kvarstår kring vad det är som påverkar en fastighetsmäklares etiska 

värderingar. Avslutningsvis hoppas vi att denna studie kan ge information om vad det är som inte 

påverkar de etiska värderingarna hos en fastighetsmäklare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1, Statistik från fastighetsmäklarinspektionen 
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Bilaga 2, Enkäten 
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Bilaga 3, Deskriptivstatistik 

DescriptiveStatistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Kön 215 0 1 ,45 ,498 

2. Ålder 215 22 72 38,87 10,897 

3. Arbetat som mäklare 215 0 4 2,28 1,631 

4. Arbetslivserfarenhet 215 0 4 3,54 ,884 

5. Etiska koder 193 0 1 ,93 ,260 

6. Använda företagets service 
215 1 9 5,73 2,713 

7. Använda företagets 
material 215 1 9 4,91 2,692 

8. Ge gåvor 215 1 9 6,90 2,453 

9. Ta emot gåvor 215 1 9 7,27 2,384 

10. Ta längre tid på sig än 
nödvändigt 215 1 9 6,82 2,412 

11. Göra privata ärenden på 
arbetstid 215 1 9 3,32 2,469 

12. Dölja sina misstag 215 1 9 6,72 2,603 

13. Skylla misstag på oskyldig 
medarbetare 215 1 9 8,43 1,681 

14. Ta äran för någon annans 
arbete 215 1 9 8,34 1,647 

15. Sjukanmäla sig för en dag 
ledigt 215 1 9 7,88 1,998 

16. Inte anmäla andras 
överträdelser 215 1 9 5,94 2,163 

17. Tillåta underordnad 
överträda företagets regler 

215 1 9 7,42 2,035 

18. Nyttja extra privat tid 215 1 9 4,70 2,709 

Valid N (listwise) 193         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  J. Haglund & S. Holgersson, maj 2015 

89 
 

Bilaga 4, T-test 

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

,646 ,422 1,732 213 ,085 2,577 1,488 -,356 5,510

Equal 

variances not 

assumed

1,746 208,731 ,082 2,577 1,476 -,333 5,488

Equal 

variances 

assumed

9,138 ,003 3,159 213 ,002 ,692 ,219 ,260 1,124

Equal 

variances not 

assumed

3,114 190,086 ,002 ,692 ,222 ,254 1,131

Equal 

variances 

assumed

6,952 ,009 1,753 213 ,081 ,212 ,121 -,026 ,450

Equal 

variances not 

assumed

1,717 183,291 ,088 ,212 ,123 -,032 ,455

Equal 

variances 

assumed

1,710 ,193 -,649 191 ,517 -,025 ,038 -,099 ,050

Equal 

variances not 

assumed

-,661 189,753 ,509 -,025 ,037 -,098 ,049

Equal 

variances 

assumed

,026 ,872 -2,316 213 ,021 -,853 ,368 -1,580 -,127

Equal 

variances not 

assumed

-2,319 204,339 ,021 -,853 ,368 -1,579 -,128

Equal 

variances 

assumed

,923 ,338 -,482 213 ,630 -,178 ,370 -,908 ,551

Equal 

variances not 

assumed

-,485 206,735 ,629 -,178 ,368 -,905 ,548

Equal 

variances 

assumed

14,067 ,000 -2,248 213 ,026 -,749 ,333 -1,407 -,092

Equal 

variances not 

assumed

-2,305 212,916 ,022 -,749 ,325 -1,390 -,108

Equal 

variances 

assumed

7,776 ,006 -1,858 213 ,065 -,604 ,325 -1,245 ,037

Equal 

variances not 

assumed

-1,901 213,000 ,059 -,604 ,318 -1,231 ,022

7

8

9

2

3

4

5

6

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differenc

e

Std. 

Error 

Differenc

e

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
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Equal 

variances 

assumed

1,068 ,303 -,908 213 ,365 -,301 ,331 -,953 ,352

Equal 

variances not 

assumed

-,915 208,910 ,361 -,301 ,328 -,948 ,347

Equal 

variances 

assumed

5,887 ,016 -1,067 213 ,287 -,361 ,339 -1,029 ,306

Equal 

variances not 

assumed

-1,050 188,325 ,295 -,361 ,344 -1,040 ,318

Equal 

variances 

assumed

,230 ,632 -,433 213 ,665 -,155 ,358 -,860 ,550

Equal 

variances not 

assumed

-,434 204,037 ,665 -,155 ,357 -,860 ,550

Equal 

variances 

assumed

,220 ,640 -,401 213 ,689 -,093 ,231 -,548 ,363

Equal 

variances not 

assumed

-,403 207,422 ,687 -,093 ,230 -,546 ,360

Equal 

variances 

assumed

1,537 ,216 -1,164 213 ,246 -,263 ,226 -,708 ,182

Equal 

variances not 

assumed

-1,178 211,011 ,240 -,263 ,223 -,702 ,177

Equal 

variances 

assumed

2,179 ,141 ,812 213 ,418 ,223 ,274 -,318 ,763

Equal 

variances not 

assumed

,800 188,844 ,425 ,223 ,279 -,327 ,772

Equal 

variances 

assumed

1,460 ,228 -,276 213 ,783 -,082 ,297 -,668 ,504

Equal 

variances not 

assumed

-,271 186,566 ,787 -,082 ,303 -,679 ,515

Equal 

variances 

assumed

,108 ,743 -,796 213 ,427 -,222 ,279 -,773 ,328

Equal 

variances not 

assumed

-,797 204,664 ,426 -,222 ,279 -,772 ,328

Equal 

variances 

assumed

,523 ,470 ,527 213 ,599 ,196 ,372 -,538 ,930

Equal 

variances not 

assumed

,524 198,152 ,601 ,196 ,375 -,543 ,935

17

18

12

13

14

15

16

10

11
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Bilaga 5, Hela korrelationsanalysen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pearson 

Correlatio

n

1 -,118 -,212
** -,119 ,047 ,157

* ,033 ,152
* ,126 ,062 ,073 ,030 ,027 ,079 -,056 ,019 ,054 -,036

Sig. (2-

tailed)
,085 ,002 ,081 ,517 ,021 ,630 ,026 ,065 ,365 ,287 ,665 ,689 ,246 ,418 ,783 ,427 ,599

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

-,118 1 ,607
**

,536
** -,053 ,216

**
,293

**
,150

*
,172

*
,199

**
,158

*
,216

** ,075 ,081 ,115 ,176
**

,160
*

,167
*

Sig. (2-

tailed)
,085 ,000 ,000 ,464 ,001 ,000 ,028 ,012 ,003 ,020 ,001 ,271 ,238 ,093 ,010 ,019 ,014

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

-,212
**

,607
** 1 ,539

** ,003 ,021 ,247
** ,025 ,032 ,064 ,111 ,130 -,081 -,116 ,066 ,173

* ,048 ,147
*

Sig. (2-

tailed)
,002 ,000 ,000 ,970 ,764 ,000 ,719 ,638 ,353 ,104 ,057 ,235 ,090 ,336 ,011 ,487 ,031

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

-,119 ,536
**

,539
** 1 -,043 -,043 ,160

* ,002 ,005 ,076 ,010 ,098 -,047 -,068 -,049 ,040 ,000 ,033

Sig. (2-

tailed)
,081 ,000 ,000 ,556 ,534 ,019 ,976 ,937 ,267 ,890 ,153 ,490 ,319 ,478 ,556 ,999 ,632

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,047 -,053 ,003 -,043 1 ,048 ,135 -,088 -,056 ,222
**

,165
* ,102 ,082 ,078 ,064 ,062 ,012 ,234

**

Sig. (2-

tailed)
,517 ,464 ,970 ,556 ,510 ,062 ,225 ,437 ,002 ,021 ,159 ,258 ,280 ,374 ,392 ,869 ,001

N 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Correlations

1

2

3

4

5
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Pearson 

Correlatio

n

,157
*

,216
** ,021 -,043 ,048 1 ,536

**
,344

**
,380

**
,268

**
,364

**
,346

**
,275

**
,267

**
,363

**
,173

*
,255

**
,418

**

Sig. (2-

tailed)
,021 ,001 ,764 ,534 ,510 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,033 ,293
**

,247
**

,160
* ,135 ,536

** 1 ,318
**

,309
**

,362
**

,427
**

,465
**

,248
**

,270
**

,340
**

,345
**

,317
**

,429
**

Sig. (2-

tailed)
,630 ,000 ,000 ,019 ,062 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,152
*

,150
* ,025 ,002 -,088 ,344

**
,318

** 1 ,852
**

,368
**

,170
*

,336
**

,440
**

,468
**

,440
**

,226
**

,490
**

,163
*

Sig. (2-

tailed)
,026 ,028 ,719 ,976 ,225 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,016

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,126 ,172
* ,032 ,005 -,056 ,380

**
,309

**
,852

** 1 ,395
**

,139
*

,379
**

,526
**

,524
**

,487
**

,265
**

,544
**

,203
**

Sig. (2-

tailed)
,065 ,012 ,638 ,937 ,437 ,000 ,000 ,000 ,000 ,041 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,062 ,199
** ,064 ,076 ,222

**
,268

**
,362

**
,368

**
,395

** 1 ,214
**

,447
**

,453
**

,493
**

,423
**

,301
**

,394
**

,373
**

Sig. (2-

tailed)
,365 ,003 ,353 ,267 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
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Pearson 

Correlatio

n

,073 ,158
* ,111 ,010 ,165

*
,364

**
,427

**
,170

*
,139

*
,214

** 1 ,276
** ,061 ,088 ,198

**
,151

*
,178

**
,573

**

Sig. (2-

tailed)
,287 ,020 ,104 ,890 ,021 ,000 ,000 ,013 ,041 ,002 ,000 ,371 ,201 ,004 ,027 ,009 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,030 ,216
** ,130 ,098 ,102 ,346

**
,465

**
,336

**
,379

**
,447

**
,276

** 1 ,481
**

,459
**

,481
**

,398
**

,481
**

,378
**

Sig. (2-

tailed)
,665 ,001 ,057 ,153 ,159 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,027 ,075 -,081 -,047 ,082 ,275
**

,248
**

,440
**

,526
**

,453
** ,061 ,481

** 1 ,922
**

,595
**

,363
**

,625
** ,133

Sig. (2-

tailed)
,689 ,271 ,235 ,490 ,258 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,371 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,052

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,079 ,081 -,116 -,068 ,078 ,267
**

,270
**

,468
**

,524
**

,493
** ,088 ,459

**
,922

** 1 ,604
**

,337
**

,639
**

,164
*

Sig. (2-

tailed)
,246 ,238 ,090 ,319 ,280 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,201 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

-,056 ,115 ,066 -,049 ,064 ,363
**

,340
**

,440
**

,487
**

,423
**

,198
**

,481
**

,595
**

,604
** 1 ,271

**
,504

**
,360

**

Sig. (2-

tailed)
,418 ,093 ,336 ,478 ,374 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

,019 ,176
**

,173
* ,040 ,062 ,173

*
,345

**
,226

**
,265

**
,301

**
,151

*
,398

**
,363

**
,337

**
,271

** 1 ,502
**

,243
**

Sig. (2-

tailed)
,783 ,010 ,011 ,556 ,392 ,011 ,000 ,001 ,000 ,000 ,027 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
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13

14

15

16
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Pearson 

Correlatio

n

,054 ,160
* ,048 ,000 ,012 ,255

**
,317

**
,490

**
,544

**
,394

**
,178

**
,481

**
,625

**
,639

**
,504

**
,502

** 1 ,252
**

Sig. (2-

tailed)
,427 ,019 ,487 ,999 ,869 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Pearson 

Correlatio

n

-,036 ,167
*

,147
* ,033 ,234

**
,418

**
,429

**
,163

*
,203

**
,373

**
,573

**
,378

** ,133 ,164
*

,360
**

,243
**

,252
** 1

Sig. (2-

tailed)
,599 ,014 ,031 ,632 ,001 ,000 ,000 ,016 ,003 ,000 ,000 ,000 ,052 ,016 ,000 ,000 ,000

N 215 215 215 215 193 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

17

18

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 


