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Syftet med denna studie är att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk 

bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt 

problem i den etiska beslutsprocessen.  

 

Metod 

En analys av tidigare forskning genomfördes för att skapa en teoretisk referensram samt få en 

god översikt över forskningsområdet. En kvantitativ metod användes därefter för att samla in 

empiriskt material. Detta gjordes med hjälp av en enkät som bestod av scenarion som 

respondenterna fick ta ställning till. Den empiriska informationen analyserades i SPSS, där 

utfördes deskriptiv statistik, korrelationsanalys, faktoranalys samt regressionsanalys. 

Resultaten presenterades, diskuterades och utmynnade i en slutsats samt förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Slutsats 

De slutsatser som kan dras utifrån studien är att den etiska bedömningen har störst påverkan 

på den uppfattade betydelsen. Det kan även konstateras att den etiska avsikten samt den etiska 

plikten inte har någon signifikant påverkan på den upplevda betydelsen när ett etiskt dilemma 

ses som mindre allvarligt. 

 

Uppsatsens bidrag 

Studien bidrar till en ökad förståelse för fastighetsmäklares attityder gentemot etiska 

dilemman, samt att den etiska beslutsprocessen är mer komplex än vad som tidigare 

presenterats. Vi belyser även hur säljchefer kan påverka sina anställda till ett mer etiskt 

agerande genom att uppföra etiska koder samt arbeta för ett gott etiskt klimat. 

 

Nyckelord 

Etiskt beslutsfattande, Etisk bedömning, Etisk plikt, Etisk avsikt, Uppfattad betydelse, Etiskt 

dilemma, Fastighetsmäklare   



 

 

Abstract 

 
Title 

The ethical decision making process – a study on Swedish real estate agents attitudes towards 

ethical dilemmas. 

 

Authors 

Johanna Pettersson and Anna Säbben 

 

Course 

Final assignment, Bachelor Degree in Business Administration 

 

Subject 

Business Administration 

 

Supervisors 

Jonas Molin and Lars-Johan Åge 

 

Date 

2016-05-31 

 

Purpose 

The purpose of this study is to analyse the differences in importance between the components: 

ethical judgement, moral intent and moral obligation relative to the perceived importance of 

an ethical issue in the ethical decision making process. 

 

Method 

An analysis of previous studies was made in order to create a theoretical framework and to 

obtain an overview of the field of research. A quantitative method was used to collect the 

empirical data. This was made by using a survey where the respondents had to take a stand to 

ethical dilemmas presented with vignettes. The empirical data was analysed in SPSS, where 

descriptive statistics, correlation analysis, factor analysis and regression analysis were 

created. The results were presented, discussed and lead to a conclusion and suggestions for 

future research.  

 

Conclusion 

The conclusions that can be drawn from the study are that ethical judgement has the biggest 

impact on the perceived importance of an ethical issue. It is also possible to establish that the 

moral intent and moral obligation does not have a significant influence on the perceived 

importance when an ethical dilemma is perceived as less important. 

 

Contribution 

The study contributes to a deeper understanding of real estate agents’ attitudes towards ethical 

dilemmas. It also shows that the ethical decision making process is more complex than earlier 

presented. We also highlight how sales managers can influence their employees to a more 

ethical approach by setting ethical codes and work for a good ethical climate. 

 

Keywords 

Ethical decision making, Ethical Judgement, Moral Obligation, Moral Intent, Perceived 

importance, Ethical Dilemma, Real Estate Agent  



 

 

Förord 

 
Vi vill tacka våra handledare, Jonas Molin och Lars-Johan Åge, för den guidning och 

konstruktiva kritik vi fått under arbetets gång. Vi vill även tacka Jonas Kågström för hjälpen 

med kontroll av våra utförda analyser samt råd kring den kvantitativa analysen. 

 

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Olivia Säbben som hjälpt oss med inhämtandet av 

artiklar vi inte haft tillgång till, samt hennes råd kring den kvantitativa analysen. 

 

Gävle, Maj 2016 

 

 

       

Johanna Pettersson    Anna Säbben 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.2 Problematisering ............................................................................................................... 2 
1.3 Syfte ................................................................................................................................. 3 
1.4 Avgränsning ..................................................................................................................... 4 
1.5 Nyckelord ......................................................................................................................... 4 

2. Teori .............................................................................................................................. 5 
2.1 Etik och Moral .................................................................................................................. 5 
2.2 Den etiska beslutsprocessen ............................................................................................. 5 

2.2.1 Definition av etiskt beslutsfattande ........................................................................... 5 
2.2.2 Grundläggande modeller ........................................................................................... 5 

2.2.3 Moralisk nivå ............................................................................................................. 7 

2.3 Etiska komponenter .......................................................................................................... 9 
2.3.1 Uppfattad betydelse ................................................................................................... 9 

2.3.2 Etisk bedömning ...................................................................................................... 10 
2.3.3 Etisk avsikt .............................................................................................................. 11 
2.3.4 Etisk plikt ................................................................................................................ 11 

2.4 Demografiska variabler .................................................................................................. 12 

2.4.1 Ålder ........................................................................................................................ 12 
2.4.2 Genus ....................................................................................................................... 13 

2.4.3 Erfarenhet/antal år i branschen ................................................................................ 13 
2.4.4 Love of Money (genomsnittlig omsättning) ............................................................ 14 

2.5 Sammanfattning ............................................................................................................. 15 

3. Metod .......................................................................................................................... 19 
3.1 Val av forskningsdesign ................................................................................................. 19 

3.1.1 Enkätutformning ...................................................................................................... 20 
3.1.2 Scenarier .................................................................................................................. 21 

3.1.3 Ordningsföljd .......................................................................................................... 23 
3.2 Population, Urval & Bortfall .......................................................................................... 23 

3.2.1 Population .................................................................................................................... 23 
3.2.2 Urval ........................................................................................................................ 24 

3.2.3 Bortfall & Bortfallsanalys ....................................................................................... 25 
3.4 Genomförande ................................................................................................................ 26 
3.4.1 Pilotstudie .................................................................................................................... 26 

3.4.2 Förändringar ............................................................................................................ 27 
3.4.3 Enkätutskick ............................................................................................................ 29 

3.6 Analysmetod ................................................................................................................... 30 
3.6.1 Omkodning .............................................................................................................. 30 
3.6.2 Deskriptiv statistik ................................................................................................... 31 

3.6.3 Korrelationsanalys ................................................................................................... 32 
3.6.4 Faktoranalys ............................................................................................................ 32 
3.6.5 Regressionsanalys ................................................................................................... 33 

3.7 Kvalitetsmått .................................................................................................................. 33 

3.7.1 Reliabilitet ............................................................................................................... 34 
3.7.2 Validitet ................................................................................................................... 34 
3.7.3 Replikerbarhet ......................................................................................................... 35 

3.7.4 Generaliserbarhet .................................................................................................... 35 
3.8 State of the art ................................................................................................................ 36 



 

 

3.9 Metodkritik ..................................................................................................................... 39 

4. Resultat och Analys ................................................................................................... 41 
4.1 Deskriptiv statistik .......................................................................................................... 41 
4.2 Korrelationsanalys .......................................................................................................... 41 

4.3 Faktoranalys ................................................................................................................... 43 
4.3.1 Faktoranalys Scenario 1 .......................................................................................... 44 
4.3.2 Faktoranalys Scenario 2 .......................................................................................... 46 

4.4 Regressionsanalys .......................................................................................................... 47 
4.4.1 Regressionsanalys Scenario 1 ................................................................................. 48 

4.4.2 Regressionsanalys Scenario 2 ................................................................................. 49 

5. Diskussion .................................................................................................................. 51 
5.1 Övergripande diskussion ................................................................................................ 51 
5.2 Uppsatsens teoretiska bidrag .......................................................................................... 53 
5.3 Uppsatsens praktiska bidrag ........................................................................................... 54 

6. Slutsats ........................................................................................................................ 56 
6.1 Förslag på fortsatt forskning .......................................................................................... 56 

Referenser ...................................................................................................................... 57 

Bilagor ............................................................................................................................ 68 
 

 

Modeller 

Modell 1. Sammanställning av den teoretiska referensramen (egen) 

Modell 2. Studiens huvudfokus (egen) 

Modell 3. Enkätfrågor (egen) 

 

Tabeller 

Tabell 1. Mäklarföretag (egen) 

Tabell 2. Omkodning, reverse-coded (egen) 

Tabell 3. Cronbach’s Alpha (SPSS) 

Tabell 4. State of the art (egen) 

Tabell 5. Faktoranalys scenario 1 (SPSS) 

Tabell 6. Faktoranalys scenario 2 (SPSS) 

Tabell 7. Regressionsanalys scenario 1 (SPSS) 

Tabell 8. Regressionsanalys scenario 2 (SPSS) 

 

Figurer 

Figur 1. Bortfallsfunktion (Bryman & Bell, 2015, p. 199) 

Figur 2. Uträkning bortfall (egen) 

 



 

1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett ökande intresse för etiska frågeställningar har väckts i och med att skandaler har 

uppmärksammats samt skapat stora rubriker hos media (Mulki, Jaramillo, & Locander, 2009). Det 

vanliga förekommandet av oetiskt beteende har lett till att det är viktigt för företag att skapa en 

djupare förståelse för de anställdas etiska beslutsfattande (Valentine & Hollingworth, 2011). Redan 

i början av 2000-talet påpekade Wu (2003) att etik inom företag har blivit en viktig fråga i flera 

länder. Att studera etik inom företag skiljer sig från att studera individers personliga etik menar 

Loe, Ferrell och Mansfield (2000). Detta eftersom människors etiska tänkande inom företag blir 

influerat av den organisatoriska kulturen, miljön och rollen de har inom företaget. Ofta agerar 

individer oetiskt, trots att de är medvetna om att agerandet är fel (Harrington, 1997). 

 

Etik definieras ofta som en disciplin där frågor om rätt och fel, gott och ont, undersöks. Det kan 

även förklaras som en norm som råder vid en viss situation (Brinkmann, 2002; Somerville & Wood, 

2012). Det äldsta begreppet av etik baseras på studier som fokuserar på moralisk filosofi (Ferrell & 

Gresham, 1985). Det antas att individer, medvetet eller omedvetet, använder moraliska principer 

som grund för att ta etiska beslut. I alla olika sorters organisationer och företag sätts människors 

moral på prov när etiska dilemman uppstår. Weeks och Nantel (1992) menar dock att säljande 

organisationer och försäljare är mer utsatta än andra eftersom de ofta arbetar ensamma, vilket även 

är något som DeConinck (2011) belyser.  

 

Hanteringen av etik inom säljande organisationer är ofta ett problem, detta eftersom försäljare måste 

ha både organisationens och kundens behov i åtanke (Valentine, Fleischman, & Godkin, 2015). 

Försäljares yrkesvardag styrs ofta av olika mål från organisationen, vilka ska motivera dem till att 

anstränga sig. Dessa mål kan dock motivera till ett oetiskt beteende när en försäljare har problem att 

nå målen (Schweitzer, Ordonez, & Douma, 2004). En betoning på etik inom försäljning kan därmed 

hjälpa organisationer att generera nya kunder, samt underhålla och utveckla relationer med 

befintliga kunder (Ingram, LaForge, & Schwepker Jr., 2007; Weeks & Nantel, 1992). Det är flera 

faktorer som påverkar en individs beslutsfattande på en arbetsplats, vilket gör att vi anser att detta 

område är intressant att studera.  
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1.2 Problematisering 

En människas beslutsprocess startas ofta av att ett problem uppmärksammas (Jones, 1991). För att 

ett etiskt beslut ska föreligga behöver det finnas ett problem med en moralisk komponent. Etiskt 

beslutsfattande kan definieras som ett beslut som både är lagligt och moraliskt accepterat av en 

större del av samhället. Den individuella beslutsprocessen influeras av varje situations specifika 

problem (Singhapakdi, Vitell, & Kraft, 1996). Detta innebär att varje etiskt problem bedöms inom 

kontexten för situationen. Hur allvarlig en situation ter sig vara har en stor påverkan på 

beslutsfattare vid beslut om huruvida det föreligger ett etiskt problem eller inte.  

 

Flera forskare har konstruerat modeller som illustrerar en flerstegsprocess som en individ går 

igenom när denne ställs inför olika etiska situationer eller dilemman (Ferrell & Gresham, 1985; 

Jones, 1991; Rest, 1986; Robin, Reidenbach, & Forrest, 1996). Kortfattat beskriver modellerna att 

en individ identifierar ett etiskt problem för att sedan göra en moralisk bedömning. Därefter 

bedömer individen om det moraliska problemet är större och viktigare än andra problem innan 

denne agerar (Rest, 1986).  

 

Det etiska beslutsfattandet påverkas av individuella samt organisatoriska faktorer (Haines, Street, & 

Haines, 2008; Valentine & Hollingworth, 2011). Exempel på individuella faktorer är kön, 

erfarenhet samt ålder, medan organisatoriska faktorer kan vara sådant som organisationens storlek, 

policys och subjektiva normer (Craft, 2013). Dessa faktorer påverkar den moraliska nivån samt den 

upplevda betydelsen av ett problem, vilket i sin tur influerar det etiska beslutsfattandet (Jones, 1991; 

Robin et al., 1996). Den upplevda betydelsen av ett problem anses ha en tydligare roll i den etiska 

beslutsprocessen än den moraliska nivån, eftersom människor tar hänsyn till hur betydelsefullt ett 

etiskt dilemma är för att avgöra sitt etiska ställningstagande (Haines et al., 2008). 

 

Tidigare har försäljare nämnts som en yrkesgrupp som vanligen arbetar självständigt utan 

kontroller, och att detta kan leda till att de agerar oetiskt (DeConinck, 2011). Exempelvis om en 

försäljare anser det är viktigt att uppnå sina uppsatta mål kan denne besluta sig för att en uppfyllelse 

av dessa mål är utav större betydelse än att agera etiskt (Schweitzer et al., 2004; Wray, Palmer, & 

Bejou, 1994). Detta kommer i sådant fall utmynna i ett oetiskt agerande från individen. Om 

försäljaren däremot agerar etiskt mot kunden ökar kundens förtroende gentemot försäljaren. Även 

kundens köpintentioner ökar om de upplever ett rättvist samt etiskt agerande från försäljaren 

(Bateman & Valentine, 2015). 
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Inom området etik och etiskt beslutsfattande har forskare valt att rikta in sin forskning mot olika 

aspekter. Exempelvis har Bateman och Valentine (2015) valt att belysa hur kunder bedömer 

försäljare beroende på om deras beteende och agerande är etiskt eller ej. Kreie och Cronan (2000) 

har valt att fokusera på hur det etiska beslutsfattandet påverkas utav yttre faktorer samt hur 

säljchefer kan arbeta för att påverka sina anställda. Barnett (2001) har valt att studera förhållandena 

mellan den moraliska nivåns dimensioner och olika steg i den etiska beslutsprocessen. Robin et al. 

(1996) har studerat vilken av komponenterna moralisk nivå och uppfattad betydelse av ett etiskt 

problem som har störst påverkan på den etiska beslutsprocessen. 

 

Haines et al. (2008) belyser fyra olika komponenter i sin studie som påverkas av både individuella 

och organisatoriska faktorer. Komponenterna är etisk bedömning (moral judgment), etisk avsikt 

(moral intent), etisk plikt (moral obligation) samt uppfattad betydelse av ett etiskt problem 

(percieved importance of an ethical issue). Forskning kring hur etisk avsikt, etisk plikt och etisk 

bedömning påverkar den uppfattade betydelsen av ett etiskt problem är något som saknas. Som 

tidigare presenterats finns det forskning som behandlar etiskt beslutsfattande men dessa har valt en 

annan inriktning på vad som studeras. Därför kommer denna studie fokusera på hur komponenterna 

etisk bedömning, etisk avsikt och etisk plikt påverkar den uppfattade betydelsen.  

 

I denna uppsats kommer Haines et al. (2008) tidigare genomförda studie till stor del att replikeras 

men i en svensk kontext. Fokus kommer att ligga på samma komponenter som i Haines et al. studie, 

etisk bedömning, etisk avsikt, etisk plikt samt den uppfattade betydelsen. Vår studie fokuserar även 

på hur dessa komponenter förhåller sig till varandra samt om det existerar några skillnader i 

betydelse mellan dem, detta är något som inte studerats tidigare. Anledningen till detta val är att vi 

vill bidra till en djupare förståelse för det etiska beslutsfattandet inom en säljande organisation i 

Sverige. Den tidigare genomförda studien fokuserade på att skapa en övergripande förståelse för 

etik inom marknadsföring och deltagarna bestod av studenter med affärer och ekonomi som 

huvudämne. Vi har istället valt att studera en specifik bransch genom att vända oss direkt till de 

arbetsverksamma inom denna bransch.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk 

bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt problem i 

den etiska beslutsprocessen.  
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1.4 Avgränsning 

I denna studie kommer vi genomgående använda oss utav etik och moral synonymt med varandra. 

Detta är något som vi observerat är vanligt inom detta forskningsområde (Audi, 1999; Carlson, 

Kacmar, & Wadsworth, 2002; Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008). Vi belyser detta för att undvika 

eventuella missförstånd. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att granska registrerade fastighetsmäklare inom 

fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Detta eftersom det finns många situationer i en 

fastighetsmäklares vardag som testar deras etiska ståndpunkt. Dessutom har anmälningar till 

Fastighetsmäklarinspektionen ökat på senare tid, vilket påvisar att det föreligger en problematik 

kring det etiska beslutsfattandet inom branschen. Vår population består utav registrerade 

fastighetsmäklare som förmedlar privatbostäder och är verksamma i Stor-Göteborg.  

 

Enligt Lehnert, Park och Singh (2015) förekommer det åtskilliga faktorer och komponenter som 

tenderar att påverka det etiska beslutsfattandet. Vi har dock valt att i denna studie fokusera på de 

fyra tidigare identifierade samt nämnda komponenterna som Haines et al. (2008) belyser i sin 

studie. Dessa komponenter är etisk bedömning (moral judgment), etisk avsikt (moral intent), etisk 

plikt (moral obligation) samt uppfattad betydelse av ett etiskt problem (percieved importance of an 

ethical issue). 

 

1.5 Nyckelord 

Etiskt beslutsfattande, Etisk bedömning, Etisk plikt, Etisk avsikt, Uppfattad betydelse, Etiskt 

dilemma, Fastighetsmäklare  
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2. Teori 

 2.1 Etik och Moral 

Studerandet av etik är en gammal tradition som har sina rötter i religiösa, kulturella samt filosofiska 

övertygelser (Lewis, 1985). Ordet etik härstammar från det grekiska ordet ethos medan ordet moral 

härstammar från latinets moralis. Både det grekiska och latinska uttrycket definieras med termen 

”som har med sederna att göra” (Nationalencyklopedin, n.d.-b, n.d.-d). Etik är en gren av den 

moraliska psykologin som behandlar etisk bedömning, standarder, normer samt uppföranderegler. 

Dessa delar innefattas sedan i moraliska uppförandekoder för individer och samhället, där koderna 

hjälper till att avgöra vad som är rätt eller fel (Hansen & Riggle, 2009). 

 

Att definiera etik och moral har visat sig vara problematiskt och det förekommer en mängd olika 

definitioner. Brinkmann (2002) framhäver att etik oftast liknas vid en disciplin där vad som är rätt 

och fel eller bra och dåligt granskas systematiskt. Moral förklarar Brinkmann (2002) som tanke- 

och beteendemönster som används i vardagen. En annan definition av etik är att det består av 

normer för uppförande som fastställer vad som är ett acceptabelt och oacceptabelt beteende (Resnik, 

2011). Medan vissa forskare tydligt skiljer på etik och moral, exempelvis Brinkmann (2002), finns 

det andra som använder uttrycken synonymt med varandra (Audi, 1999; Carlson et al., 2002; 

Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008). 

 

2.2 Den etiska beslutsprocessen 

2.2.1 Definition av etiskt beslutsfattande  

Ett etiskt beslut definieras som ett beslut som är både juridiskt och moraliskt acceptabelt i samhället 

i stort (Jones, 1991). Genom att agera etiskt förbättras relationen mellan kunder och försäljare, 

vilket i sin tur kan resultera i en långsiktig förbättring av kundrelationerna (Kreie & Cronan, 2000; 

Wray et al., 1994). De flesta människor instämmer i påståendet att moraliska principer skall styra 

deras beslutsprocess (Ferrell & Gresham, 1985). Ett moraliskt agerande äger rum i en social kontext 

och kan påverkas av situationens olika variabler.  

2.2.2 Grundläggande modeller 

Vid ett etiskt beslut genomgår individer en serie steg som den etiska beslutsprocessen består av. 

Hansen och Riggle (2009) framhåller att forskare har utvecklat en mängd ramar för beslutsfattande 

som individer tillämpar när de ställs inför ett etiskt dilemma. Den ursprungliga modellen består av 

fyra steg och presenterades år 1986 av Rest (1986). De fyra stegen i Rests modell förklaras enligt 
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Street, Douglas, Geiger och Martinko (2001) som igenkännande av ett moraliskt problem, göra en 

moralisk bedömning, besluta sig för att agera moraliskt för att därefter agera moraliskt. Dessa fyra 

steg tolkas dessutom av Jones (1991) och beskrivs med liknande uttryck. 

 

För att påbörja den etiska beslutsprocessen behöver en individ kunna identifiera det etiska 

problemet. Många beslut i en individs vardagsliv är moraliska beslut men det är inte alltid individer 

identifierar att det finns en moralisk komponent inblandad. Identifieringen av ett etiskt problem 

består av två olika moment. Det första momentet behandlar det faktum att det måste vara något 

slags beslut inblandat. Det andra momentet består av att en individ måste vara medveten om att 

beslutet denne fattar kommer att påverka andra individer. En individ som misslyckas med att 

identifiera den etiska aspekten av ett beslut kommer att fatta ett beslut utan att överväga det 

moraliska i situationen (Jones, 1991). Därför anser Street et al. (2001) att den inledande delen i den 

etiska beslutsprocessen är utav stor betydelse. 

 

Nästa steg i den etiska beslutsprocessen handlar om att utföra en moralisk bedömning.  Rest (1986) 

definierar moralisk bedömning som en psykologisk konstruktion som omfattar olika tankesätt. En 

moralisk bedömning baseras på en moralisk idé. När en individ gör en moralisk bedömning tar den 

hänsyn till sociala normer och för ett moraliskt resonemang. Bedömningen baseras på vad som kan 

anses vara etiskt rätt och fel (Moores & Chang, 2006; Rose, 2012). Processens tredje steg handlar 

om att en individ måste besluta sig för huruvida denne ska agera etiskt eller oetiskt. Beroende på 

vilken etisk bedömning en individ gör vid ett etiskt dilemma, bestämmer sig individen sedan för hur 

denne ska agera. När individen beslutat sig att agera etiskt leds denne naturligt in i det fjärde och 

sista steget i Rests modell (Rest, 1986), nämligen att agera moraliskt (Jones, 1991; Street et al., 

2001).  

 

Tenbrunsel och Smith-Crowe (2008) har även de utformat en modell av det etiska beslutsfattandet 

som består av tre komponenter: etisk medvetenhet (moral awareness), etiskt beslutsfattande (moral 

decision making) samt oetiskt beslutsfattande (amoral decision making). Om individer påverkas av 

en etisk referensram innebär det att de besitter en etisk medvetenhet. De anser att beroende på om 

individen har en etisk medvetenhet sker antingen ett etiskt eller oetiskt beslutsfattande. Om en 

individ påverkas av andra referensramar, exempelvis en juridisk referensram, besitter inte individen 

etiskt medvetenhet. 
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Dock kan ett etiskt beslut fattas av en individ som inte är etiskt medveten och som har genomgått en 

oetisk beslutsprocess (Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008). Detsamma gäller för individer som är 

etiskt medvetna, trots att de genomgått en etisk beslutsprocess kan de fatta ett oetiskt beslut. 

Tenbrunsel och Smith-Crowe (2008) menar att för att få förståelse om vad som driver en individs 

etiska beslutsprocess måste kännedom finnas kring huruvida beslutsfattaren besitter etisk 

medvetenhet eller inte.  

 

Jones (1991) kritiserade Rests syn på den etiska beslutsprocessen och menade att den inte tar 

hänsyn till olika typer av etiska problem. Han menar att enligt Rests modell kommer individer att ta 

liknande etiska beslut oavsett hur allvarligt det etiska problemet är. Jones (1991) exemplifierar detta 

fenomen med att en läkemedelstillverkare skulle se utgivningen av ett farligt läkemedel som lika 

allvarligt, eller icke allvarligt, som denne skulle tycka att det vore att stjäla några disketter ur 

företagets förråd. Detta är även något som Ferrell och Gresham (1985) belyser, att konsensus om 

vad som är rätt eller fel minskar i takt med att olika situationer går från att vara generella till mer 

specifika. 

2.2.3 Moralisk nivå 

För att råda bot på problemet med Rests modell utökade Jones (1991) modellen och adderade 

“moral intensity”, den moraliska nivån. Den moraliska nivån är multidimensionell och de olika 

delarna är egenskaper som förekommer i ett moraliskt problem. Dimensionerna Jones (1991) 

påtalar i sin artikel är storleken av konsekvenserna, social konsensus, den möjliga effekten, den 

tidsmässiga omedelbarheten, närhet samt koncentrationen av effekten. 

 

Storleken av konsekvenserna definierar Jones (1991) som summan av skadan eller fördelen den 

etiska handlingen resulterar i. Han menar att detta bygger på sunt förnuft samt förståelse och 

observationer av människor. Detta kan även beskrivas som summan av skadan eller fördelen av ett 

beslut (Paolillo & Vitell, 2002). Brass, Butterfield och Skaggs (1998) exemplifierar detta: om 

konsekvensen av en handling blir omfattande är en individ mer benägen att uppfatta den etiska 

aspekten av agerandet. Därmed minskar individens benägenhet till ett oetiskt beteende. 

 

Social konsensus kan i sin tur översättas till sociala normer som föreligger (Jones, 1991). Det 

handlar om nivån av social överenskommelse om huruvida ett beteende är etiskt korrekt eller inte. 

Paolillo och Vitell (2002) beskriver social konsensus som en social överenskommelse om att 
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beslutet antingen är bra eller dåligt. Genom att arbeta med sociala normer och social konsensus 

kommer den moraliska nivån att öka (Brass et al., 1998).  

 

Att den möjliga effekten är en dimension av den moraliska nivån uttrycker Jones (1991) som 

logiskt. Det handlar nämligen om hur stor sannolikheten är att ett visst agerande ska leda till en 

negativ effekt (Jones, 1991; Paolillo & Vitell, 2002). Ett exempel Jones belyser är att sälja ett vapen 

till en individ som är känd för väpnade rån har större sannolikhet att ge en negativ effekt än att sälja 

ett vapen till en laglydig medborgare. 

 

Huruvida ett agerande ger omedelbara konsekvenser eller konsekvenser i framtiden är den 

dimension av den moraliska nivån Jones (1991) valt att kalla den tidsmässiga omedelbarheten. En 

konsekvens som kommer längre fram i tiden kommer inte att ses lika allvarlig som om den kommit 

i direkt anslutning till handlingen menar Jones (1991). Paolillo och Vitell (2002) förklarar den 

tidsmässiga omedelbarheten som den tid som passerar mellan beslutet och konsekvensen. Ju längre 

tid som passerar mellan handling och konsekvens desto lättare är det för människor att ha 

överseende med det. Detsamma gäller hur nära en individ anser sig vara de som drabbas av 

agerandet (Jones, 1991).   

 

Närhet är den dimension av den moraliska nivån som behandlar hur nära den agerande individen 

anser sig stå de som drabbas (Paolillo & Vitell, 2002). Ju mer distanserad individen anser sig vara, 

desto större blir risken för ett omoraliskt agerande (Jones, 1991). Även Brass et al. (1998) påtalar att 

individer är mindre benägna att agera oetiskt mot närstående jämfört med främlingar.  

 

Koncentrationen av effekten är den dimension av den moraliska nivån som beskriver hur många 

människor som drabbas av en individs etiska agerande (Paolillo & Vitell, 2002). Det behandlar även 

hur stor konsekvensen är i förhållande till antalet drabbade individer. Jones (1991) förklarar det 

med exemplet att en förändring i en policy om garanti som nekar 10 individer ersättning på 10 000 

kr har en mer koncentrerad effekt än en förändring som nekar 10 000 individer ersättning om 10 kr.  

 

Jones (1991) belyser att den moraliska nivån och dess dimensioner påverkar samtliga steg i Rests 

ursprungliga modell. Därför påverkas den etiska beslutsprocessen till att se olika ut i varje enskilt 

fall. Tenbrunsel och Smith-Crowe (2008) menar att den moraliska nivån vid olika studier visat sig 

ha en påverkan på den moraliska medvetenheten. Singhapakdi et al. (1996) anser att den moraliska 

nivåns dimensioner alla har en påverkan på hur individer identifierar etiska dilemman.  
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2.3 Etiska komponenter 

Tidigare forskning inom området etiskt beslutsfattande, berör olika komponenter som påverkar 

individers beslutsprocess. Många forskare har studerat olika komponenter och vilken påverkan de 

har på varandra samt det etiska beslutsfattandet. Den största delen av forskningen som utförts inom 

etik och beslutsfattande utgår ifrån Rests modell (1986). Modellen har utvecklats genom åren, bland 

annat genom Jones (1991) som både kritiserade och adderade steg till Rests befintliga modell. 

Andra forskare har sedan utifrån Jones resonemang själva utformat steg och komponenter som de 

anser påverka det etiska beslutsfattandet och beslutsprocessen (Haines et al., 2008; Robin et al., 

1996). I denna studie kommer fokus att läggas på de komponenter som återkommer inom detta 

forskningsområde. Dessa fyra komponenter är uppfattad betydelse, etisk bedömning, etisk avsikt 

samt etisk plikt.  

2.3.1 Uppfattad betydelse 

Den uppfattade betydelsen av ett problem anses vara ett förberedande steg i ett mer komplext och 

bredare område, moraliskt engagemang (Robin et al., 1996). Moraliskt engagemang beskriver 

Haines et al. (2008) som hur stor betydelse ett etiskt problem har för en individ. Genom att ha ett 

moraliskt engagemang ökar individens intresse för den egna organisationen (Carlson & Perrewe, 

1995). På samma sätt som det moraliska engagemanget återspeglar även den upplevda betydelsen 

hur stor betydelse ett etiskt problem har för en individ och därför anses de två kunna kopplas ihop 

(Haines et al., 2008). 

 

Som kritik till Jones (1991) moraliska nivå (MI) utformades uppfattad betydelse av ett etiskt 

problem (PIE). Robin et al. (1996) menar att PIE förklarar en individs avsikt samt beslutet som 

ligger bakom ett beteende bättre än vad MI gör. Haines et al. (2008) har granskat detta och 

konstaterar att PIE har en tydligare roll i den etiska beslutsprocessen. Detta eftersom individer tar 

hänsyn till hur betydelsefullt det etiska dilemmat är innan de agerar. En individs uppfattning om hur 

pass allvarligt ett dilemma är kan även påverkas utav etiska koder som satts upp av organisationen 

(Kreie & Cronan, 1998, 2000).  

 

PIE fokuserar på hur viktigt ett etiskt dilemma eller ett etiskt agerande är för en människa menar 

Robin et al. (1996). Hunt och Vitell (1986) diskuterade redan i mitten på 1980-talet om den 

uppfattade betydelsen av ett problem påverkade huruvida den etiska beslutsprocessen skulle starta 

eller ej. Anses betydelsen av problemet vara låg finns risken att en beslutsprocess inte startar. När 



 

10 

 

ett etiskt problem ses som viktigt, litar individer troligen på sina egna värderingar i bedömningen av 

vad som är etiskt eller oetiskt. När individen anser att problemet är oviktigt är det större risk för 

påverkan av externa influenser (Kreie & Cronan, 2000).  

2.3.2 Etisk bedömning 

Den etiska bedömningen kan beskrivas som den moraliska rättvisan och består av fyra 

delar: korrekt/ej korrekt, befogat/obefogat, moraliskt rätt/omoraliskt och accepterat/ej acceptabelt 

(Reidenbach & Robin, 1990). Den moraliska rättvisan är det individer lär sig tidigt i livet från sin 

hemmiljö angående rätt och fel. Detta görs exempelvis genom lärdomar från barndomen; dela med 

sig, samt sensmoral från sagor (Reidenbach & Robin, 1990). Bedömningen av etiska situationer kan 

även definieras som ett beslut angående vad som är moraliskt “rätt” (Jones, 1991).    

 

Individer har ofta svårt att förklara vad som ligger till grund för deras etiska bedömning och 

forskare är oense om huruvida moraliska resonemang föregår den etiska bedömningen. Sonenshein 

(2007) anser att individer har uppfattningen att deras etiska bedömning föregås av enbart ett 

moraliskt resonemang, men i själva verket använder de sig i första hand av sin intuition. Jones 

(1991) menar dock att ett moraliskt resonemang föregår den etiska bedömningen hos en individ. 

Han anser att det moraliska resonemanget beror på situationen. Ju större konsekvenserna kan tänkas 

bli, desto mer tänker individer inför beslutet.  

 

Street et al. (2001) uttrycker att vid igenkännande av ett problem tvingas beslutsfattaren ta ställning 

till om denne ska engagera sig i ett etiskt beteende eller inte. Haines et al. (2008) beskriver den 

etiska bedömningen på ett liknande sätt. De menar att vid den etiska bedömningen, krävs det att 

beslutsfattaren tar ställning kring vad som är rätt eller fel beteende eller agerande i en situation. 

Detta kan ses som ett ställningstagande angående den etiska avsikten. Den uppfattade betydelsen av 

ett etiskt dilemma är något som påverkar den etiska bedömningen hos en individ. Cronan, Leonard, 

& Kreie (2005) framhåller dessutom att den uppfattade betydelsen kopplar positivt med den etiska 

bedömningen.  

 

Hur individen uppfattar en etisk situation beror på dennes förväntningar och motivation. När den 

moraliska nivån ökar är det mer troligt att individer identifierar att det föreligger ett problem och 

gör en etisk bedömning (Sonenshein, 2007). Något som påverkar hur individen bedömer situationen 

är hur det etiska klimatet inom organisationen ser ut (Ingram et al., 2007). Jones (1991) anser att 
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den etiska bedömningen inte kan liknas med beslutet att agera utifrån sin bedömning, att agera är 

den etiska avsikten.  

2.3.3 Etisk avsikt 

Jones (1991) beskriver den etiska avsikten som att bestämma sig för att agera utifrån den etiska 

bedömningen individen gjort. Även i den etiska avsikten spelar den moraliska nivån in, eftersom 

den påverkar individers känslor och humör. Exempelvis kan individer engagera sig i etiska 

handlingar, etablera en etisk avsikt, när de upplever starka känslor. Det är även vanligt att detta 

engagemang bibehålls efter det att den intensiva känslan avtagit. Avsikten fångar en individs 

motivationsfaktorer som influerar dennes beteende, dessutom är den en indikator på hur mycket 

människor är villiga att anstränga sig för att utföra beteendet (Beck & Ajzen, 1991).  

 

Harrington (1997) beskriver den etiska avsikten som det individen avser att göra i en situation som 

relaterar till ett etiskt problem. Craft (2013) sammanfattar begreppet etisk avsikt som förmågan att 

prioritera vissa etiska värderingar framför andra. Något som påverkar den etiska avsikten är den 

uppfattade betydelsen. Beck och Ajzen (1991) menar att ju mer etisk avsikt en individ besitter desto 

framgångsrikare kommer de att bli. Cronan et al. (2005) konstaterar i sin studie att relationen 

mellan avsikten och den uppfattade betydelsen är positiv.  

 

För att kunna förklara etiskt beteende, som föregås av etiskt beslutsfattande, måste den etiska 

avsikten vara inblandad menar Harrington (1997). Även Craft (2013) anser att den etiska avsikten 

går att applicera på det etiska beteendet. Chia och Lim (2000) menar att den etiska avsikten att 

agera etiskt, påverkas positivt av omfattningen av konsekvenserna, vilket de anser stämmer överens 

med tidigare forskning inom området. Haines et al. (2008) fann att den etiska avsikten och den 

etiska plikten signifikant relaterar till varandra. 

2.3.4 Etisk plikt 

Haines et al. (2008) likställer den etiska plikten med en individs känsla av moraliskt ansvar vid en 

given situation. Detta är något som Kreie och Cronan (1998) instämmer i, de beskriver den etiska 

plikten som en känsla av ansvar eller skyldighet vid en etisk situation. Medan Leonard, Cronan och 

Kreie (2004) beskriver den etiska plikten som en individs vilja att handla på ett särskilt vis, påverkat 

av individuellt styrande föreställningarna kring vad som är rätt och fel. En individs känsla av etisk 

plikt samt bedömningen av ett dilemma är en indikator på individens vilja att agera etiskt eller 

oetiskt.  
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Haines et al. (2008) tolkar även den etiska plikten som en individs inre tillstånd. Huruvida individen 

känner sig manad att agera ansvarsfullt och moraliskt eller inte när denne ställs inför ett etiskt 

dilemma. De fortsätter beskrivningen av den etiska plikten som en del i beslutsprocessen. Den 

etiska plikten uppkommer efter att en individ genomfört en etisk bedömning och innan den etiska 

avsikten bestäms. Det är lättare att förutse en individs beteende och agerande om kunskap angående 

dennes etiska plikt föreligger (Beck & Ajzen, 1991). I sin undersökning drar Haines et al. (2008) 

slutsatsen att den etiska bedömningen har stor påverkan på den etiska plikten. 

 

2.4 Demografiska variabler 

Det kan konstateras att det finns många olika faktorer som kan påverka det etiska beslutsfattandet, 

vilket Craft (2013) har belyst i sin granskning av forskningen inom området. Även Valentine och 

Hollingworth (2011) påpekar att både individuella och organisatoriska faktorer kan påverka det 

etiska beslutsfattandet. Hur individer angriper etiska dilemman påverkas av individens 

tankeprocess, personlighet och kön anser Beu, Buckley och Harvey (2003). I denna studie kommer 

fokus att läggas på faktorerna: ålder, kön, erfarenhet samt genomsnittlig omsättning.   

2.4.1 Ålder 

Ålder är något som påverkar alla delar i den etiska beslutsprocessen konstaterar Craft (2013) i sin 

litteraturstudie. När en individ blir äldre läggs mindre fokus på egenintressen och individen 

uppvisar ett större intresse för andras välmående. Ålder kan relateras till skillnader i en individs 

personliga moraliska filosofi. Den moraliska filosofin kan kopplas till den etiska bedömning som en 

individ gör vid olika etiska situationer (Bass, Barnett, & Brown, 1998).  

Ju äldre en individ blir, desto mer tenderar de att förlita sig på att universella principer av etik skall 

guida dem i sitt etiska beslutsfattande. Detta till skillnad från yngre individer som har en benägenhet 

att påverkas av samhället, andra grupper eller oron att de kommer att straffas om de misslyckas med 

att agera etiskt (Bass et al., 1998; Elango, Paul, Kundu, & Paudel, 2010; Peterson, Rhoads, & 

Vaught, 2001). Yngre individer påverkas till större del av företagets etiska koder, medan de äldre 

tenderar att agera etiskt opåverkat av de etiska regler som satts upp av organisationen.  

Forskarna Valentine och Rittenburg (2006) uppmärksammade i sin studie att ju äldre en individ är 

desto större blir deras etiska intentioner. Detta stämmer överens med vad Peterson et al. (2001) samt 

Rest (1986) tidigare konstaterat. När en individs ålder ökar, ökar även det etiska beteendet. I de 

yngre grupperna kunde Peterson et al. (2001) dessutom urskilja att genus spelade större roll för det 

etiska beslutsfattandet än vad det gjorde hos de äldre individerna. 
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2.4.2 Genus 

I likhet med tidigare forskning fann Cohen, Pant och Sharp (2001), Rest (1986) samt Kreie och 

Cronan (1998) att kvinnor och män har olika syn på etik. Dessa studier visar att kvinnor uppfattar 

vissa beteenden som mer oetiska och därmed minskar risken att kvinnor uppvisar dessa beteenden 

samt ageranden. Lehnert et al. (2015) framhåller även de att kön påverkar individen i sitt etiska 

beslutsfattande.  

 

Enligt Bampton och Maclagan (2009) bedömer kvinnor situationer annorlunda än vad män gör. 

Författarna menar dock att detta inte betyder att kvinnor är mer etiska än män. Schminke och 

Ambrose (1997) har konstaterat att män och kvinnor ofta styrs av olika etiska tankesätt. Kvinnor 

tenderar att ha en inställning som baseras på individuella rättigheter i samhället där jämställdhet 

spelar en stor roll. Kvinnor tenderar även att växla mellan fler tankesätt än män, speciellt i 

företagsmiljöer. Även omständigheterna kring det etiska dilemmat avgör om kvinnor är mer etiska 

än män (O’Fallon & Butterfield, 2005).  

 

I kontrast till detta har Loe et al. (2000) i sin granskning belyst att majoriteten av studier som 

genomförts antingen kommer fram till att kön inte har någon påverkan på det etiska beslutsfattandet 

eller att kvinnor tenderar att vara mer lyhörda inför etiska dilemman än män. Även O’Fallon och 

Butterfield (2005) kom i sin granskning fram till att de flesta studier inom ämnet har konstaterat att 

kön inte påverkar det etiska beslutsfattandet eller att kvinnor tenderade att vara mer etiska. 

 

Att kön inte har någon som helst påverkan på det etiska beslutsfattandet har flertalet forskare 

konstaterat (Brady & Wheeler, 1996; Valentine & Fleischman, 2007). Hopkins, Hopkins och 

Mitchell (2008) kommer fram till att män tenderar till att vara mer konsekventa i sitt 

beslutsfattande, men att det inte skiljer något mellan könen i den etiska aspekten av beslutsfattandet. 

Det har dock visat sig att skillnaderna mellan könen minskade ju större arbetslivserfarenheten var, 

skillnaden mellan könen försvinner helt efter ungefär 21 år i arbetslaget (Franke, Crown, & Spake, 

1997). 

2.4.3 Erfarenhet/antal år i branschen 

Wu (2003) menar att när individer utbildas inom etik förändras deras värderingar. Cohen et al. 

(2001) instämmer i denna åsikt, de menar att utbildning på universitet samt tidig etisk träning i 

arbetslivet är grundläggande för individers förmåga att identifiera etiska problem. Genom att 

individen blir mer medveten om etiska situationer lär sig denne att identifiera olika normer, 
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principer samt värderingar. Detta leder till att individen vet vilka ageranden som är lämpliga när 

olika situationer uppstår.  

 

Cohen et al. (2001) fann i sin studie att de individer som har liten erfarenhet inom en bransch 

tenderar att ha en annan syn på etiskt beteende jämfört med de som arbetat länge i branschen. Dock 

uppmärksammar Loe et al. (2000) att studier som har belyst denna frågeställning, kring huruvida 

etiskt beslutsfattande påverkas av utbildningsnivån eller arbetslivserfarenheten, kommer fram till 

olika slutsatser. Många av studierna menar att det inte har någon påverkan medan andra anser att 

erfarenhet och utbildning har en påverkan på hur lyhörda de anställda är inför etiska situationer 

(Cohen et al., 2001; Serwinek, 1992; Wu, 2003).  

 

Dessa konstateranden gör att slutsatsen kan dras att det inte är helt lätt att avgöra huruvida 

erfarenhet samt arbetslivserfarenhet har någon påverkan. Loe et al. (2000) beskriver att liknande 

studier angående ålders påverkan på det etiska beslutsfattandet har gjorts, där har det gått att urskilja 

att ålder har en positiv påverkan på det etiska beslutsfattandet. Detta borde då kunna överföras även 

till detta område, att erfarenhet och arbetslivserfarenhet har en påverkan på en individs etiska 

beslutsfattande. Erfarenhet och ålder är två variabler som ofta kopplas samman i studier som 

undersöker den etiska beslutsprocessen (Elango et al., 2010).  

2.4.4 Love of Money (genomsnittlig omsättning) 

Kärlek till pengar (Love of money) är en grundläggande och djupt rotad värdering hos människan 

som ofta jämförs med machiavellianismen (Tang & Chen, 2008). Machiavellianism kan definieras 

som individers villighet att genom makt manipulera och lura andra och dessutom vara 

känslomässigt kall (Wolvén, 2000). Tang och Chen (2008) konstaterar dock att kärleken till pengar 

är mer grundläggande hos människan än vad machiavellianismen är. Båda kan dock ses som 

orsaker till att individer ibland agerar oetiskt.  

 

I en studie som utfördes, visade resultatet att kärlek till pengar signifikant influerar det etiska 

beteendet samt har en direkt påverkan på den etiska avsikten. Detta innebär att om en individ har en 

hög nivå av kärlek till pengar ökar risken för ett oetiskt beteende (Singhapakdi, Vitell, Lee, Nisius 

& Yu , 2013). Även Wong (2007) menar att ett högre intresse för pengar ofta resulterar i att en 

individ lättare accepterar ett oetiskt beteende eller agerande. Därmed skulle individers etiska 

attityder kunna förbättras om attityden till pengar kunde tyglas (Wong, 2007). Lemrová, Reiterová, 
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Fatěnová, Lemr och Tang (2014) menar även de att ett fokus på materialistiska ting kan leda till att 

en individ gör vad som helst för pengar och därmed ökar risken för ett oetiskt beteende.  

 

2.5 Sammanfattning 

Utifrån den presenterade forskningen konstateras att modellen kring den etiska beslutsprocessen är 

och har varit under förändring i många år. Den ursprungliga modellen som Rest (1986) utvecklade 

har modifierats och nya steg har lagts till (Hansen & Riggle, 2009; Jones, 1991; Tenbrunsel & 

Smith-Crowe, 2008). Det kan även konstateras att den etiska beslutsprocessen kan påverkas av 

individuella faktorer som ålder, kön, erfarenhet och kärleken till pengar (Bampton & Maclagan, 

2009; Craft, 2013; Elango et al., 2010; Tang & Chen, 2008; Valentine & Rittenburg, 2006; Wu, 

2003). 

 

Den ursprungliga modellen består av fyra steg som en individ går igenom när ett etiskt beslut ska 

tas. Dessa steg är att identifiera det moraliska problemet, göra en moralisk bedömning, besluta sig 

för ett moraliskt agerande för att slutligen agera moraliskt. Enligt Rests (1986) modell kan en 

individ bara ta en väg i en etisk beslutsprocess, raka vägen till ett etiskt beslut. 

 

Tenbrunsel och Smith-Crowe (2008) har utformat en modell som visar att en individs etiska 

beslutsprocess kan utmynna i flera olika ageranden. Modellen består av komponenterna etisk 

medvetenhet, etiskt beslutsfattande och oetiskt beslutsfattande. Beroende på om en individ besitter 

moralisk medvetenhet eller ej, kommer personen antingen ha ett etiskt eller oetisk beslutsfattande. 

Trots att en individ gått igenom en oetisk beslutsprocess kan processen avslutas med ett etiskt 

beslut. Detsamma gäller för en person som går igenom en etisk beslutsprocess, denne kan avsluta 

med ett oetiskt beslut. Tenbrunsel och Smith-Crowe (2008) visar att processen är mer komplex än 

vad Rest tidigare redovisat. 

 

PIE är en återkommande komponent i forskningen inom den etiska beslutsprocessen (Haines et al., 

2008; Robin et al., 1996). Fokus i begreppet PIE ligger på hur viktigt ett etiskt dilemma är för en 

individ. PIE förklarar därmed en individs avsikt och beslutet bakom en handling. Det finns 

ytterligare komponenter som även dem återkommer inom forskningen. Fokus har i denna studie 

lagts på ytterligare tre komponenter utöver PIE. Dessa komponenter är etisk bedömning, etisk 

avsikt samt etisk plikt. Etisk bedömning och etisk avsikt går att återfinna i Rests (1986) 

ursprungliga modell över den etiska beslutsprocessen som steg ett och två. Den etiska plikten har 

tillkommit som en komponent vid ett senare tillfälle. Haines et al. (2008) lyfter fram den etiska 
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plikten som en individs känsla av moraliskt ansvar vid en given situation. Den etiska plikten har i 

beslutsprocessen placerats efter den etiska bedömningen men innan den etiska avsikten. Detta 

innebär att en individs etiska bedömning har stor påverkan på den etiska plikten som en individ 

upplever (Haines et al., 2008).  

 

Utöver att påverkas av hur viktiga olika etiska dilemman anses vara, påverkas den etiska 

beslutsprocessen även utav individuella faktorer (Valentine & Hollingworth, 2011). De faktorer 

som lyfts fram i denna studie är ålder, genus, erfarenhet samt kärlek till pengar. Dessa faktorer 

skulle enligt tidigare forskning eventuellt kunna påverka beslutsfattandet (Craft, 2013; Elango et al., 

2010; O’Fallon & Butterfield, 2005; Tang & Chen, 2008). 

 

Utifrån den här ovan presenterade forskningen har nedanstående modell utformats för att visa hur 

de olika delarna från tidigare forskning kan sättas samman. 

 
Modell 1. Sammanställning av den teoretiska referensramen (egen) 

 

Modellen inleds med att en individ identifierar ett problem, i enighet med Rests (1986) ursprungliga 

modell. Därefter har PIE, den uppfattade betydelsen av ett etiskt problem, placerats. Hur 

betydelsefullt ett etiskt problem uppfattas som menar vi kan avgöra huruvida den etiska 

beslutsprocessen fortsätter eller ej. 
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Uppfattad 
Betydelse

Etisk 
Bedömning

Etisk Avsikt
Etisk Plikt 

De demografiska variablerna påverkar genom hela processen men har större påverkan på det andra 

steget. Beu et al. (2003) belyser att hur en individ angriper ett dilemma kan påverkas av 

tankeprocess, personlighet och kön. De variabler vi lyft fram, som ålder, genus, erfarenhet och 

kärlek till pengar menar vi kan vara avgörande för hur betydelsefullt en individ uppfattar ett etiskt 

dilemma. 

 

Hur betydelsefullt en individ uppfattar ett dilemma påverkar i sin tur individens bedömning av 

problemet. Utifrån bedömningen kommer individen sedan att bestämma sig för att agera (Jones, 

1991). Därefter tar en individs etiska plikt vid, Haines et al. (2008) menar att den etiska plikten är 

en individs inre tillstånd. Detta handlar om huruvida individen känner sig benägen att agera 

ansvarsfullt och moraliskt. Utifrån bedömningen och individens upplevda plikt och avsikt agerar 

individen sedan antingen etiskt eller oetiskt. Även om individen gått igenom en etisk beslutsprocess 

kan det utmynna i ett oetiskt beslut (Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2. Studiens huvudfokus (egen) 
 

Modellen ovan (modell 2) visar studiens huvudsakliga inriktning. Studien ämnar analysera 

skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i 

förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt problem i den etiska beslutsprocessen. I tidigare 

presenterade modell (modell 1), vilket är en sammanställning av tidigare forskning, går det att se att 

den upplevda betydelsen kommer tidigt i en etisk beslutsprocess för att sedan påverka stegen som 

följer. Vi menar dock att processen är mer komplex och att de komponenter som följer den 
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upplevda betydelsen även kan påverka i motsatt riktning. Alltså att etisk bedömning, etisk avsikt 

och etisk plikt inte bara påverkas av, utan även påverkar den uppfattade betydelsen. Utöver att 

studera påverkan enligt modell två studeras även om de demografiska variablerna har någon 

påverkan på samtliga fyra komponenter, huvudfokus ligger dock i att undersöka påverkan i enighet 

med modell två. 
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3. Metod 

3.1 Val av forskningsdesign 

Vi har valt att inspireras av de metodval som Haines et al. (2008) gjort i sin studie. De har använt 

sig av en kvantitativ metod genom att använda en webbaserad enkät. I enkäten har de konfronterat 

respondenterna med olika etiska scenarion. Med hjälp av olika typer av frågor har de sedan mätt de 

fyra komponenterna; etisk plikt, etisk bedömning, etisk avsikt samt uppfattad betydelse. Valentine 

och Hollingworth (2011) har även de använt sig av en liknande metod, de använde en webbaserad 

enkät med scenarion. Metoden som används i denna studie kommer att ha likheter med båda de 

tidigare genomförda studierna. 

 

Traditionen inom affärsetik är att studier av etiska dilemman och etiska situationer görs genom 

scenarion (Barnett, 2001; Haines et al., 2008; Kreie & Cronan, 2000; Rest, 1986; Valentine & 

Hollingworth, 2011; Weber, 1992). Wason, Polonsky och Hyman (2002) påtalar att många forskare 

förespråkar användandet av scenarion. Genom att ställa respondenterna inför scenarion kan vi 

bestämma hur de identifierar moraliska problem och hur den etiska bedömningen ser ut (Barnett, 

2001). Chonko och Hunt (1985) menar även de att för att avgöra förhållandet mellan faktorer i olika 

områden är ett tillvägagångssätt som använder scenarion att föredra. 

 

Vi har valt att använda oss av två olika scenarion i vår studie. Scenarion ger, enligt Alexander och 

Becker (1978), forskare möjlighet att presentera beslutssituationer som är snarlika verkliga 

situationer. Robin et al. (1996) poängterar att användandet av scenarion tillåter forskare att ställa 

respondenterna inför realistiska dilemman som dessutom kräver minimal ansträngning för att 

besvaras. När det kommer till känsliga frågor menar Finch (1987) att enkäter som använder sig av 

scenarion kan generera ärligare svar. Scenariot distanserar respondenterna från handlingen och 

frågan känns mindre hotfull när den handlar om en tredje person. 

 

Vi frångick scenarierna Haines et al. (2008) använt sig av och utformade egna scenarion som 

fokuserade på etiska dilemman inom fastighetsmäklarbranschen. Hunt och Vitell (1986) använder i 

sin studie ”other party” frågor, frågor där ställning tas till någon annans beteende, de ifrågasätter 

själva hur deras resultat hade blivit om de använt sig av frågor där respondenten står i centrum.  Vi 

har valt att använda samma frågor som Haines et al. (2008) använt i sin studie, dessa frågor består 

både av frågor där respondenten står i centrum och ”other party” frågor. Boynton och Greenhalgh 

(2004) förespråkar användandet av redan testade frågor eftersom de bevisligen fungerar. 
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De flesta studier som använder sig av scenarion använder sig även utav CVVV (constant-variable-

value vignette), detta innebär att alla respondenter besvarar samma frågor (Wason et al., 2002). Det 

finns en del kritik mot detta utförande, exempelvis att respondenter har olika referensramar, vilket 

kan ge olika svar. Det kan även innebära svårigheter i utvärderingsprocessen, respondenterna anger 

inte sina åsikter utan svarar det de tror är korrekt. Trots kritiken kommer vi att använda CVVV i vår 

studie eftersom det är ett vanligt tillvägagångssätt inom etikforskning.  

3.1.1 Enkätutformning 

Som tidigare nämnts utgör Haines et al. (2008) en stor inspirationskälla till vår studie. Vi använder 

oss utav samma frågor i enkäten men har frångått scenarierna helt och utformat egna. Inledande var 

tanken att använda tre scenarion snarare än två stycken i enkäten. Valet föll dock slutligen på att 

utesluta ett av de tilltänkta scenariona för att minska enkätens längd. Galesic och Bosnjak (2009) 

uttrycker att längden på en enkät avgör hur många respondenter som svarar. Ju längre en enkät 

utges för att vara desto färre väljer att ens påbörja enkäten. Det brukar också vara fler respondenter 

som fullföljer en kortare enkät. Även Yammarino, Skinner och Childers (1991) påtalar att 

svarsfrekvensen kan ökas genom att använda en kortare enkät. 

 

Vi har valt att använda oss utav likertskalor i enkäten, vilket även Haines et al. (2008) använder sig 

av. Likertskalor är utformade för att mäta människors attityder menar Jamieson (2004) och Likert 

(1932). Weber (1992) granskade ett antal studier som använde sig av scenarion och påtalar att 

likertskalor är ett vanligt tillvägagångssätt. Det vanligaste är att använda sig av en skala med fem 

skalsteg men Jamieson (2004) påtalar att det finns forskare som förespråkar en skala med sju steg 

eller ett jämnt antal steg. Matell och Jacoby (1972) konstaterar att när skalstegen i en likertskala 

ökar så minskar användandet av osäkra eller neutrala svar. De presenterar att skalor med tre och 

fem skalsteg i genomsnitt hade 20 % osäkra svar. För att helt undvika att respondenterna använder 

osäkra svar eller neutrala svar ska skalor med jämna steg användas, vilket innebär att det inte finns 

någon mittpunkt.  

 

Avsaknaden av mittpunkt kan däremot påverka respondenterna, svaren tenderar att bli mer negativa. 

Tidigare studier som Garland (1991) har granskat visar motsatsen, att svaren tenderar vara mer 

positiva. Huruvida svaren blir mer positiva eller negativa på grund av en mittpunkt är beroende av 

vad som studeras (Garland, 1991). Därmed är detta viktigt att ha i åtanke när skalan till en enkät 

skall utformas. I skalor som har sju eller fler skalsteg minskar användandet av osäkra- och neutrala 

svar. Enligt Matell och Jacoby (1972) torde sex eller sju skalsteg vara optimala antalet. Allen och 
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Seaman (2007) uttrycker att likertskalor bör ha så många skalsteg som möjligt. Utifrån dessa 

rekommendationer har vi valt att använda oss av en skala med sju steg. 

 

Vi har valt att inleda vår enkät med fem demografiska frågor. Dessa är: 

 

Anledningen till att vi valt att inleda enkäten med frågan kring huruvida respondenten är registrerad 

fastighetsmäklare eller inte är för att kunna avgöra om denne ingår i vår population och vårt urval. 

De övriga frågorna har vi med eftersom vi funnit att det finns teori som tyder på att ålder, kön och 

erfarenhet kan påverka det etiska beslutsfattandet (Bampton & Maclagan, 2009; Craft, 2013; Loe et 

al., 2000). Vi har dessutom funnit teorier som tyder på att kärlek till pengar (love of money) kan 

påverka det etiska beslutsfattandet negativt (Lemrová et al., 2014; Singhapakdi et al., 2013; Wong, 

2007). Det vore därför intressant och se om det går att identifiera någon skillnad mellan individer 

som har olika stora omsättningar per år.  

 

Teclaw, Price och Osatuke (2011) samt Frick, Bächtiger och Reips (1999) förespråkar att de 

demografiska frågorna placeras i början av en enkät. Demografiska frågor som placeras i slutet av 

en enkät tenderar att inte bli besvarade eller att respondenten avbryter enkäten utan att fullfölja den. 

Detta eftersom respondenten är mer benägen att känna en rädsla för att identifieras med sina 

tidigare svar utifrån de demografiska frågorna menar Teclaw et al. (2011). Frick et al. (1999) påtalar 

även de att placeringen av de demografiska frågorna i början bidrar till att fler fullföljer enkäten. 

3.1.2 Scenarier  

Det första scenariot vi valt att ställa respondenterna inför handlar om fastighetsmäklare som i sitt 

yrke delar ut oadresserad direktreklam i brevlådor där det tydligt framgår att reklam undanbedes. Vi 

anser att detta är ett etiskt dilemma fastighetsmäklare utsätts för i sitt yrkesliv. I ett nyhetsbrev 

fastighetsmäklarinspektionen (då kallad fastighetsmäklarnämnden) publicerat uppmärksammades 

det att mäklarföretag brutit mot god marknadsföringssed med direktmarknadsföring 

(Fastighetsmäklarinspektionen, 2011). Detta är fortfarande ett aktuellt problem då anmälningar 

kring frågan fortfarande inkommer.  
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Det första scenariot lyder därför som följer: 

 

“En fastighetsmäklare är ute och marknadsför sig själv och företaget genom att 

lägga oadresserade lappar i brevlådor angående en nyligen avslutad försäljning. 

Fastighetsmäklaren kommer till en brevlåda med en skylt där det står ”Ej reklam, 

tack!”. Trots detta lägger fastighetsmäklaren ändå i en lapp.” 

 

I ett pressmeddelande från Fastighetsmäklarinspektionen (2016) framgår det att antalet anmälningar 

mot fastighetsmäklare ökat under 2015. Den vanligaste orsaken till anmälan är att 

fastighetsmäklaren använt sig av så kallat lockpris i sin marknadsföring, därmed har vi valt att 

använda oss av detta scenario. Lockpris innebär att fastighetsmäklaren medvetet sätter ett pris som 

lockar till sig fler spekulanter och budgivare. När utgångspriset väsentligt avviker från det bedömda 

marknadsvärdet handlar det om ett lockpris (Grauers, Rosén, & Tegelberg, 2011). Därav lyder vårt 

andra scenario: 

 

“Fastighetsmäklaren sitter hemma hos en kund och ska skriva uppdragsavtal. De 

sitter och diskuterar utgångspris. Mäklaren har gjort en värdering som hen anser 

speglar marknadsvärdet på bostaden. Kunden föreslår att de ska sätta ett väsentligt 

lägre utgångspris för att locka fler spekulanter (lockpris). Fastighetsmäklaren 

tänker att kunden bestämmer och går med på förslaget.” 

 

I studien Haines et al. (2008) genomförde användes fem scenarion. Dessa skiljer sig från varandra, 

de berör allt från missvisande reklam riktad mot barn till att en försäljare pressar motvilliga kunder 

att köpa för att maximera sin egen försäljning under en tävling. Alla scenarierna har däremot 

gemensamt att de behandlar etik inom marknadsföring. Scenarierna vi har utformat behandlar, även 

de, etik inom marknadsföring men vi gjorde valet att helt frångå de scenarier som Haines et al. 

(2008) använde i sin studie. I vår studie används scenarier där fokus ligger på den svenska 

fastighetsmäklarbranschen. 

 

Anledningen till att dessa scenarier valts är för att de strider mot antingen god fastighetsmäklarsed, 

god marknadsföringssed eller mot marknadsföringslagen. Vi misstänker dock att scenario två är 

mer komplext samt att det är ett agerande som anses mer allvarligt hos fastighetsmäklare. Därför 

menar vi att den uppfattade betydelsen kommer att rankas högre i scenario två än i scenario ett.  
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3.1.3 Ordningsföljd  

Vi har valt att lägga frågorna i enkäten i samma ordning som Haines et al. (2008) gjort i sin studie. 

Det innebär att frågorna kopplade till etisk bedömning följer de demografiska frågorna och därefter 

följer etisk avsikt, etisk plikt och uppfattad betydelse. Anledningen till att vi valt att använda samma 

ordningsföljd på frågorna är för att Haines et al. (2008) utgör en stor inspirationskälla till studien 

och vi såg ingen anledning till att förändra ordningsföljden. 

 

Att gruppera frågorna i enkäten så att frågor innehållsmässigt hör samman anser vi är en bra strategi 

för att inte skapa förvirring bland respondenterna. Respondenterna kan då identifiera ett  samband 

mellan frågorna och enkäten blir lättare att följa. Trost (2012) påtalar att ordningsföljden på 

frågorna i en enkät är viktig och förespråkar att frågorna grupperas efter teman. Den slutgiltiga 

enkäten går att återfinna i bilaga 1. 

 

3.2 Population, Urval & Bortfall 

3.2.1 Population 

Vi har valt att fokusera på fastighetsmäklare som förmedlar privatbostäder samt är verksamma i 

Stor-Göteborg. Scenarierna i enkäten handlar om etiska dilemman inom fastighetsmäklaryrket och 

därmed anser vi att just fastighetsmäklare är bäst lämpade att svara. Stor-Göteborg består enligt 

SCB (n.d.) av: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. Per 2016-02-29 fanns det 6749 registrerade 

fastighetsmäklare i Sverige enligt Fastighetsmäklarinspektionen (2016a). 99 stycken av dessa är 

hyresförmedlare, vilket innebär att det är 6650 fastighetsmäklare som innehar full registrering. Inom 

detta område har vi funnit att det finns 611 registrerade fastighetsmäklare som förmedlar 

privatbostäder. Det innebär att ca 9 % av Sveriges fastighetsmäklarkår ingår i populationen. 

 

Anledningen till att vi valt att distribuera vår enkät och fokusera studien till fastighetsmäklare i 

Stor-Göteborg är för att vi anser att det ger en bra demografisk variation. Stor-Göteborg omfattar 

både små och stora kommuner samt små och stora städer. Ytterligare en anledning till att fokus 

lagts på Stor-Göteborg är att vi har uppfattningen att många inte väljer att distribuera eller fokusera 

sina studier där. Därmed antar vi att enkättröttheten i området är lägre än i exempelvis Stockholm, 

där vi har uppfattningen att många studenter genomför sina studier. 

 

Vi har anpassat vår population efter vår enkät då vi anser att det är av vikt att respondenterna 

innehar kunskapen som krävs för att svara på frågorna. Vår enkät berör scenarion som riktar sig mot 
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fastighetsmäklarbranschen och därmed har en population bestående av registrerade 

fastighetsmäklare valts. Aguinis och Bradley (2014) belyser att det är viktigt att avgränsa 

populationen till respondenter som är av intresse för enkäten. Detta eftersom kvaliteten påverkas av 

respondenterna. Både Wason et al. (2002) och Weber (1992) menar att vid användandet av 

scenarion, måste respondenterna besitta kunskapen att kunna besvara de olika scenariona och dess 

tillhörande frågor. Detta innebär även att scenariona kan behöva anpassas efter de som ska besvara 

dem. 

3.2.2 Urval  

Vi har valt att skicka ut enkäten till samtliga 611 registrerade fastighetsmäklare i Stor-Göteborg. Vi 

valde därmed att inkludera de små lokala mäklarbyråerna. Detta eftersom flertalet tidigare studier 

av fastighetsmäklarbranschen fokuserat på de större företagen (Ekström & Winkler, 2015; Jonasson 

& Kupari, 2014). Vi har därför uppfattningen att de mindre byråerna inte tenderar att vara lika 

enkättrötta som de större. Vi menar därför att inkluderandet av de mindre byråerna kan minska 

bortfallet. Att inkludera hela populationen innebär att en totalundersökning gjorts (Patel & 

Davidson, 2011). Detta gjorde vi eftersom det inte fanns någon anledning att göra ett urval bland de 

fastighetsmäklare som är registrerade och verksamma i Stor-Göteborg. I sökandet efter 

fastighetsmäklare som passade in i vår population fann vi 39 företag som hade fastighetsmäklare 

som förmedlar privatbostäder i Stor-Göteborg. Dessa 39 företag är följande: 

 

 

Tabell 1. Mäklarföretag (egen) 
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3.2.3 Bortfall & Bortfallsanalys 

Bortfall inom enkätstudier är vanligt och enkäter brukar som regel ha en låg svarsfrekvens (Dillman 

& Bowker, 2001). För att försöka undvika bortfall vid studier som använder enkäter bör 

påminnelser skickas ut (Cook, Heath, & Thompson, 2000). Vi valde att skicka ut ett 

påminnelsemail till de som ingick i populationen åtta dagar efter att enkäten först sändes ut till 

fastighetsmäklarna. Cook et al. (2000) menar att svarsfrekvensen ofta fördubblas vid 

distribueringen av ett påminnelsemail. Detta stämde i vårt fall då antalet svar ökade från 86 till 165 i 

och med att påminnelsemailet skickades ut. 

 

Eftersom det inte var möjligt att hålla enkäten öppen för svar en längre tid resulterade detta i en del 

bortfall. Redan i anslutning till att enkäten skickades ut via mail första gången, kunde en individ i 

populationen räknas som bortfall. Detta eftersom mailadressen vi funnit på företagets hemsida inte 

var giltig. Några av fastighetsmäklarna uppgav att de var föräldralediga och att de därmed inte hade 

möjlighet att besvara enkäten. Somliga uppgav att de var sjukskrivna eller var på en längre semester 

och var därför förhindrade att svara. Det var även några som mailade oss och skrev att de inte ansåg 

att fastighetsmäklares rykte ibland kan ses som negativt i samhället och att de därför valde att inte 

besvara enkäten. Studiens svarsfrekvens räknas ut i enlighet med denna ekvation: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑣𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡
 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑔å𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑓å 𝑡𝑎𝑔 𝑖

× 100 

 

Figur 1. Bortfallsfunktion (Bryman & Bell, 2015, p. 199) 

 

Resultatet som erhålls från denna ekvation visar andelen av urvalet som har valt att besvara enkäten. 

I vår studie var det ett relativt stort bortfall eftersom det var många som valde att inte besvara 

enkäten. Vårt totala urval bestod av 611 stycken registrerade fastighetsmäklare, av dessa var det 165 

stycken som valde att genomföra och besvara hela enkäten. Medlemmar av urvalet som inte passar 

eller gick att få tag på var 17 stycken. Av dessa var det en mailadress som inte stämde, 14 stycken 

var föräldralediga och en uppgav att denne var registrerad men inte arbetade som fastighetsmäklare. 

Det var även en individ som uppgav att det var tekniska problem med enkäten och kunde därför inte 

slutföra den. 
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Detta innebär att vår svarsfrekvens ser ut på följande vis: 

 

165

611 − 17
× 100 ≈ 27,78% 

 

Figur 2. Uträkning bortfall (egen) 

 

Denna svarsfrekvens är onekligen låg, men som Eriksson och Hultman (2014) beskriver är det 

vanligt att svarsfrekvensen är låg vid enkätstudier. Baruch (1999) påpekar att svarsfrekvensen på 

enkäter brukar ligga runt 50-60% medan Cook et al. (2000) poängterar att lägre svarsfrekvenser än 

så är vanligt. Inom affärsetiken är en låg svarsfrekvens normalt och Weber (1992) menar därmed att 

en acceptabel svarsfrekvens ligger mellan 21-50%. Vårt resultat, 28%, ligger inom detta intervall 

och vi anser därför att vår svarsfrekvens är godtagbar. 

 

I de artiklar som studerats, som använder sig av scenarion är det få forskare som uppger 

svarsfrekvensen studien uppnått. Vi menar att detta kan bero på att svarsfrekvenser på enkätstudier 

ofta är låg och att forskare därför enbart väljer att presentera hur många respondenter som besvarat 

enkäten. Valentine och Hollingworth (2011) uppger sin svarsfrekvens som 35,48%, detta värde 

ligger nära vår svarsfrekvens och kan därför ses som ytterligare motivering till att vårt värde är 

acceptabelt.  

 

Anledningen till att vår svarsfrekvens är relativt låg kan vara att fastighetsmäklare i allmänhet är 

”enkättrötta”. Många studenter skickar varje år ut enkäter i samband med sina examensarbeten. 

Fastighetsmäklaryrket är även ett yrke där det ofta är mycket att göra. Det kan vara så att många av 

de som fick enkäten skickade till sig hade en intensiv period med många möten och andra mail som 

skulle besvaras. Då är det lätt att prioritera bort saker som inte räknas in som arbetsuppgifter.  

 

3.4 Genomförande  

3.4.1 Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut till respondenterna genomfördes två pilotstudier. Att göra en eller flera 

pilotstudier är ett sätt att identifiera eventuella brister i enkäten (Dillman & Bowker, 2001). Forza 

(2002) anser att en pilotstudie är att föredra vid enkätundersökningar. Detta eftersom eventuella 

oklarheter med frågorna inte kan redas ut på plats, vilket det kan vid exempelvis en intervju. Frågor 
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som ställdes till de som besvarade pilotstudierna var om instruktionerna och frågorna var tydliga, 

om det var några problem att förstå vad det var som efterfrågades.  

 

Vi utförde pilotstudien med individer som inte ingick i vår population, vilket Forza (2002) betonar 

som viktigt. Pilotstudien bör göras på en grupp individer som på något sätt är jämförbara med den 

tilltänkta populationen, så som kollegor, experter inom industrin eller sådana som skulle kunna vara 

med i populationen (Forza, 2002). Vi utförde vår pilotstudie bland en grupp studenter vid 

fastighetsmäklarprogrammets tredje år på Högskolan i Gävle, som redan är färdigutbildade 

fastighetsmäklare. De har genomgått den tvååriga utbildning som krävs för att vara registrerad 

fastighetsmäklare i Sverige. Vi ansåg därmed att de besitter tillräckliga kunskaper för att förstå vad 

som efterfrågades i de två scenarierna. Deltagarna i pilotstudierna var även så lika vårt urval som 

det gick att komma utan att vända oss till yrkesverksamma fastighetsmäklare. 

 

Vi mottog konstruktiv kritik vid utskicket av den första pilotstudien. Bland annat angav deltagarna 

att flera svarsalternativ uppfattades väldigt lika och därmed kunde förvirra respondenterna. Till 

nästa pilotstudie korrigerades detta och de deltagande bekräftade att förändringen ledde till att det 

var mer förståeligt vad som efterfrågades. Vi bad dessutom deltagarna i pilotstudien att ta tid på hur 

lång tid enkäten tog att genomföra. Tiden angavs sedan i instruktionerna till enkäten. 

3.4.2 Förändringar  

Som nämnts påpekade deltagarna i pilotstudien att vissa svarsalternativ var väldigt lika. Detta 

berodde på att vi översatt de frågor Haines et al. (2008) använt sig av från engelska till svenska och 

i och med detta försökt att inte ändra frågans betydelse. Svenska språket är i jämförelse med 

engelskan ordfattigt och det finns inte lika många variationer av ett ord. Exempelvis hade vi 

problem med alternativen till frågorna som mäter den uppfattade betydelsen. ”Extremely important 

issue”, ”Highly significant issue”, ”Issue is of considerable concern” och ”Fundamental issue” blev 

alla väldigt lika när de översattes till svenska.  

 

För att överkomma problemet med de frågor som upplevdes som likadana slog vi upp de engelska 

orden som medförde problem på http://www.oxforddictionaries.com. Där anträffade vi exempel på 

engelska synonymer samt i vilka variationer ordet kunde användas. Detta gav oss en bättre 

förståelse för vad Haines et al. (2008) efterfrågade i sina frågor. Vår ökade förståelse för ordets 

innebörd innebar att vi kunde formulera om samt anpassa frågorna till det svenska språket utan att 

de skulle tappa allt för mycket betydelse. Utöver att anpassa frågorna till svenska språket gjordes 

http://www.oxforddictionaries.com/
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även valet att plocka bort en av frågorna som mätte den upplevda betydelsen, denna var 

”fundamental issue”. Detta eftersom vi inte lyckades formulera ytterligare en variation som skulle 

kunna mäta denna komponent. Vi anser dock att de tre frågor vi formulerat innefattar det som 

efterfrågas i den engelska versionen av enkäten. 

 

Problemet med att frågorna var för lika fanns även för tre av frågorna som mätte etisk bedömning. I 

studien som utgör inspiration till denna studie, används svarsalternativen ”fair”, ”just”, ”morally 

right” och ”acceptable to my family” och dess motsatser som svarsalternativ (Haines et al., 2008). 

De tre första alternativen blev väldigt lika vid översättning till svenska. För att lösa problemet 

använde vi, även här, ovan nämnda metod. 

 

Hederlig, moralisk samt ärlig kan fortfarande anses ha snarlika betydelser. Vi menar dock att de 

besitter olika nyansskillnader och detta speciellt i samhörighet med frågan. De nyansskillnader vi 

menar går att återfinna är att moraliskt visar vad en individ uppfattar vara rätt eller orätt. Hederligt 

däremot avser hur en individ arbetar, om en individs beteende är hederligt är denne tydlig med att 

denne enbart arbetar med godtagbara moraliska metoder i sin strävan att uppnå något. Ärligt 

hänvisar till att individen håller sig till sanningen (Nationalencyklopedin, n.d.-a, n.d.-c, n.d.-d). 

Anledningen till att så liknande uttryck används är för att öka studiens kongruens. Kongruens 

handlar om att ett antal liknande frågor ställs för att få med alla nyansskillnader. Trost (2012) 

påtalar att kongruens är relevant vid enkätundersökningar. 
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De slutgiltiga frågorna återfinns i modellen nedan. 

1. Etisk Bedömning 2. Etisk Avsikt 

Fastighetsmäklarens beteende var: 

 

1. Ohederligt – Hederligt 

 

2. Omoraliskt – Moraliskt 

 

3. Oärligt – Ärligt 

 

4. Ej acceptabelt inom företaget där du 

arbetar - Acceptabelt inom företaget där du 

arbetar 

 

1. Om du var fastighetsmäklaren, hur 

sannolikt är det att du skulle gjort 

samma sak? 

 

Ej sannolikt - Mycket sannolikt  

 

2. Om jag hade chansen skulle jag göra 

samma sak som fastighetsmäklaren. 

 

Ej sannolikt - Mycket sannolikt 

 

3. Jag skulle aldrig göra det 

fastighetsmäklaren gjorde. 

 

Falskt - Sant 

 

3. Etisk Plikt 4. Uppfattad Betydelse 

1. Jag skulle känna mig skyldig om jag 

gjorde som fastighetsmäklaren gjorde. 

 

Falskt – Sant 

 

2. Beteendet strider mot mina principer. 

 

Stämmer ej – Stämmer 

 

3. Det vore moraliskt fel att göra som 

fastighetsmäklaren gjorde. 

 

Stämmer ej - Stämmer 

1. För mig är fastighetsmäklarens 

beteende: 

 

Ett oviktigt problem – Ett mycket viktigt 

problem 

 

2. För mig är detta: 

 

Inget bekymmer – Ett stort bekymmer 

 

3. Jag anser att detta är: 

 

Ett icke betydelsefullt dilemma – Ett 

betydelsefullt dilemma 

 

Modell 3. Enkätfrågor (egen) 

3.4.3 Enkätutskick 

Enkäten distribuerades till de tilltänkta respondenterna via mail. Mailadresserna till 

fastighetsmäklarna vid de 39 företag vi skickat ut enkäten till sammanställdes genom att besöka de 

olika företagen samt dess kontors hemsidor. Valet att skicka ut enkäten på morgonen gjordes 

eftersom vi har uppfattningen att många fastighetsmäklare läser sin mail på morgonen när deras 

arbetsdag startar. Vi menar att detta kan ha genererat fler svar samt att risken för att mailet förblir 

oläst minimerades. I mailen som skickades ut bifogades ett följebrev där vi förklarade vilka vi var 

samt vad syftet med studien var. Ett bifogat följebrev är något som Yammarino et al. (1991) menar 

kan minska bortfallet. 
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För att minska bortfallet ytterligare kan det vara fördelaktigt med ett påminnelsemail (Cook et al., 

2000; Forza, 2002). Vi valde att följa förslaget om påminnelsemail och ett sådant skickades åtta 

dagar efter det första utskicket. När påminnelsemailet skickades ut gjordes valet att skicka ut ett 

mail till varje enskild fastighetsmäklare. Vi menar nämligen att ett personligt mail med mottagarens 

namn och användandet av ”du” snarare än ”ni” genererar fler svar. Cook et al. (2000) har i sin 

studie konstaterat att en personlig ansats är en dominerande faktor för att öka svarsfrekvensen. Efter 

detta påminnelsemail beslutade vi oss för att låta enkäten vara öppen ytterligare några dagar, för att 

därefter stänga den och påbörja sammanställningen av svaren.  

 

3.6 Analysmetod  

Vi valde att utföra vår dataanalys i SPSS (IBM SPSS Statistics). SPSS är ett analysprogram som 

vanligtvis används vid analys av kvantitativ data (Pallant, 2013). I SPSS genomfördes fyra olika 

typer av analyser, deskriptiv statistik, korrelationsanalys för att urskilja samband mellan olika frågor 

samt mellan komponenterna, en faktoranalys samt en regressionsanalys. Dessa analysmetoder har 

kunnat urskiljas som de mest använda utav studier innehållandes scenarion (Barnett, 2001; Haines 

et al., 2008; Valentine & Hollingworth, 2011).  

 

Utifrån vår korrelationsanalys kunde slutsatsen dras att en faktoranalys borde göras. Anledningen 

till detta var att korrelationsanalysen uppvisade många starka samband. Utöver att göra en 

regressionsanalys som grundade sig på teorin om de fyra etiska komponenterna valde vi även att 

testa göra en regressionsanalys där faktorerna från faktoranalysen utgjorde variablerna. I 

regressionsanalysen där faktorerna utgjorde variablerna hade koefficienterna ingen signifikant egen 

påverkan på den beroende variabeln. Därmed valde vi att använda de komponenterna vi identifierat 

i vår teoretiska referensram som oberoende variabler. 

3.6.1 Omkodning 

För att kunna föra in de insamlade resultaten i SPSS, krävdes det att en del av frågorna kodades om, 

vilket även Haines et al. (2008) beskriver att de har gjort i sin undersökning. Omkodning genomförs 

för att samtliga frågor skall vara uppbyggda på liknande sätt (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 

2010). En omkodning gjordes av variablerna; ålder, kön, erfarenhet samt omsättning (se bilaga 2).  

 

Omkodning gjordes även av frågorna som behandlar komponenterna etisk plikt och uppfattad 

betydelse samt en fråga i komponenten avsikt, ”Jag skulle aldrig göra det fastighetsmäklaren 
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gjorde”. Dessa frågor var felkodade, vilket innebar att svarsalternativ ett egentligen borde varit sju, 

två borde varit sex och så vidare. Anledningen till att de kan anses som felkodade är att frågorna i 

sitt ursprungliga skick mäter olika saker. Exempelvis inom etisk avsikt, de två första frågorna är 

konstruerade så att om individen anser att agerandet är acceptabelt har de svarat högt på 

likertskalan. Medan ovan nämnda fråga angående den etiska avsikten behövde kodas om eftersom 

respondenterna har svarat lågt på likertskalan om de anser att agerandet var acceptabelt. Nedan 

visas hur omkodningen gick till (se tabell 2). 

 

Före 

omkodning 

Efter 

omkodning 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

6 2 

7 1 

Tabell 2. Omkodning, reverse-coded (egen) 

3.6.2 Deskriptiv statistik  

Deskriptiv statistik består av en samling tekniker som samlar, sammanfattar och ger en överskådlig 

bild utav den data som erhållits (Ruane & Nilsson, 2006). Deskriptiv statistik ger även ett mått på 

graden av variation i ett stickprov. Genom att bestämma graden av variation kan jämförelser mellan 

olika fördelningar genomföras (Bryman & Cramer, 1999). Deskriptiv statistik kan användas till att 

beskriva karaktärsdragen av ett stickprov eller att kontrollera variablerna. Exempelvis om det finns 

något fel i de antaganden som ligger till grund för analysmetoderna som har valts ut för att besvara 

de hypoteser eller frågeställningar som ställts upp (Pallant, 2013). Det ger också information som 

med fördel kan användas för att lägga till olika centralmått (Bryman & Cramer, 1999).  

 

Den deskriptiva statistiken kommer att delas in i två variabler, kategorisk samt kontinuerlig. Genom 

inhämtande av den kategoriska variabeln från den deskriptiva statistiken erhåller vi information om 

hur många individer som har svarat och hur könsfördelningen ser ut. Exempelvis hur många män 

respektive hur många kvinnor som svarat (Pallant, 2013). Den kontinuerliga variabeln ger summan 

av statistiken, som genomsnittsvärde, medianvärde samt standardavvikelse (Pallant, 2013).  
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3.6.3 Korrelationsanalys 

Korrelation används för att förklara olika omständigheter, om ett samband finns samt hur starkt 

sambandet är (Stukát, 1993). Korrelationanalys används för att beskriva styrkan och riktningen av 

en relation mellan två variabler (Bryman & Cramer, 1999; Pallant, 2013). Om korrelationen, 

sambandet, är lågt är förmodligen måttet instabilt. Vilket kan innebära att respondenternas svar inte 

är tillförlitliga (Bryman & Bell, 2015). Vårt mått kan därmed anses vara stabilt och svaren 

tillförlitliga eftersom våra korrelationsanalyser visar på starka korrelationer (se bilaga 3). 

 

Genom att studera hur relationerna ser ut mellan variabler skapas en förklaring samt ett bidrag till 

att bygga teorier inom området som studeras (Bryman & Cramer, 1999). När två variabler är 

relaterade till varandra, betyder detta att variationen som den ena variabeln uppvisar är formad på 

ett sådant sätt att variansen inte är slumpmässig i förhållande till den andra variabeln. Exempelvis 

sambandet mellan barnadödlighet och måttet på ett lands välstånd, om ett lands välstånd är lågt är 

barnadödligheten stor (Bryman & Cramer, 1999). 

3.6.4 Faktoranalys 

När det föreligger flera indikatorer för att mäta något, används ofta faktoranalys för att kunna 

fastställa om indikatorerna hör ihop med varandra, om de bildar faktorer. Syftet med en 

faktoranalys är inte enbart att se om indikatorer hör ihop med varandra utan även om det är möjligt 

att minska antalet variabler (Dancey & Reidy, 2014). Denna analysmetod är även vanlig vid 

användningen av likertskalor menar Flora och Curran (2004), vilket är den skala som använts i vår 

studie. Faktoranalys används även för att bedöma om de mått i dimensioner som från början ansetts 

besvara dimensionerna verkligen gör detta (Djurfeldt et al., 2010). 

 

Vid en faktoranalys förekommer ett antal mått för att kontrollera resultatets tillförlitlighet. Ett utav 

dem är Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO-värdet). Detta visar huruvida 

data är lämplig för en faktoranalys. KMO-värdet bör vara 0,6 eller högre för att datan ska vara 

lämplig för en faktoranalys (Pallant, 2013). Ytterligare ett mått som används är signifikansvärde, 

Barlett’s Test of Sphericity, som visar huruvida faktorerna är signifikanta. Signifikansvärdet bör 

vara lägre än 0,05 och så nära 0,000 som möjligt (Pallant, 2013). 

 

För att avgöra hur många faktorer som ska behållas föreligger ett antal olika metoder. Henson och 

Roberts (2006) lyfter fram att det vanligaste är att se till en faktors egenvärde (eigenvalue). 

Egenvärdet bör överstiga 1 för att en faktor ska vara värd att behålla för vidare analys. I och med att 
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vi urskilt fyra komponenter från den teoretiska referensramen; etisk bedömning, etisk avsikt, etisk 

plikt samt uppfattad betydelse, valde vi att tvinga fram fyra faktorer. Detta innebar att vi inte tog 

hänsyn till faktorernas egenvärde vid analysen. 

3.6.5 Regressionsanalys 

Vi använde oss utav en multivariat regressionsanalys. Detta gjorde vi för att kunna analysera tre 

eller flera variabler samtidigt. Regressionsanalys är en flexibel procedur som används för att 

analysera relationer mellan beroende och oberoende variabler (Malhotra, 2007). Multivariat 

regressionsanalys är en statistisk teknik som utvecklar ett matematiskt samband mellan två eller 

flera variabler (Malhotra, 2007). Som nämnts tidigare är denna analysmetod vanligt förekommande 

vid liknande studier som genomförts. Weber (1992) förespråkar att multivariat regressionsanalys 

används vid forskning med scenarion.  

 

För att kunna genomföra en regressionsanalys behöver det konstateras vilken variabel som är 

beroende och vilken eller vilka som anses vara oberoende. Beroende variabel är den variabel som 

ska förklaras och de oberoende är de som har en kausal inverkan på den beroende variabeln 

(Pallant, 2013). I vårt fall är den uppfattade betydelsen beroende variabel, vi vill testa hur den 

påverkas av etisk bedömning, etisk plikt och etisk avsikt. 

 

Vid regressionsanalyser fås det ut en korrelationskoefficient som förklarar hur mycket av den 

beroende variabelns varians som förklaras av analysen. Även en reglering av 

korrelationskoefficienten kallad determinationskoefficient fås. När regressionsanalyser görs på ett 

mindre urval brukar determinationskoefficienten användas, då den ger en mer realistisk bild än 

korrelationskoefficienten (Pallant, 2013). För att regressionsanalysen skulle kunna genomföras 

krävdes det att vi skapade fyra variabler av komponenternas frågor. Detta innebär att de frågor som 

behandlar den etiska bedömningen tillsammans bildade en variabel. Detsamma gjordes med den 

etiska plikten, etiska avsikten samt den uppfattade betydelsen.  

 

3.7 Kvalitetsmått  

För att visa på forskningsprocessens kvalitet och trovärdighet brukar reliabilitet och validitet 

användas (Forza, 2002; Roberts, Priest, & Traynor, 2006). Det brukar även eftersträvas att studien 

skall vara replikerbar samt generaliserbar (Bryman & Bell, 2015).  
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3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till vilken utsträckning en skala ger samma resultat om upprepade mätningar 

genomförs. Uttrycket kan även definieras som till vilken omfattning som mätningar är fria från 

slumpmässiga fel (Malhotra, 2007). Reliabiliteten för en studie rör stabiliteten samt följdriktigheten 

i mätningen. Att erhålla data som besitter hög reliabilitet är en process som är parallell med 

processen att bygga och testa sin teori (Forza, 2002).  

 

Reliabiliteten fastställs genom att bestämma proportionen av systematiska variationer i en skala 

(Malhotra, 2007). Dessutom ska respondenternas poäng på en indikator vara pålitlig i förhållande 

till andra indikatorer respondenten svarat på. Detta kallas för intern reliabilitet (Forza, 2002). För att 

mäta den interna reliabiliteten kan Cronbach’s alpha användas (Cronbach, 1951). Cronbach’s alpha 

är ett välanvänt mått för intern reliabilitet (Forza, 2002).  

 

Det värde som Crohnbach’s Alpha uppmättes till i vår studie var 0,921 (se tabell 3), vilket är ett 

högt värde och därför uppvisas en hög reliabilitet. Schutte, Toppinen, Kalimo och Schaufeli (2000) 

menar att 0,7 kan ses som acceptabelt. I och med att vårt värde är 0,921 kan vår interna reliabilitet 

ses som godtagbar.  

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's 

Alpha Antal frågor 

,921 30 

Tabell 3. Cronbach’s Alpha (SPSS) 

3.7.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida ett mått verkligen mäter begreppet det är menat att mäta (Adcock, 

2001; Forza, 2002). När en studie genomförs har forskare två mål; att kunna dra giltiga slutsatser 

om effekterna som de oberoende variablerna har på urvalsgruppen, samt kunna dra giltiga 

generaliseringar som gäller för en större population (Malhotra, 2007). De två målen behandlar 

intern validitet respektive extern validitet. Intern validitet innebär en mätning av en studies 

precision. Extern validitet innebär ett fastställande huruvida orsak-och-effekt förhållanden som 

grundas från studien kan generaliseras (Malhotra, 2007). 

 

Vid utformandet av enkäten användes frågor som redan använts i en tidigare genomförd studie. 

Dessa frågor var indelade i fyra komponenter, etisk bedömning, etisk avsikt, etisk plikt samt 

uppfattad betydelse. I och med att frågorna använts tidigare kan de anses mäta de olika 
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komponenterna. Vi valde ändå att genomföra en pilotstudie för att kontrollera om detta verkligen 

var fallet. I vår pilotstudie upptäcktes det att en del frågor var likvärdiga och svåra att tolka. Efter 

pilotstudien genomfördes en del justeringar för att förbättra enkäten (se avsnitt 3.4.2 Förändringar).  

 

Efter analysen av datan kunde vi i faktoranalysen utskilja att en av frågorna kopplades till ”fel” 

komponent. Detta kan bero på att vi har genomfört en del justeringar vid utformningen av enkäten. 

En anledning kan vara att enkäten ursprungligen är skriven på engelska och översattes av oss till 

svenska (se avsnitt 3.4.2 förändringar).  

3.7.3 Replikerbarhet 

Vi anser att denna studie som behandlar etiskt beslutsfattande är replikerbar. Metodvalen som gjorts 

motiveras och beskrivs utförligt genom arbetet. Detta gör det enkelt för utomstående att upprepa 

denna studie. Eftersom vi har inspirerats av redan gjorda studier är det enkelt att även ta del av 

dessa för att få en ännu större samt övergripande inblick inom området.  

 

För att en studie ska anses vara replikerbar ska tillvägagångssättet vara utförligt förklarat. Detta för 

att andra forskare ska kunna replikera studien (Bryman & Bell, 2015). Ofta anses reliabilitet och 

replikerbarhet vara väldigt nära besläktade med varandra. I likhet med att en studie beskrivs 

utförligt för att den skall kunna vara replikerbar gäller detsamma för reliabilitet. För att en studie 

skall uppfylla kvalitetskriteriet replikerbarhet måste mätningen kunna vara replikerbar av någon 

utomstående (Ruane & Nilsson, 2006). 

3.7.4 Generaliserbarhet  

Eftersom vår population består av registrerade fastighetsmäklare som förmedlar privatbostäder i 

Stor-Göteborg har vi haft möjligheten att skicka ut enkäter till samtliga inom vår population. Vi 

menar att detta innebär en större möjlighet att generalisera resultatet. I och med att Stor-Göteborg 

består av små och stora städer samt små och stora kommuner anser vi att detta ökar möjligheten att 

generalisera resultatet som erhållits till en större population, exempelvis Sveriges 

fastighetsmäklarkår.  

Inom kvantitativ forskning vill forskare ofta att deras resultat ska vara applicerbart i andra kontexter 

och på andra individer än de som deltagit i studien. Bryman och Bell (2015) menar att det ofta är 

svårt att generalisera vid kvantitativa studier eftersom det sällan är möjligt att skicka enkäter till 

eller intervjua hela populationen. Generaliserbarhet syftar till vilken utsträckning som det är möjligt 

att generalisera från de observationer och slutsatser som finns till hands till ett ”universum” av 
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generaliseringar. Detta ”universum” av generaliseringar är uppsättningen av villkor som finns 

uppsatta för mätningen (Malhotra, 2007).  

 

3.8 State of the art 

För att värdera styrkan på artiklarna som använts i studien har vi inspirerats av Hansen och Jonssons 

(2013) state of the art. Utgångspunkten de använt sig utav är att artiklar med mer än 500 citeringar 

anses besitta en hög styrka, artiklar med 100-500 anses vara medelstarka medan artiklar med 

mindre än 100 citeringar anses besitta en låg styrka. Denna utgångspunkt kommer även vi att 

använda, men endast på de artiklar som publicerats innan 2010. Vi har därefter valt att sänka 

kriterierna för artiklar publicerade 2010 och senare. Detta eftersom vi inte anser att det är befogat 

att ställa samma krav på antalet citeringar på nyare artiklar. Här har vi valt att sänka kriterierna till 

att över 100 citeringar indikerar hög styrka hos artikeln, 50-100 är medelstarka och de under 50 

citeringar anses besitta en låg styrka (se tabell 4). 

 

Vi är medvetna om att många artiklar får klassifikationen låg styrka i vår state of the art. Det går 

dock att utläsa ett tydligt mönster, ju nyare artiklarna blir desto fler är det som anses ha låg styrka. 

Detta är logiskt eftersom de äldre artiklarna funnits publicerade en längre tid och därmed haft 

möjligheten att generera fler citeringar. Vi har haft antalet citeringar i förhållande till antalet år 

artikeln varit publicerad i åtanke vid valet av artiklar till vår teoretiska referensram. Vårt krav på 

antalet citeringar har inte varit lika högt när nyare artiklar granskats. Exempelvis klassas båda 

artiklarna publicerade 2015 som låga. Vi anser dock att tre respektive fem citeringar under ca ett år 

är bra. Kraven för de nyare artiklarna borde eventuellt ha sänkts ännu mer i vår state of the art. 

 

De artiklar som grönmarkerats i tabellen nedan (tabell 4) är de som återkommer flest gånger i vår 

studie. Detta menar vi visar på att vår studie till stor del tar avstamp i tidigare etablerad teori men 

även influerats av nyare mer aktuella forskningsteorier. Vi anser att det är bra att ha en stabil och 

väletablerad teoretisk referensram att utgå ifrån men samtidigt är det viktigt att nyttja nyare teorier 

för att hålla sig närmare forskningsfronten. Genom att redovisa detta uppvisas en medvetenhet om 

både tidigare forskning som gjorts samt de nyare teorier som ligger i framkant inom området etik 

samt den etiska beslutsprocessen. 
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State of the art       

 

 Författare Publicerad Citeringar Styrka 

1930 Likert 1932 9954 Hög 

1950 Cronbach 1951 28372 Hög 

1970 Matell & Jacoby 1972 203 Medel 

  Alexander & Becker 1978 855 Hög 

1980 Lewis 1985 315 Medel 

 

Chonko & Hunt 1985 565 Hög 

 

Ferrell & Gresham 1985 1731 Hög 

 

Rest 1986 1134 Hög 

 

Hunt & Vitell 1986 2383 Hög 

  Finch 1987 666 Hög 

1990 Reidenbach & Robin 1990 718 Hög 

 

Garland 1991 472 Medel 

 

Yammarino, Skinner & Childers 1991 634 Hög 

 

Jones 1991 2997 Hög 

 

Weber 1992 223 Medel 

 Serwinek 1992 274 Medel 

 

Weeks & Nantel 1992 214 Medel 

 

Wray, Palmer & Bejou 1994 288 Medel 

 

Carlson & Perrewe 1995 194 Medel 

 

Robin, Reidenbach & Forrest 1996 191 Medel 

 

Brady & Wheeler 1996 160 Medel 

 

Singhapakdi, Vitell & Kraft 1996 364 Medel 

 

Franke, Crown & Spake 1997 279 Medel 

 

Harrington 1997 134 Medel 

 

Schminke & Ambrose 1997 59 Låg 

 

Bass, Barnett & Brown 1998 104 Medel 

 

Kreie & Cronan 1998 136 Medel 

 

Brass, Butterfield & Skaggs 1998 876 Hög 

 

Frick, Bächtiger & Reips 1999 192 Medel 

 

Baruch 1999 1282 Hög 

  Audi 1999 1940 Hög 

2000 Chia & Lim 2000 88 Låg 

 

Cook, Heath & Thompson 2000 1940 Hög 

 

Kreie & Cronan 2000 82 Låg 

 

Loe, Ferrell & Mansfield 2000 673 Hög 

 

Schutte, Toppinen, Kalimo & Schanfeli 2000 567 Hög 

 

Street, Douglas, Geiger & Martinko 2001 83 Låg 

 

Dillman & Bowker 2001 508 Hög 

 

Peterson, Rhoads & Vaught 2001 126 Medel 

 

Cohen, Pant & Sharp 2001 279 Medel 

 

Barnett 2001 125 Medel 

 

Adcock 2001 943 Hög 

 

Paolillo & Vitell 2002 170 Medel 
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Carlson, Kacmar & Wadsworth 2002 101 Medel 

 

Brinkmann 2002 72 Låg 

 

Wason, Polonsky & Hyman 2002 117 Medel 

 

Forza 2002 865 Hög 

 

Wu 2003 52 Låg 

 

Beu, Buckley & Harvey 2003 184 Medel 

 

Flora & Curran 2004 1321 Hög 

 

Boynton & Greenhalgh 2004 388 Medel 

 

Leonard, Cronan & Kreie 2004 195 Medel 

 

Jamieson 2004 1075 Hög 

 

Schweitzer, Ordonez & Douma 2004 431 Medel 

 

O'Fallon & Butterfield 2005 828 Hög 

 

Cronan, Leonard & Kreie 2005 40 Låg 

 

Roberts, Priest & Traynor 2006 282 Medel 

 

Henson & Roberts 2006 853 Hög 

 

Valentine & Rittenburg 2006 82 Låg 

 

Moores & Chang 2006 231 Medel 

 

Ingram, LaForge & Schwepker Jr. 2007 72 Låg 

 

Valentine & Fleishman 2007 20 Låg 

 

Sonenshein 2007 279 Medel 

 

Wong 2007 75 Låg 

 

Allen & Seaman 2007 401 Medel 

 

Hopkins, Hopkins & Mitchell 2008 13 Låg 

 

Tenbrunsel & Smith-Crowe 2008 298 Medel 

 

Tang & Chen 2008 135 Medel 

 

Haines, Street & Haines 2008 66 Låg 

 

Bampton & Maclagan 2009 30 Låg 

 

Galesic & Bosnjak 2009 269 Medel 

 

Mulki, Jaramillo & Locander 2009 103 Medel 

  Hansen & Riggle 2009 55 Låg 

2010 Elango, Paul, Kundu & Paudel 2010 61 Medel 

 

Teclaw, Price & Osatuke 2011 17 Låg 

 

DeConinck 2011 82 Medel 

 

Resnik 2011 155 Hög 

 

Rose 2012 3 Låg 

 

Somerville & Wood 2012 2 Låg 

 

Valentine & Hollingworth 2012 26 Låg 

 

Singhapakdi, Vitell, Lee, Nisius & Yu 2013 14 Låg 

 

Craft 2013 85 Medel 

 

Aguinis & Bradley 2014 38 Låg 

 

Lemrová, Reiterová, Fatěnová, Lemr & Tang 2014 14 Låg 

 

Bateman & Valentine 2015 2 Låg 

 

Lehnert, Park & Singh 2015 5 Låg 

 

Valentine, Fleishman & Godkin 2015 3 Låg 

 

Tabell 4. State of the art (egen) 
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3.9 Metodkritik 

För att få en fördjupad förståelse för individers etiska beslutsfattande hade det eventuellt lämpat sig 

bättre med en kvalitativ studie istället för en kvantitativ studie. En kvalitativ metod använder sig 

utav ord eller bilder i stället för siffror som i den kvantitativa forskningen (Ruane & Nilsson, 2006). 

Därmed får respondenterna i en kvalitativ studie en större möjlighet att uttrycka sina åsikter med 

egna ord. Detta skulle eventuellt ge en bättre förståelse hur individer resonerar vid etiska dilemman. 

Genomförandet av en kvalitativ studie skulle ge oss tillfälle att studera dessa etiska dilemman 

genom ögonen på respondenterna. Det skulle även förse oss med en djupare förståelse för hur den 

etiska beslutsprocessen går till hos individen. Syftet med studien var dock inte att skapa en djupare 

förståelse utan att bilda en övergripande förståelse för skillnaden i betydelse mellan komponenterna: 

etisk bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt 

problem i den etiska beslutsprocessen. Därav valdes en kvantitativ metod istället för en kvalitativ. 

 

Det är svårt för oss att avgöra huruvida respondenterna avgett helt ärliga svar. Eftersom etik är ett 

känsligt ämne tror vi att det kan finnas en tendens att respondenterna svarat i enighet med vad som 

anses vara ”rätt”. För att undvika dessa tendenser har vi följt alla riktlinjer vi funnit. Användandet 

av scenarion skapar en distans mellan respondenten och det etiska dilemmat, vilket Finch (1987) 

konstaterat är bra. Distansen medför att frågorna om etiska dilemman känns mindre hotfulla. Vi var 

även väldigt noga med att poängtera att enkätsvaren inte skulle kunna kopplas till varken 

respondenten eller dennes företag. Detta poängterades både i följebrevet till enkäten samt i enkätens 

instruktioner. 

 

Eftersom respondenterna besvarar enkäten konfidentiellt existerar möjligheten att någon har svarat 

flera gånger. Vi menar dock att det inte är troligt att detta har inträffat. Fastighetsmäklaryrket är ett 

yrke där det ofta är mycket att göra och vi förmodar därför att ingen mäklare tar sig tiden att svara 

på samma enkät två gånger. När påminnelsemailen skickades ut var det dessutom många 

fastighetsmäklare som svarade att de redan besvarat enkäten. Vi anser därför att detta inte är ett 

problem som påverkar det resultat vi har erhållit.  

 

I samband med att enkäten skickades ut erhöll vi synpunkter från några respondenter angående 

scenario två. De ansåg att vi inte hade uttryck oss tydligt nog. En del ansåg att vi borde ha skrivit att 

det pris som sattes som utgångspris inte var något som säljaren var beredd att sälja för. Vi tar till oss 

denna kritik, men anser ändå att eftersom vi uttryckligen har skrivit i scenariot att det är lockpris det 

är frågan om, borde det inte finns några frågetecken i vad det är som efterfrågas.  
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Eftersom många uttryck översatts från engelska till svenska skulle vissa feltolkningar kunnat smyga 

sig in. Det skulle också kunna vara så att de svenska översättningarna inte får samma innebörd som 

det engelska ordet då det engelska språket är mycket mer nyanserat och består av fler antal ord än 

det svenska. Vi gjorde dock vårt bästa för att överkomma problemet med översättningen från 

engelska till svenska och anser att vi inte kunnat göra mycket mer för att undkomma eventuella 

problem. 
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4. Resultat och Analys 

4.1 Deskriptiv statistik 

Vår studie gav 165 fullständiga svar från registrerade fastighetsmäklare i Stor-Göteborg (se bilaga 

4). Fördelningen av män och kvinnor var jämn, männen representerade 50,3% av respondenterna 

och kvinnorna representerade 49,7%. Av de fastighetsmäklare som besvarade enkäten var 64 % 

mellan 20-40 år gamla (se bilaga 5). De flesta fastighetsmäklarna uppgav att de varit verksamma i 

0-5 år (40 %) respektive 6-10 år (29,7%). I bilaga 5 går det att utläsa att enbart cirka en tredjedel av 

respondenterna varit verksamma i mer än tio år. Genom den genomsnittliga omsättningen fann vi 

att 52,1% av respondenterna har en omsättning mellan 1 500 001 kr och 2 999 999 kr. Få 

respondenter uppgav att de omsätter mer än 3 000 000 kr.  

 

Vidare kunde det utläsas att det etiska dilemmat i scenario två, har en större betydelse än dilemmat i 

scenario ett (se bilaga 6). Genom att beräkna medelvärdet av frågorna kopplade till uppfattad 

betydelse får vi fram detta resultat. Dessa frågor är efter omkodningen konstruerade så att ett lägre 

värde representerar att agerandet anses vara oacceptabelt. Beräkningen visar att medelvärdet för den 

uppfattade betydelsen är 4,8869 i scenario ett och 3,00 i scenario två. Eftersom värdet är lägre i 

scenario två, uppfattar fastighetsmäklarna lockpriser som mer allvarligt än att lappa i brevlådor med 

där reklam undanbedes. Detta stämmer överens med det som vi förmodade vid utformningen av 

scenarierna, att fastighetsmäklarna skulle se dilemmat i scenario två som mer komplext och 

allvarligt. 

 

De övriga komponenternas medelvärden skiljer sig inte särskilt mycket från varandra. 

Medelvärdena ligger mellan 2,6636 – 3,0646, vilket betyder att fastighetsmäklarna angett att den 

etiska bedömningen, etiska avsikten samt den etiska plikten ligger lågt på likertskalan. Det innebär 

även här att fastighetsmäklarna inte anser att agerandena är helt acceptabla. Något som dock är värt 

att belysa är att frågan ”Jag skulle aldrig göra det fastighetsmäklaren gjorde” som tillhör 

komponenten etisk avsikt, har ett högre medelvärde än övriga frågor som behandlar avsikten i både 

scenario ett och två. Detta kan bero på hur frågan är formulerad. Anledningen kan vara att frågan är 

negerande och därmed kan det ha lett till att den är svårtolkad.  

 

4.2 Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen för respektive scenario kan det utläsas att samtliga frågor som behandlar de 

fyra etiska komponenterna etisk bedömning, etisk avsikt, etisk plikt samt uppfattad betydelse, 

korrelerar med varandra. Som tidigare nämnts kunde vi utifrån korrelationsanalysen konstatera att 
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det var lämpligt att genomföra en faktoranalys. Detta eftersom många samt starka samband kunde 

identifieras i korrelationsanalysen. Pallant (2013) anser att det är av fördel att den insamlade datan 

består av många samt starka korrelationer när en faktoranalys genomförs (se bilaga 3). Från 

korrelationsanalyserna kan vi dessutom utläsa att vissa frågor visar på starka samband med frågor 

som inte hör till samma komponent. Genom att skapa en faktoranalys kan det därmed utläsas om 

frågorna sammanfogas till samma komponenter som teorin menar att de hör till.  

 

I korrelationsanalyserna för scenario ett och två går det att utläsa att åldern har en påverkan på hur 

respondenterna besvarat frågorna. Det som kan sägas om åldern angående den etiska bedömningen, 

är att de samband som identifierats är samtliga negativa korrelationer. Detta innebär att yngre 

individer anser att agerandet i scenarierna är mer acceptabelt än vad äldre individer gör. Frågorna 

som berör den etiska avsikten visar att åldern korrelerar negativt med avsikten. Även här anser 

yngre individer att agerandet är mer acceptabelt än äldre individer.  

 

Åldern har även starkt signifikant samband med plikten samt den uppfattade betydelsen, även här 

förekommer negativa korrelationer. Detta innebär i detta fall att äldre individer anser att plikten och 

den uppfattade betydelsen är mer allvarlig vid detta agerande än vad yngre individer gör. Samtliga 

korrelationer mellan åldern och enkätfrågorna visar på stark signifikans. Dock är samtliga värden 

som mäter sambanden låga, vilket medför att åldern inte kan påstås ha så stor påverkan på någon av 

de fyra komponenterna.  

 

De resultat som erhållits stöds av den teoretiska referensramen. Valentine och Rittenburg (2006) 

fann i sin studie att en individs etiska intention ökar ju äldre individen är. Bass et al. (1998) menar 

dessutom att ålder kan kopplas samman till skillnader i hur individer genomför bedömningar vid 

etiska situationer. Craft (2013) konstaterar att åldern påverkar samtliga delar i den etiska 

beslutsprocessen, vilket överensstämmer med vårt resultat. Denna slutsats kan dras eftersom vi i 

korrelationsanalysen kan urskilja att många frågor är signifikanta, men påverkas inte mycket utav 

åldern.  

 

Det som kan utläsas ur korrelationsanalyserna från båda scenarierna är att individers kön inte har 

någon påverkan på komponenterna, etisk bedömning, etisk avsikt, etisk plikt och den uppfattade 

betydelsen. Bampton och Maclagan (2009) anser att kvinnor och män bedömer etiska situationer 

olika, dock är detta inte något som överensstämmer med våra resultat. Det samband som kan 

urskiljas mellan kön samt någon av komponenterna är den etiska plikten. Där förekommer det en 
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stark signifikans, men däremot är inte korrelationen stark. Kön har därmed i detta fall inte någon 

påverkan på det etiska beslutsfattandet, vilket skiljer sig från vad Cohen et al. (2001) och Rest 

(1986) tidigare konstaterat i sin forskning. Dessa forskare menar att det är möjligt att urskilja 

skillnader mellan könen och det etiska beslutsfattandet. Resultatet som vi har kunnat urskilja 

bekräftas av Brady och Wheeler (1996) samt Valentine och Fleischman (2007). De är utav samma 

uppfattning att kön inte har någon större påverkan på det etiska beslutsfattandet. 

 

Erfarenhet inom branschen, uppvisar negativa samband med frågorna som tillhör komponenten 

bedömning i scenario ett. Detta tolkas som att ju mer erfarenhet en individ har, desto troligare är det 

att de bedömer en situation som oacceptabel. I scenario två förekommer också samband med den 

etiska bedömningen, men dessa är inte lika starka. Även scenario två uppvisar kopplingar mellan de 

frågor som behandlar etisk avsikt samt den etiska plikten. Alla dessa samband är negativa, 

signifikanta men korrelationen är inte stark. Även här har erfarenheten därmed en påverkan på hur 

individer bedömer situationer, hur deras avsikt ser ut samt vilken etiskt plikt de känner. Detta 

stämmer överens med vad Cohen et al. (2001) och Loe et al. (2000) presenterar i sina studier. 

Erfarenhet har en påverkan på individers etiska beslutsfattande samt synen på olika etiska 

dilemman.  

 

En fastighetsmäklares genomsnittliga omsättning visar sig inte ha något samband med någon av 

komponenterna, vilket inte stämmer överens med vad Singhapakdi et al. (2013) konstaterat i sin 

forskning. De anser att en individs kärlek till pengar påverkar det etiska beteendet samt att det har 

en signifikant påverkan på den etiska avsikten vilket vi inte kan urskilja i våra resultat. Även 

Lemrová et al. (2014) och Wong (2007) menar att kärleken till pengar skulle bidra till att individer 

accepterar oetiskt beteende samt att risken för det ökar när kärleken till pengar är stor. Detta är inte 

heller något som vi har erhållit i våra resultat. Eftersom dessa tre studier är gjorda i USA, Tjeckien 

respektive Malaysia skulle detta kunna indikera att vårt motstridande resultat kan härröras till 

kulturella skillnader. Detta diskuteras utförligare i avsnitt fem.  

 

4.3 Faktoranalys 

Vid utformningen av faktoranalyserna genomfördes först analyser som baserades på faktorernas 

egenvärde. När detta gjordes delade SPSS upp scenario ett i tre faktorer och scenario två i två 

faktorer. Vi valde då att tvinga fram fyra faktorer per scenario för att granska om det skulle dela upp 

frågorna i samma komponenter som den teoretiska referensramen gjort. Fyra komponenter krävde 

därmed fyra faktorer. Detta innebär att ett antal faktorer erhöll ett egenvärde på mindre än ett. Några 
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av de faktorer som tvingas fram förklarar därmed inte någon signifikant del av resultatet, men syftet 

med faktoranalysen var att studera om de frågor som enligt vår teoretiska referensram är kopplade 

till komponenterna också var det i vår studie. 

 

För att kontrollera att den insamlade datan var lämplig för faktoranalyserna kontrollerades KMO-

värdet i SPSS. I vårt fall hade vi ett KMO-värde på 0,889 på faktoranalysen till scenario ett och 

0,927 på faktoranalysen till scenario två (Se bilaga 7). Båda faktoranalyserna är dessutom 

signifikanta enligt Barlett’s Test of Sphericity eftersom de båda visar på en signifikansnivå på 0,000 

(Se bilaga 7).  

4.3.1 Faktoranalys Scenario 1 

Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 4 

Beteendet strider mot mina principer (Plikt) 
,828 ,392     

Jag skulle känna mig skyldig om jag gjorde 
som fastighetsmäklaren gjorde (Plikt) ,781       

Det vore moraliskt fel att göra som 
fastighetsmäklaren gjorde (Plikt) ,758 ,310 ,357   

Om du var fastighetsmäklaren, hur 
sannolikt är det att du skulle gjort samma 
sak? (Avsikt) 

,328 ,838 ,351   

Om jag hade chansen skulle jag göra 
samma sak som fastighetsmäklaren 
(Avsikt) 

,339 ,836 ,346   

Fastighetsmäklarens beteende var:                
Ej acceptabelt inom företaget - Acceptabelt 
inom företaget (Bedömning) 

  ,631 ,456   

Jag skulle aldrig göra det 
fastighetsmäklaren gjorde (Avsikt) ,359 ,371     

Fastighetsmäklarens beteende var: 
Ohederligt - Hederligt (Bedömning)     ,809   

Fastighetsmäklarens beteende var: Oärligt 
- Ärligt (Bedömning)     ,744   

Fastighetsmäklarens beteende var: 
Omoraliskt - Moraliskt (Bedömning) ,318 ,397 ,678   

Jag anser att detta är: Ett icke betydelsefullt 
dilemma - Ett betydelsefullt dilemma 
(Uppfattad betydelse) 

      ,899 

För mig är fastighetsmäklarens beteende: 
Ett oviktigt problem - Ett mycket viktigt 
problem (Uppfattad betydelse) 

      ,760 

För mig är detta: Inget bekymmer - Ett stort 
bekymmer (Uppfattad betydelse)       ,721 

Tabell 5. Faktoranalys scenario 1 (SPSS) 
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Faktor ett innehar ett egenvärde på 7,412 samt förklarar 57 % av den insamlade datan (se bilaga 8). 

Medan de andra faktorerna förklarar 12 % (faktor 2), 8 % (faktor 3) respektive 6 % (faktor 4). 

Egenvärdet på de respektive faktorerna är fördelat på detta vis; 1,573 (faktor 2), 1,062 (faktor 3) 

och 0,827 (faktor 4). I faktor ett och faktor fyra kunde ingenting anmärkningsvärt identifieras (se 

tabell 5). Dessa var tydliga faktorer som överensstämde med den teoretiska referensramen (Haines 

et al., 2008). I faktor två och tre identifierades det dock två intressanta egenheter. 

 

Till att börja med har frågan om fastighetsmäklarens beteende är acceptabelt inom företaget eller ej 

hamnat fel enligt den teoretiska referensramen. Istället för att placeras i faktor tre, där de andra 

frågorna relaterade till komponenten etisk bedömning placerats, har frågan grupperats i faktor två 

tillsammans med frågorna relaterade till etisk avsikt. Frågan kopplas dock till både faktor två och 

tre men har en starkare koppling till faktor två. Detta innebär att frågan till större del relaterar till 

frågorna som speglar etisk avsikt. 

 

Att frågan cross-loades, kopplas till mer än en faktor, kan förklaras med att frågan varit svårtolkad 

för respondenterna. Detta trots att frågorna tidigare testats av Haines et al. (2008). Vi kan tänka oss 

att tolkningsproblematiken kan ha uppstått i och med att frågorna översattes från engelska till 

svenska. De frågor som mäter bedömningen hade vi problem med vid översättningen, eftersom 

respondenterna i pilotstudien upplevde dem som likvärdiga. De frågor som mäter den etiska 

bedömningen är som tidigare nämnts fortfarande väldigt lika men besitter små nyansskillnader. 

 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att övriga frågor som mäter den etiska bedömningen 

har en annan karaktär än den som sammankopplas till fel faktor. De tre första frågorna, som enligt 

teorin kopplar till den etiska bedömningen, är ”other party” frågor. Detta innebär att 

respondenterna tar ställning till någon annans beteende (Hunt & Vitell, 1986). Den sista frågan 

inom komponenten etisk bedömning är däremot utav mer personlig karaktär. Detta eftersom 

respondenterna tvingas ta ställning till huruvida fastighetsmäklaren i scenariot agerat på ett sätt som 

är acceptabelt eller ej, inom företaget där de arbetar. De frågor som behandlar avsikt är samtliga 

utav personlig karaktär där respondenten får ta ställning till hur denne skulle göra i samma situation. 

Detta skulle kunna vara anledningen till att frågan kopplas fel. Den sammankopplas med frågorna 

av personlig karaktär istället för de med ”other party”- karaktär. 

 

Den andra anmärkningsvärda företeelsen är att frågan ”Jag skulle aldrig göra det fastighetsmäklaren 

gjorde” har relativt svag koppling i förhållande till övriga frågor. Den har dock störst koppling till 
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faktor två, där den i enlighet med den teoretiska referensramen placerats tillsammans med de övriga 

frågorna som relaterar till den etiska avsikten. Den kopplar dock nästan lika mycket till faktor ett 

där de frågor som relaterar till den etiska plikten placerats. 

 

Att frågan har likvärdig och svag koppling i förhållande till övriga frågor skulle kunna indikera att 

frågan, enligt respondenterna, varit otydligt formulerad. Detta skulle även kunna bero på att frågan 

är negerande. De övriga frågorna avseende etisk avsikt, är formulerade med uttrycken ”sannolikt” 

och ”chansen” medan frågan som har en svag koppling innehåller det negerande uttrycket ”aldrig”. 

Detta kan ha skapat viss förvirring för respondenterna och i sin tur lett till den låga kopplingen som 

kan utläsas i faktoranalysen. 

4.3.2 Faktoranalys Scenario 2 

Faktor ett har ett egenvärde på 9,069 och förklarar 70 % av den insamlade datan (se bilaga 8). 

Medan de andra faktorerna förklarar 9 % (faktor 2), 6 % (faktor 3) respektive 4 % (faktor 4). 

Egenvärdet på de respektive faktorerna är fördelat på följande vis; 1,131 (faktor 2), 0,741 (faktor 3) 

och 0,506 (faktor 4). Att en faktor har ett egenvärde under ett, brukar innebära att forskare bortser 

från de faktorerna (Pallant, 2013). Faktor tre och faktor fyra har i denna faktoranalys egenvärden 

relativt långt under ett. Detta eftersom vi tvingat fram fyra faktorer, i och med att den teoretiska 

referensramen som studien baseras på består av fyra komponenter. 

 

I faktoranalysen kan det utläsas att faktor ett består utav samtliga frågor relaterade till etisk plikt 

samt etisk avsikt (se tabell 6). Även frågan kring om fastighetsmäklarens beteende är acceptabelt 

inom organisationen eller ej, kopplas till denna faktor. Vi menar att även i detta scenario, finns 

möjligheten att denna fråga varit svårtolkad och på grund av sin personliga karaktär grupperats med 

frågorna rörande etisk avsikt, likt i faktoranalysen för scenario ett. Det faktum att frågorna som 

behandlar etisk avsikt samt etisk plikt har grupperats i samma faktor bekräftar de resultat Haines et 

al. (2008) erhöll i sin studie. Den etiska plikten samt den etiska avsikten relaterar starkt till 

varandra. Enligt det resultat vi erhållit i vår studie verkar detta dock vara beroende på hur pass 

allvarligt ett etiskt dilemma uppfattas att vara. Som tidigare nämnts uppfattades dilemmat i scenario 

ett enligt våra respondenter, vara mindre allvarligt än dilemmat i scenario två.  

 

I faktor två har ingenting anmärkningsvärt identifierats. Till denna faktor har samtliga frågor som 

härrör till den uppfattade betydelsen av ett etiskt problem kopplats. Detsamma gäller för faktor tre, 

dit har samtliga frågor relaterade till etisk bedömning kopplats, med undantag från att den tidigare 
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nämnda frågan angående huruvida beteendet är acceptabelt inom organisationen eller ej. Faktor fyra 

har vi i sin tur valt att inte lägga någon vikt vid, då det inte är någon fråga som har en stark koppling 

till den. Det är dock nämnvärt att de frågor som faktiskt kopplas till faktor fyra är samma frågor 

som hade högst koppling till faktor två i faktoranalysen för scenario ett. Dessa frågor förklarar 

därmed mer av scenario ett än scenario två. 

 

Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 4 

Beteendet strider mot mina principer (Plikt) 
,848 ,435     

Det vore moraliskt fel att göra som 
fastighetsmäklaren gjorde (Plikt) ,745 ,445 ,362   

Jag skulle känna mig skyldig om jag gjorde 
som fastighetsmäklaren gjorde (Plikt) ,691       

Om jag hade chansen skulle jag göra 
samma sak som fastighetsmäklaren 
(Avsikt) 

,691 ,305 ,388 ,496 

Om du var fastighetsmäklaren, hur 
sannolikt är det att du skulle gjort samma 
sak? (Avsikt) 

,678   ,413 ,513 

Fastighetsmäklarens beteende var: 
Ej acceptabelt inom företaget - Acceptabelt 
inom företaget (Bedömning) 
 

,589 ,329 ,492 ,352 

Jag skulle aldrig göra det 
fastighetsmäklaren gjorde (Avsikt) ,535       

Jag anser att detta är: Ett icke betydelsefullt 
dilemma - Ett betydelsefullt dilemma 
(Uppfattad betydelse) 

  ,817     

För mig är fastighetsmäklarens beteende: 
Ett oviktigt problem - Ett mycket viktigt 
problem (Uppfattad betydelse) 

,351 ,765 ,334   

För mig är detta: Inget bekymmer - Ett stort 
bekymmer (Uppfattad betydelse)   ,685     

Fastighetsmäklarens beteende var: 
Ohederligt - Hederligt (Bedömning) ,411 ,341 ,799   

Fastighetsmäklarens beteende var:        
Oärligt - Ärligt (Bedömning) ,374 ,383 ,754   

Fastighetsmäklarens beteende var: 
Omoraliskt - Moraliskt (Bedömning) ,464 ,346 ,686   

Tabell 6. Faktoranalys scenario 2 (SPSS) 

4.4 Regressionsanalys 

För att utföra regressionsanalyser beräknades och skapades först fyra nya variabler i SPSS. De nya 

variablerna består av samtliga frågor relaterade till respektive komponent, etisk bedömning, etisk 

avsikt, etisk plikt samt uppfattad betydelse. 
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Vi har angett den uppfattade betydelsen, som beroende variabel och de övriga som oberoende 

variabler eftersom studiens syfte är att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk 

bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt problem i 

den etiska beslutsprocessen. 

4.4.1 Regressionsanalys Scenario 1 

Regressionsanalysen till scenario ett har en korrelationskoefficient (R square) på 0,269 och en 

determinationskoefficient (Adjusted R square) på 0,255 (se bilaga 9). Eftersom studien har ett 

relativt litet urval, föll valet på att använda determinationskoefficienten. Det innebär att 

0,255=25,5% av variationen i den uppfattade betydelsen beror på komponenterna etisk avsikt, etisk 

plikt och etisk bedömning. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1  (Constant) 3,344 0,229   14,635 0 

  Plikt 0,131 0,079 0,164 1,654 0,1 

  Avsikt 0,071 0,089 0,086 0,8 0,425 

  
Bedömning 0,324 0,104 0,322 3,103 0,002 

a. Dependent Variable: Betydelse 

Tabell 7. Regressionsanalys scenario 1 (SPSS) 

 

Utifrån regressionsanalysen som genomförts för scenario ett kan det konstateras att det är den etiska 

bedömningen som påverkar den uppfattade betydelsen mest med en koefficient på 0,324. Den etiska 

bedömningen besitter en högre koefficient än de andra två komponenterna. De två övriga 

komponenterna har en betydligt mindre påverkan med sina koefficienter på 0,131 och 0,071 (se 

tabell 7). 

 

Det visar sig även i regressionsanalysen att det i detta scenario bara är bedömningen som har en 

självständig signifikant påverkan på den upplevda betydelsen. Att det finns en relation stämmer 

överens med det som Cronan et al. (2005) konstaterar i sin studie, det finns ett positivt samband 

mellan den etiska bedömningen och den uppfattade betydelsen. Detta kan ses på de olika 

komponenternas signifikansvärde i tabellen ovan (se tabell 7). En oberoende variabels 

signifikansvärde bör vara under 0,05 för att visa att den ensam påverkar den beroende variabeln.  
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Ett signifikansvärde på över 0,05 betyder med andra ord att variabeln är beroende av någon annan 

variabel för att ha någon påverkan (Pallant, 2013). 

 

Vi har valt att skapa en regressionsfunktion utifrån de koefficientsvärden vi fått ut i 

regressionsanalysen: 

(𝑏𝑒𝑡𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒) = 3,344 + 0,324 × 𝑏𝑒𝑑ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 
 

 

I funktionen har vi valt att utesluta både den etiska plikten och den etiska avsikten. Detta eftersom 

båda har ett signifikansvärde över 0,05 och därmed inte ensamstående har någon väsentlig inverkan 

på den uppfattade betydelsen. Funktionen visar hur betydelsen påverkas när den etiska 

bedömningen ökar eller minskar. Ökar bedömningen ökar även den uppfattade betydelsen och 

tvärtom. 

 

Att den etiska plikten inte har en signifikant ensam påverkan på betydelsen skulle kunna förklaras 

med Haines et al. (2008) konstaterande att den etiska bedömningen har en stor påverkan på den 

etiska plikten. Detta innebär att den etiska plikten är beroende av den etiska bedömningen för att ha 

en påverkan. Den etiska plikten har därmed ingen egen påverkan på den uppfattade betydelsen och 

tas därför inte med i regressionsfunktionen. Avsaknad av signifikans på den etiska avsikten skulle 

kunna innebära att det etiska beteendet inte kan förklaras. (Harrington, 1997) menar nämligen att 

den etiska avsikten måste vara inblandad för att det etiska beteendet ska kunna förklaras. 

4.4.2 Regressionsanalys Scenario 2  

Även i regressionsanalysen för scenario två har determinationskoefficienten (Adjusted R square) 

använts eftersom det gäller samma urval som i scenario ett. I detta scenario ligger 

determinationskoefficienten på 0,531. Detta innebär att i detta fall beror 53,1 % av variationen i den 

uppfattade betydelsen på komponenterna etisk avsikt, etisk plikt och etisk bedömning (se bilaga 9).  

 

Detta betyder att komponenterna i större utsträckning påverkar den upplevda betydelsen av ett etiskt 

problem när problemet anses vara mer allvarligt. Som tidigare diskuterats i anslutning till den 

deskriptiva statistiken har respondenterna angett att scenario två anses vara mer betydelsefullt och 

allvarligt än scenario ett. I regressionsanalysen till scenario två kan vi också som nämnts utläsa att 

komponenterna har en större betydelse än i scenario ett (se tabell 8). Detta talar för Kreie och 

Cronans (2000) påpekande att individer troligen litar på sina egna värderingar när ett etiskt problem 

ses som viktigt. Detta eftersom individerna använder alla komponenter för att bedöma hur allvarligt 

dilemmat anses vara. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,04 0,186   5,601 0 

Bedömning 0,503 0,11 0,459 4,586 0 

Plikt 0,46 0,098 0,53 4,672 0 

Avsikt -0,235 0,104 -0,25 -2,255 0,026 

a. Dependent Variable: Betydelse 

       Tabell 8. Regressionsanalys scenario 2 (SPSS) 

 

Även i denna regressionsanalys har en regressionsfunktion skapats utifrån koefficienternas värden: 

 

(𝑏𝑒𝑡𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒) = 1,04 + 0,503 × 𝑏𝑒𝑑ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 + 0,46 × 𝑝𝑙𝑖𝑘𝑡 − 0,235 × 𝑎𝑣𝑠𝑖𝑘𝑡 
 

I denna funktion har samtliga komponenter inkluderats eftersom alla har ett signifikansvärde under 

0,05. Därmed har alla komponenterna en individuell påverkan på den beroende variabeln. 

Koefficienten för avsikt är dock negativ vilket innebär att om avsikten ökar kommer betydelsen att 

minska. Detta skiljer sig från vad som Cronan et al. (2005) lyfter fram i sin studie. De belyser att 

den etiska avsikten har en positiv relation till den uppfattade betydelsen. Robin et al. (1996) 

konstaterar att den etiska avsikten påverkas av den uppfattade betydelsen, det är därmed intressant 

att denna påverkan även går att utläsa i motsatt riktning. 

 

Även i denna regressionsanalys är det bedömningen som påverkar betydelsen mest, med ett 

koefficientsvärde på 0,503. Detta överensstämmer även här med konstaterandet som Cronan et al. 

(2005) gör i sin studie att den etiska bedömningen och den uppfattade betydelsen är positivt 

kopplade till varandra. När individer anser att konsekvensen av ett etiskt dilemma är stor tenderar 

de att tänka över besluten mer (Jones, 1991). Detta skulle kunna innebära att fler av komponenterna 

blir inblandade, vilket går att se i funktionen som skapats. Där är alla komponenter inkluderade och 

kan ses som signifikanta. Denna slutsats går även att dra i scenario ett. Det gick att utläsa ur 

resultatet att scenario två ansågs vara mer allvarligt och komplext än scenario ett. Detta kan då vara 

anledningen till att enbart den etiska bedömningen finns med i regressionsfunktionen i scenario ett.  
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5. Diskussion 

5.1 Övergripande diskussion 

Som belysts tidigare anser fastighetsmäklarna agerandet i scenario två vara allvarligare än i scenario 

ett. Detta innebär att vid den etiska bedömningen som utförs finner de konsekvenserna allvarligare 

vid lockpris än vid otillåten lappning. Enligt Brass et al. (1998) leder en uppfattning att om 

konsekvensen vid ett agerande blir stor är en individ mindre benägen att handla oetiskt. Detta är 

något vi kan utläsa från analyserna som genomförts.  

 

När fastighetsmäklarna bedömer ett agerande som oetiskt menar de att risken är liten för att de 

själva skulle utföra samma handling, vilket innebär att den etiska plikten är hög. Vi menar att detta 

beror på att konsekvensen av att lappa inte anses vara stor. Detta eftersom en individ som inte 

önskar reklam men ändå mottager en lapp i sin brevlåda, enkelt kan kasta den och sedan gå vidare 

med sitt liv. En individ som blir vilseledd av ett lockpris kan förlora hundratusentals kronor, vilket 

kan komma påverka individens liv å de grövsta. Cronan et al. (2005) lyfter även fram detta, att när 

individen uppfattar att konsekvenserna kan bli allvarliga påverkas individens etiska bedömning 

angående situationen. Detta är även något som kan utläsas från vårt resultat; när risken för en 

allvarligare konsekvens är stor bedömer individen situationen annorlunda.  

 

Utöver detta menar vi att även konsekvensen för fastighetsmäklaren spelar in. Konsekvensen vid 

lappning är i regel mindre än konsekvensen när fastighetsmäklaren använder sig utav lockpris. Det 

inkommer anmälningar till fastighetsmäklarinspektionen kring båda situationerna, men fler 

anmälningar kring lockpris, detta menar vi kan härledas till att konsekvensen blir större för kunden 

vid ett lockpris. Detta stöds av Brass et al. (1998) som påpekar att när konsekvensen riskerar att bli 

stor så minskar individens avsikt att agera oetiskt. Eftersom konsekvensen för den utsatte är lägre 

vid lappning torde även viljan att anmäla fastighetsmäklaren till fastighetsmäklarinspektionen 

minska, därmed bör även konsekvensen för fastighetsmäklaren bli mindre.  

 

Att tendensen att anmäla är lägre vid lappning är något som fastighetsmäklare troligen är medvetna 

om. Därmed vet de att risken för en eventuell konsekvens med största sannolikhet är mindre. 

Avsikten att agera etiskt kan därmed minska när de är medvetna om att konsekvensen är lindrig. 

Detta har kunnat urskiljas i de utförda regressionsanalyserna, där den etiska avsikten inte påverkar 

när dilemmat ses som mindre allvarligt. Detta skulle även kunna indikera att fastighetsmäklarna 

besitter ett högre moraliskt engagemang kring lockpriser än lappning. Haines et al. (2008) påpekar 

nämligen att moraliskt engagemang avgörs av hur stor betydelse ett etiskt problem har för en 
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individ. I analyserna går det att konstatera att lockpriser har större betydelse för fastighetsmäklarna i 

denna studie än vad lappning har. Vilket innebär att den etiska plikten kan öka i och med hur 

individen bedömer problemets betydelse. Haines et al. (2008) framhåller den etiska plikten som en 

individs inre tillstånd, huruvida individen känner sig manad att agera ansvarsfullt och moraliskt 

eller inte. 

  

Som tidigare nämnts i korrelationsanalysen kan inga samband mellan respondenternas omsättning 

och de etiska komponenterna urskiljas i vår studie. Därmed kan inte tendenserna till oetisk beteende 

kopplat till kärlek till pengar identifieras. Tidigare studier visar dock att kärlek till pengar kan vara 

en bidragande orsak till oetiskt beteende (Lemrová et al., 2014; Singhapakdi et al., 2013; Wong, 

2007). Dessa tidigare studier har ursprung i USA, Tjeckien och Malaysia.  

 

Vi menar att avsaknaden på sådana tendenser skulle kunna bero på kulturella skillnader. Vi har 

exempelvis uppfattningen att i USA har pengar en stor betydelse, det är viktigt att visa upp sin 

förmögenhet och framgång. Detta beteende är något som Singhapakdi et al. (2013) dessutom lyfter 

fram i sin studie. Beteendet skiljer sig från Sverige där jantelagen, en mentalitet om att inte visa sig 

bättre än någon annan, dominerar. Malaysia och Tjeckien är i sin tur länder som är fattigare än 

Sverige, vilket skulle kunna vara en anledning till att dessa länders medborgare har en stor drivkraft 

att förbättra sin levnadssituation. Vi menar därmed att tendensen till oetiskt beteende skulle kunna 

tillta om möjligheten finns att öka sin inkomst. 

 

Gällande lappning uppmuntrar fastighetsmäklarföretag ofta sina fastighetsmäklare att även lappa i 

brevlådor där reklam tydligt undanbedes. Marknadsföringen är en viktig del i yrket och därför 

tenderar företagen att bortse från reglerna. Fastighetsmäklaren uppmanas av sin eller sina chefer att 

lappa vilket kan leda till att individen uppfattar situationen som mindre allvarlig. Vilket kan 

innebära att den etiska plikten minskar, detta eftersom den uppfattade betydelsen minskar och 

fastighetsmäklarna ser problemet som mindre allvarligt. Eftersom företagen ofta förväntar sig att 

lappning skall genomföras innan och efter försäljningen av ett objekt. Detta kan liknas med normer 

angående uppförande som Hansen och Riggle (2009) samt Resnik (2011) belyser. Dessa ska guida 

anställda att avgöra vad som är rätt och fel, men ger i detta fall en felaktig bild av rätt respektive fel. 

När företaget då uppmanar de anställda att genomföra en viss handling visar de att den är 

acceptabel, och detta kan därmed vara en anledning till att den inte anses vara lika allvarlig (Kreie 

& Cronan, 1998, 2000).  
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När det gäller lockpriser varken vill eller förväntar sig företaget att fastighetsmäklaren använder sig 

av detta. Sonenshein (2007) menar att förväntningar påverkar hur en individ uppfattar en etisk 

situation, även motivation har inverkan på uppfattningen. Om till exempel en fastighetsmäklares 

arbetsgivare förväntar sig ett visst beteende eller agerande är det troligt att denne genomför detta 

utan att reflektera kring sin individuella etiska avsikt, eller kring huruvida det är etiskt rätt eller inte. 

Detta i likhet med vad som tidigare har skrivits om otillåten lappning, genom att arbetsgivaren 

tydligt informerar om vad som är ett acceptabelt agerande eller beteende kan de anställdas etiska 

avsikt påverkas. Eftersom fastighetsmäklare ser mer allvarligt på lockpriser visar de på medvetenhet 

om att det inte är acceptabelt. Den mer avslappnade inställningen till otillåten lappning indikerar 

dock att de är medvetna om att det inte är acceptabelt, men ändå förekommer det. Det kan bero på 

att arbetsgivare ofta uppmuntrar otillåten lappning. 

 

Att motivera användandet av lockpris anser vi är svårt i dagens samhälle. Det har varit ett aktuellt 

ämne en längre tid och branschen har tidigare försökt motverka problemet genom att införa så kallat 

”accepterat pris”, ett pris som säljaren ska vara benägen att sälja objektet för. Nu har detta börjat 

frångås och lockpris har återigen blivit ett omdiskuterat ämne vilket bidrar till att det är svårt att 

motivera användningen av det. Otillåten lappning brukar däremot motiveras med att det är 

samhällsinformation. Samhällsinformation är nämligen enligt god marknadsföringssed en legitim 

anledning till att lappa i brevlådor där reklam undanbedes.  

 

5.2 Uppsatsens teoretiska bidrag 

Vårt bidrag inom den företagsekonomiska samt etiska forskningen är en förbättrad förståelse för 

svenska försäljares samt fastighetsmäklares etiska beslutsprocess. Eftersom det etiska 

beslutsfattandet är någonting fastighetsmäklare ofta ställs inför i yrkeslivet menar vi att denna 

studies bidrag är intressant för forskare inom detta område. Anledningen till detta är att resultaten 

till stor del bekräftar tidigare forskning men det finns även aspekter som motsäger den tidigare 

forskningen. Motsägande aspekter som kunnat identifieras är den etiska beslutsprocessens 

uppbyggnad, men även tidigare diskuterade skillnader kring kärlek till pengar inom etiskt 

beslutsfattande (Jones, 1991; Lemrová et al., 2014; Rest, 1986; Singhapakdi et al., 2013; 

Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008; Wong, 2007). 

 

Vi kan utifrån resultaten i denna studie dra slutsatsen att den etiska beslutsprocessen är mer 

komplex än den modell som presenterades i sammanfattningen av den teoretiska referensramen (se 

modell 1). Den beskrivs där som en enkel process av Rest (1986), Jones (1991) samt Tenbrunsel 
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och Smith-Crowe (2008). Slutsatsen om beslutsprocessens komplexitet beror på att vi i resultaten 

kan utläsa att den uppfattade betydelsen av ett etiskt problem påverkas utav komponenterna; etisk 

bedömning, etisk avsikt samt etisk plikt. Tidigare har den etiska beslutsprocessen redovisats på ett 

sådant vis att enbart den uppfattade betydelsen påverkar de övriga komponenterna. Eftersom det 

finns en påverkan från komponenterna tillbaka till den uppfattade betydelsen visar det att den etiska 

beslutsprocessen är mer komplex samt svåröverskådlig. 

 

 

 

Som nämnts tidigare föreligger det inte mycket forskning som berör hur den etiska avsikten, etiska 

plikten samt etiska bedömningen påverkar den uppfattade betydelsen av ett etiskt dilemma. Vi 

menar att det saknas studier som granskar om det existerar någon skillnad angående hur dessa 

komponenter påverkar, beroende på hur allvarligt problemet anses vara. Vi har i denna studie 

kunnat urskilja att beroende på hur allvarligt en individ anser att ett problem är kommer 

komponenterna att ha olika stor påverkan på den uppfattade betydelsen. Dessutom påverkar inte alla 

komponenter vid ett mindre allvarligt problem, medan vid ett mer allvarligt problem påverkar 

samtliga komponenter. Detta resultat menar vi bidrar till förståelsen inom den etiska 

beslutsprocessen angående ett problems karaktär, om problemet ses som mer eller mindre allvarligt.  

 

5.3 Uppsatsens praktiska bidrag 

Vår studie visar att fastighetsmäklarna som deltagit inte ser lika allvarligt på otillåten lappning som 

de ser på lockpris. Detta är intressant eftersom båda företeelserna är otillåtna. Lappning är inte 

tillåtet enligt god marknadsföringssed och lockpris är inte tillåtet enligt marknadsföringslagen. God 

marknadsföringssed och marknadsföringslagen är någonting som fastighetsmäklare enligt 

fastighetsmäklarlagen måste ta hänsyn till. Därmed bör fastighetsmäklarkontor se över attityden 

gentemot lappning och på ett tydligare sätt markera för fastighetsmäklarna att det är fel.  

 

Eftersom resultaten visar att det är den etiska bedömningen som påverkar den etiska 

beslutsprocessen mest, anser vi att det är av intresse att veta hur den etiska bedömningen kan 

påverkas. Genom att vara medveten om detta kan en säljchef påverka sina anställda till att fatta mer 

etiska beslut. Om det etiska klimatet på en arbetsplats är gott medför det att den etiska bedömningen 

påverkas (Ingram et al., 2007). Även den uppfattade betydelsen av ett problem har en stor roll i hur 

en individ bestämmer sig för att agera.  
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Genom att sätta upp etiska koder för sina anställda påverkas de till att agera mer etiskt (Kreie & 

Cronan, 2000). Försäljningschefer kan genom att utarbeta etiska koder som gäller för företaget, 

påverka det etiska klimatet positivt. Genom detta, kan de anställdas bedömning av olika problem 

påverkas, vilket i sin tur påverkar det etiska beslutsfattandet. Ett problem som kan identifieras inom 

den svenska fastighetsmäklarbranschen är som nämnts tidigare otillåten lappning. Genom att 

upprätta tydliga etiska koder angående detta problem skulle problemet kunna elimineras. 

Kontorschefer bör även upprätthålla de redan etablerade koderna kring användning av lockpriser, 

för att på så vis fortsätta med att tydligt visa för sina fastighetsmäklare att användningen är 

oacceptabel.   
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna etisk 

bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till den uppfattade betydelsen av ett etiskt 

problem i den etiska beslutsprocessen. De slutsatser som kan dras utifrån studien är att den etiska 

bedömningen påverkar den uppfattade betydelsen av ett etiskt problem mest. Detta gäller både vid 

ett problem som ses som mindre allvarligt och vid ett problem som anses vara mer allvarligt. Vid ett 

problem som anses vara mindre allvarligt har inte den etiska avsikten och plikten någon signifikant 

egen påverkan på den uppfattade betydelsen.  

 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

I denna studie låg fokus på att granska hur den uppfattade betydelsen påverkades utav de övriga 

komponenterna. Eftersom vi kan se att det finns tvetydiga resultat angående hur komponenterna 

etisk bedömning, etisk avsikt, etisk plikt och den uppfattade betydelsen påverkar varandra anser vi 

att detta vore en intressant aspekt att studera vidare. Detta genom att försöka utforma en ny modell 

där förhållandena mellan komponenterna speglar det komplexa i den etiska beslutsprocessen som vi 

har uppmärksammat.  

 

Något som även vore intressant att studera är om detta resultat enbart gäller för 

fastighetsmäklarbranschen eller om det även går att applicera på andra säljande organisationer och 

branscher. Detta skulle ge en djupare förståelse för huruvida fastighetsmäklarbranschen skiljer sig 

från andra försäljningsyrken. En ytterligare intressant aspekt vore att se om dessa resultat enbart går 

att applicera på fastighetsmäklare i Sverige eller om det finns likheter med fastighetsmäklare i andra 

länder. 

 

I vår studie har vi erhållit resultat som indikerar att det existerar kulturella skillnader i huruvida 

kärlek till pengar kan influera individer till ett oetiskt beteende. Det vore därmed intressant att 

studera detta område närmre för att klargöra om kulturella skillnader rörande kärlek till pengar kan 

vara en aspekt som påverkar det etiska beslutsfattandet. Det vore även intressant att genomföra en 

studie som fokuserar på köns påverkan på det etiska beslutsfattandet. Detta eftersom det dragits 

motstridiga slutsatser i tidigare forskning angående denna aspekt.  

 
. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Enkät 

http://goo.gl/forms/h4eGqvOPXq  

  

http://goo.gl/forms/h4eGqvOPXq


 

69 

 

Bilaga 2 – Kodningsschema 

 

Omkodning demografiska frågor 
 Variabel Kodning 

Ålder 20-30 = 1 

 
31-40 = 2 

 
41-50 = 3 

 
51-60 = 4 

 
61+ = 5 

  Kön Man = 0 

 
Kvinna = 1 

  Erfarenhet 0-5 = 1 

 
6-10 = 2 

 
11-15 = 3 

 
16-20 = 4 

 
21-25 = 5 

 
26-30 = 6 

 
31+ = 7 

  Omsättning < 1 500 000 = 1 

 
1 500 000-2 999 999 = 2 

 
> 3 000 000 = 3 
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Bilaga 3 - Korrelationsanalys 

 

Här går korrelationsanalysen till scenario 1 att finna: https://goo.gl/2o2Sx5  

Här går korrelationsanalysen till scenario 2 att finna: https://goo.gl/HZveqU 

  

https://goo.gl/2o2Sx5
https://goo.gl/HZveqU
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Bilaga 4 - Deskriptiv statistik, kön 

 

 
Kön 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

0 83 50,3 50,3 50,3 

1 82 49,7 49,7 100 

Total 165 100 100   
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Bilaga 5 – Diagram för Ålder, Erfarenhet och Genomsnittlig omsättning 
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Bilaga 6 - Deskriptiv statistik frågor som härrör från komponenterna 
 

Descriptive Statistics (Scenario 1) 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Ohederligt - Hederligt 
(Bedömning) 

165 1 7 3,0545 1,78495 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Omoraliskt - Moraliskt 
(Bedömning) 

165 1 7 2,6788 1,682 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Oärligt - Ärligt (Bedömning) 

165 1 7 3,1879 1,85311 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Ej acceptabelt inom företaget 
- Acceptabelt inom företaget 
(Bedömning) 

165 1 7 2,5758 2,01262 

Om du var fastighetsmäklaren, 
hur sannolikt är det att du skulle 
gjort samma sak? (Avsikt) 

165 1 7 2,4424 2,08172 

Om jag hade chansen skulle jag 
göra samma sak som 
fastighetsmäklaren. (Avsikt) 

165 1 7 2,4424 2,11658 

Jag skulle aldrig göra det 
fastighetsmäklaren gjorde 
(Avsikt) 

165 1 7 3,9515 2,59175 

Jag skulle känna mig skyldig om 
jag gjorde som 
fastighetsmäklaren gjorde (Plikt) 

165 1 7 3,2545 2,21319 

Beteendet strider mot mina 
principer (Plikt) 

165 1 7 2,8303 2,15164 

Det vore moraliskt fel att göra 
som fastighetsmäklaren gjorde 
(Plikt) 

165 1 7 3,1091 2,1357 

För mig är fastighetsmäklarens 
beteende: Ett oviktigt problem - 
Ett mycket viktigt problem 
(Uppfattad betydelse) 

165 1 7 4,5576 1,92338 

För mig är detta: Inget bekymmer 
- Ett stort bekymmer (Uppfattad 
betydelse) 

165 1 7 5,1455 1,74696 

Jag anser att detta är: Ett icke 
betydelsefullt dilemma - Ett 
betydelsefullt dilemma (Uppfattad 
betydelse) 

165 1 7 4,9576 1,775 

Valid N (listwise) 165         
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Descriptive Statistics (Scenario 2) 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Ohederligt - Hederligt 
(Bedömning) 

165 1 7 2,7636 1,68165 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Omoraliskt - Moraliskt 
(Bedömning) 

165 1 7 2,6121 1,56013 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Oärligt - Ärligt (Bedömning) 

165 1 7 2,6667 1,6205 

Fastighetsmäklarens beteende 
var: Ej acceptabelt inom företaget 
- Acceptabelt inom företaget 
(Bedömning) 

165 1 7 2,6121 1,70576 

Om du var fastighetsmäklaren, 
hur sannolikt är det att du skulle 
gjort samma sak? (Avsikt) 

165 1 7 2,5818 1,88082 

Om jag hade chansen skulle jag 
göra samma sak som 
fastighetsmäklaren (Avsikt) 

165 1 7 2,6061 1,89896 

Jag skulle aldrig göra det 
fastighetsmäklaren gjorde 
(Avsikt) 

165 1 7 3,8545 2,30919 

Jag skulle känna mig skyldig om 
jag gjorde som 
fastighetsmäklaren gjorde (Plikt) 

165 1 7 3,2424 2,20629 

Beteendet strider mot mina 
principer (Plikt) 

165 1 7 2,6788 2,00909 

Det vore moraliskt fel att göra 
som fastighetsmäklaren gjorde 
(Plikt) 

165 1 7 2,7394 1,93459 

För mig är fastighetsmäklarens 
beteende: Ett oviktigt problem - 
Ett mycket viktigt problem 
(Uppfattad betydelse) 

165 1 7 2,7212 1,83326 

För mig är detta: Inget bekymmer 
- Ett stort bekymmer (Uppfattad 
betydelse) 

165 1 7 3,4909 2,0261 

Jag anser att detta är: Ett icke 
betydelsefullt dilemma - Ett 
betydelsefullt dilemma (Uppfattad 
betydelse) 

165 1 7 2,7879 1,75925 

Valid N (listwise) 165         
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Bilaga 7 – KMO-värde, faktoranalyser 

 

KMO and Bartlett's Test (scenario 1) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,889 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2100,060 

df 78 

Sig. ,000 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test (scenario 2) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,927 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2711,046 

df 78 

Sig. ,000 
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Bilaga 8 – Total variance explained, faktoranalyser 

 

Total Variance Explained (Scenario 1) 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 7,412 57,016 57,016 6,711 51,626 51,626 2,602 20,013 20,013 

2 1,573 12,102 69,118 1,485 11,423 63,050 2,570 19,772 39,785 

3 1,062 8,169 77,288 ,948 7,291 70,341 2,453 18,871 58,656 

4 ,827 6,359 83,647 ,813 6,256 76,596 2,332 17,940 76,596 

 

 

 

Total Variance Explained (Scenario 2) 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 9,069 69,764 69,764 8,030 61,771 61,771 4,075 31,343 31,343 

2 1,131 8,699 78,463 1,081 8,313 70,084 2,872 22,091 53,434 

3 ,741 5,703 84,166 ,757 5,821 75,905 2,807 21,595 75,029 

4 ,506 3,895 88,062 ,669 5,145 81,050 ,783 6,021 81,050 
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Bilaga 9 – Regressionsanalys Model Summary   

 

Model Summary (Scenario 1)  

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 ,519a 0,269 0,255 1,40137 

a. Predictors: (Constant), Bedömning, Plikt, Avsikt 

 

 

Model Summary (Scenario 2) 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 ,735a 0,54 0,531 1,15033 

a. Predictors: (Constant), Avsikt, Bedömning, Plikt 

 

 


