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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur kognitiv moralisk utveckling 
(CMD) påverkar det etiska beslutsfattandet inom den svenska 
fastighetsmäklarbranschen.  
 
Forskningsfrågor: 
 

• Vilket steg av CMD har störst betydelse för fastighetsmäklares etiska 
beslutfattande? 

• Hur förhåller sig de demografiska variablerna; ålder, utbildning, kön, 
arbetslivserfarenhet och inkomst till de sex stegen av CMD? 

 
 
Metod: Vi har genomfört en replikering av en studie utformad av Tesfom och Birch 
(2011) och har med stöd av deras studie tillämpat liknande metodval. Vi har använt 
oss av ett deduktivt synsätt och har utifrån den teoretiska referensramen undersökt 
våra forskningsfrågor i en kvantitativ studie. Empirin har samlats in via en 
webbaserad enkätundersökning som distribuerades till 945 verksamma 
fastighetsmäklare i Sverige. Insamlad data analyserades i SPSS där vi utfört en 
deskriptiv statistik, korrelationsanalys, klusteranalys, faktoranalys och ett T-test. Vi 
avslutar vår uppsats med egen analys och diskussion. 
 
Resultat & slutsats: Vårt resultat i likhet med Tesfom et al. (2011) visade på att det 
högsta medelvärdet återfanns i nivå 1, steg 1 av CMD (kognitiv moralisk utveckling), 
vilket är det lägsta stadiet av den kognitiva moraliska utvecklingen. Svenska 
fastighetsmäklare lägger alltså stor vikt vid att undvika juridiska åtgärder och straff 
när det fattar etiska beslut. Åldersgruppen över 30 år besvarade högst värden i 
samtliga nivåer av CMD, vilket betyder att äldre i vår studie befinner sig på en högre 
etisk nivå av CMD. Det är svårt att göra en generell bild av de resterande 
demografiska variablerna med grund till att vi inte kunde se ett tydligt mönster i 
signifikansen.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Vår studie visade på att nivå 1 steg 1 har störst 
betydelse i den kognitiva moraliska utvecklingen. Individer i detta steg ser tillbaka på 



 
 
 

 
 
 

sin uppväxt och refererar till de normer och regler som gällde i sin barndom när de tar 
ett beslut. Vi anser att det finns ett forskningsgap om hur det skulle vara möjligt att 
redan i barndomen plantera en grundetik som gör att individen stegvis bygger på de 
olika moraliska stegen under livets gång. Även relationen mellan steg 4 och steg 1 
anser vi vara intressant, då det bör vara logiskt att fastighetsmäklare som styrs av 
juridiska åtgärder, även borde ta hänsyn till myndigheten och institutionen som 
reglerar straffen, vilket inte vår studie visade på.  
 
Uppsatsens bidrag: Vårt bidrag till ämnet företagsekonomi och ledarskap i säljande 
organisationer är att visa hur svenska fastighetsmäklare förhåller sig till de olika 
nivåerna av kognitiv moralisk utveckling (CMD). Vår studie visar att Svenska 
fastighetsmäklare till stor del tar hänsyn till det lägsta steget av de 6 stegen av CMD. 
Med hänsyn till vårt resultat så bör fastighetsbranschen lyfta ämnet etik, eller lägga 
ännu större vikt vid juridiska åtgärder och straff eftersom fastighetsmäklarna i vår 
studie visar sig lägga stort vikt vid detta när de fattar etiska beslut. Våra 
förhoppningar är att allmänheten ska uppfatta fastighetsmäklarbranschen som etisk.  
 

 
Nyckelord: CMD, fastighetsmäklare, etiskt beslutsfattande, moraliskt omdöme. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
    
 
   



 
 
 

 
 
 

   ABSTRACT  
  
Title: Real Estate Brokers ethical decision making. 
- A study of real estate agents cognitive moral development (CMD) 

 
Level: Final assignment, Bachelor Degree in Business Administration. 
 
Author: Lisa Andgrim and Jenny Nordstrand 
 
Supervisor: Jonas Kågström 
 
Date: 2016- May 
 
Aim: The purpose of this study is to investigate how cognitive moral development 
(CMD) influence the ethical decision-making in the Swedish real estate brokerage. 
 
Research Questions: 
 
• What steps in CMD have the greatest significance of estate agents ethical 
decision making? 
 
• How do the demographic variables; age, education, gender, work experience and 
income influence to the six steps of CMD? 

 
Method: We have done a replication of a study written by Tesfom and Birch 
(2011). With the support of their study, we have applied a similar method selection. 
We have used a deductive approach and based on the theoretical framework we 
examined our research questions in a quantitative study. The empirical data were 
collected through an online survey distributed to 945 active real estate agents in 
Sweden. Collected data were analyzed in SPSS, where we conducted a descriptive 
statistics, correlation analysis, cluster analysis, factor analysis and T-test. We end 
this essay with analysis and discussion. 
  
Result & Conclusions: Our results in similarity to Tesfom et al. (2011) showed 
that the highest mean value was found in level 1, Step 1 of the CMD (cognitive 
moral development), which is the lowest stage of the cognitive moral development. 
Swedish real estate agents attach great importance to avoid legal action and 
penalties when making ethical decisions. The age group over 30 years answered the 
highest values in all levels of CMD, which means that older people in our study are 
at a higher level of CMD. It is difficult to make a general picture of the remaining 
demographic variables because we could not see a clear pattern of significance. 

 
Suggestions for future research: Our study showed that the level 1 stage 1 had the 
greatest impact in the cognitive moral development. Individuals in this stage looks 
back on the childhood and refers to the norms and rules in force in childhood when 
they take a decision. We believe that there is a research gap about how it would be 
possible in childhood to create a basic ethics that helps the individual to gradually 
build the different moral levels throughout life. We consider the relationship 
between step 4 and step 1 interesting. It should be logical that real estate agents 



 
 
 

 
 
 

who are governed by legal action, should also take into account the authority and 
the department that regulates the penalties, which our study didn´t show. 

 
Contribution of the thesis: Our contribution to the subject of business and 
leadership in selling organizations is to show how Swedish real estate agets relate 
to the different levels of cognitive moral development (CMD). Our study shows 
that Swedish real estate takes into account the lowest level of the 6 steps of the 
CMD. With regard to our results, the real estate business should be focusing on 
promoting ethics, or put even greater emphasis on legal actions and penalties as 
estate agents in our study proves to place great emphasis on this when making 
ethical decisions. It is our hope that the public will perceive the estate agent as 
ethical. 
 
Key words:  
CMD, real estate agent, ethical decision making, moral judgment. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenterar vi undersökningens problematisering som ligger till grund 
för studiens syfte och avgränsningar. 
 
1.1 Problematisering 
Försäljningsyrket är ofta måltavlor för etisk kritik och strålkastarljus riktas gång på 
gång i media mot affärsetiska skandaler om tillfälle ges förklarar Mulki, Jaramillo och 
Locander (2009, s.125). Vidare menar forskarna att försäljningsyrket ur flera aspekter 
innebär att arbetet sker med separation från organisationen ur både ett psykologiskt och 
fysiskt perspektiv. En följdeffekt är att arbeten med friare tyglar är mindre övervakade 
av organisationen vilket kan vara en orsak till att etiska dilemman uppstår. 
Provisionslöner, förklarar Lee (2012, s.1385) är en bidragande faktor till oetiskt 
beteende. Stress kan inträda vid arbete med oviss lön, och i syfte att maximera sin egen 
inkomst är det lätt att hamna i ett etiskt dilemma. Rutherford, Springer och Yavas 
(2005, s.629) förklarar att det förekommer att fastighetsmäklare rekommenderar en 
bostad till ett pris under marknadsvärdet för att uppnå en snabb försäljning och snabbare 
erhålla provision.	

Bristen av etiskt beteende inom försäljningsyrket har under de senaste åren väckt 
intresse kring begreppet etiskt beslutsfattande och vad oetiskt beteende grundar sig i 
förklarar Tesfom och Birch (2011, s.29). När individer ställs inför etiska dilemman 
menar Trevino (1986, s.602) att individen tvingas till att ta ett etiskt eller oetisk beslut. 
Forskaren (1986, s.602) anser att situationen en individ ställs inför, samt de individuella 
variablerna i samspel med den kognitiva komponenten ligger till grund för hur en 
individ hanterar ett etiskt dilemma. Det finns olika aspekter som vill beskriva vilka 
komponenter som har betydelse för det etiska beslutfattandet. Dubinsky och Loken 
(1989, s.85) pekar på att de rationella tidigare erfarenheterna är en grundpelare, medan 
McClaren (2000, s.289-299) förklarar att det är individuella attribut i samspel med 
organisatoriska faktorer som påverkar hur etiskt beslutfattande tar form. 

I och med att etiska problem är stora i säljande organisationer, konstaterar Giampetro – 
Meyer, Brown, Brown och Kubaske (1998, s.1727) att ledare har en press på sig att 
uppnå vissa av organisationens mål. Detta resulterar i att hela organisationen blir 
infekterad med oetiskt beteende. Minkens och Chatterjee (1999, s.329) beskriver att det 
finns praktiska exempel på hur ledare har agerat oetiskt för att nå upp till önskade mål. 
Utifrån forskarnas tidigare uttalande, att etik och vinst är viktiga faktorer för en 
organisations överlevnad, kan vi konstatera att en ledare som agerar oetiskt främjar ett 
dåligt rykte åt företaget och därmed skadar dess framtid och resultat. Frost (2004, s.115) 
aspekt är att oetiska ledare har en effekt på de anställda som gör att de riskerar att tappa 
både lojalitet och engagemang gentemot företaget. Detta bekräftar Uhl-Bien och 
Carsten (2007, s.190) som anser att oetiska beteenden hos chefer genererar att de 
anställdas arbetsprestationer försämras. 

Det är viktigt att en ledare har tydliga riktlinjer att följa och att de står fast vid sin 
ståndpunkt menar Agnihotri, Rapp, Kothandaraman och Singh (2012, s.244). Däremot 
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förklarar Uhl-Bien et al. (2007, s.190) att det i vissa fall är de anställda som blivit 
tillsagda av sin chef att handla oetiskt. I sådana situationer är det viktigt att det finns 
anställda som vågar ingripa mot oetiska tjänstefel. Eisenbeiß och Brodbeck (2014, 
s.345) instämmer och förklarar att oetiskt beteende mest består av orättvisa och oärliga 
ledare. Sådana ledare beskrivs vara självupptagna och ser främst till sitt egenintresse 
och saknar ansvar. 

Konsekvenserna av oetiska ledare och chefer är i synnerhet oroande för de anställda 
beskriver Uhl-Bien et al. (2007, s.188). De förklarar att detta beror på hierarkin i 
organisationer. Sedan många år tillbaka är det bestämt att det krävs ledare som är i 
position att bestämma, fastslå regler och visa direktiv till sina anhängare. Detta är en del 
av den traditionella och sociala ordningen, en ledare som visar vägen och följare som 
gör som de säger. Skulle anhängarna inte göra som deras ledare säger visar de sig 
olydiga och kan bli bestraffade. Bommer, Gratto, Gravander och Tuttle (1987, s.268) 
bekräftar att många organisationer har som policy att helt förbjuda oetiskt beteende och 
att det föreligger straff för det. Dessa regler sprids på affischer och i utbildningsprogram 
på arbetet och författarna förklarar att det finns bevis på att en sådan uttalad policy 
främjar etiskt beteende på arbetsplatsen. 

Brown och Trevino (2006, s.596) och Eisenbeiß et al. (2014, s.344) delar uppfattningen 
om att det finns fler utarbetade definitioner på vad ett etiskt ledarskap innebär. Däremot 
förklarar forskarna att det finns en mer avgränsad teoretisk forskning inom oetiskt 
ledarskap. Även Bommer et al. (1987, s.277) instämmer med Brown et al. (2006, s.611) 
och Eisenbeiß et al. (2014) och anser att forskningen är i behov av en serie empiriska 
studier som involverar etiska dilemman.  

När en person hamnar i en konkret situation med ett moraliskt dilemma försöker 
individen förstå den genom att identifiera vilka alternativ som finns, förklarar Tesfom et 
al. (2011, s.30). Personen tänker på vilka konsekvenser varje alternativ och 
tillvägagångssätt kommer bli för de inblandade parterna till följd av ett moraliskt beslut. 
Författarna belyser Kohlbergs (1969) teori som står bakom modellen för CMD 
(Cognitive Moral Development). Den omfattar en moralisk utveckling av en process där 
barnen redan under uppväxten utvecklar passande attityder och beteenden mot andra 
människor som grundar sig i kulturella och sociala normer, regler och lagar. Enligt 
CMD har människan fått sin grund för etiskt beteende genom en serie av sex olika steg. 
Dessa steg delas in i tre olika nivåer: för-konventionell, konventionell och principiell. 
Kohlberg (1984, s 172)förklarar att den första nivån består av individer som är oroade 
för de konkreta konsekvenserna, särskilt straff och belöning. Den konventionella nivån 
innehåller individer som är manade att göra vad som är rätt genom att hålla fast vid 
förväntningarna om bra beteende från samhället eller familj och vänner. Den sista nivån 
omfattar individer som bestämmer vad som är rätt utifrån universella värderingar och 
principer. 

Det finns flera forskare som har gjort sin tolkning av Kohlbergs modell av CMD. 
Bommer et al. (1987, s.273) förklarar att studier som fokuserar på enskilda attribut 
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använder Kohlbergs modell för att ta reda på vilken nivå en individ befinner sig i. 
Ingram, LaForge och Schwepker (2013, s.306) menar att CMD har inflytande på etiska 
beslut genom det etiska klimatet i organisationen eller egna slutsatser. Både Tesfom et 
al. (2011, s.30) och Trevinio (1986, s.604) anser att Kohlbergs modell inspirerar för att 
tolka det etiska beslutfattandet. Forskarna anser att modellen är ett bra verktyg för att 
studera medarbetares etiska resonemang vid ett etiskt dilemma.  
 
Izzo (2006, s.243) har undersökt förhållandet mellan CMD och demografiska 
egenskaper som utbildningsnivå, kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Studiens resultat 
pekade på att utbildning var den enda variabeln som visade på variation i CMD. Tesfom 
et al. (2011, s.34) använde samma variabler i deras undersökning men adderade 
ytterligare en variabel som var inkomst. Forskarnas studie visade även den på att 
utbildning var den faktor som hade en variation i CMD. Enligt Tesfom et al (2011, s.29) 
har tidigare forskning av CMD koncentrerat sig på att mäta vilken nivå av moralisk 
utveckling vissa yrkesgrupper befinner sig på. Forskarna (2011, s.29) menar att alla steg 
av CMD inte har applicerats på yrkesverksamma. Det är enbart nivån som har mätts, 
vilket då resulterade att de flesta vuxna inom arbetslivet ligger på den konventionella 
nivån när det gäller moraliska resonemang.  
 
När individer fattar etiska beslut är det enligt Ferell och Gresham (1985, s.87) fler 
faktorer som kan skapa etiska dilemman och som har inverkan i beslutsfattande. Det 
existerar, menar Tesfom et al. (2011, s.31), inom fastighetsmäklarbranschen personer 
som utnyttjar sin högre befattning genom att agera utanför bestämda principer. I och 
med den iakttagelsen ansåg Tesfom et al. (2011, s.31) att det var betydelsefullt att ta 
reda på och förstå hur fastighetsmäklare tänker om etiskt beslutsfattande och hur de 
reder ut etiska dilemman. Forskarna ville därför fylla det outforskade området med att 
tillämpa de sex stegen ur Kohlbergs CMD på fastighetsmäklare i Washington state 
USA. Det finns många studier som styrker att etiskt beslutfattande är ett centralt ämne 
för säljare över hela världen. Däremot har vi inte funnit forskning som mäter 
fastighetsmäklare i Sveriges etiska nivå där de ställs inför ett etiskt dilemma. Med 
ovanstående argument vill vi belysa att området fortfarande är outforskat och vill därför 
applicera Tesfom et al. (2011) studie på den svenska fastighetsmäklarbranschen.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kognitiv moralisk utveckling (CMD) 
påverkar det etiska beslutsfattandet inom den svenska fastighetsmäklarbranschen. 
                  
1.3 Avgränsning  
Fastighetsmäklarbranschen är idag präglad av flertalet oetiska händelser som skapar 
tveksamhet kring hur fastighetsmäklare i Sverige tillämpar etik i sitt arbete. Etiska 
dilemman är ett vanligt förekommande inslag i en fastighetsmäklares vardag som enligt 
Sims (1992, s.507) delvis grundar sig i att anställda inte vet vad som är etiskt rätt och fel 
då etiska beteenden i många avseenden ligger i en gråzon. Moraliskt omdöme är 
normativa bedömningar av vad som är rätt eller fel. Schwepker (1999, s.305) förklarar 
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att det moraliska omdömet påverkar det etiska beteendet och avsikterna med hur ett 
agerande ändras i olika situationer. Inom ämnet etik har vi har valt att avgränsa oss till 
Kohlbergs modell CMD som är uppbyggd i 3 nivåer och 6 steg av moralisk kognitiv 
utveckling.  
 
Den forskning som existerar idag inom begreppet CMD utgår till stor del från 
Kohlbergs modell. Tidigare forskning berör olika synvinklar på hur fenomenet CMD 
har utvecklats i takt med hur forskning inom begreppet och intresset för ämnet har ökat. 
Den teori vi tagit del av har vi sett ur ett fastighetsmäklarperspektiv eftersom att vi valt 
att studera fastighetsmäklare i Sverige.  
 
En artikel skriven av Tesfom et al. (2011) utgör inspirationskälla till vår studies valda 
forskningsområde vilket stärker den kumulativa utgångspunkten i studien. Vi 
inspirerades av att göra en replikering av Tesfom et al. (2011) studie med ambitionen att 
jämföra vårt forskningsresultat med deras. Vi har varit i kontakt med en av forskarna 
vid namn Tesfom, och tagit del av studiens frågeformulär.  Deras studie är avgränsad 
till Washington State, (USA) där andra förhållningssätt gäller för en fastighetsmäklare 
än vad som gäller på den marknad som vi ska undersöka.  Vi skapade därför våra frågor 
med inspiration från deras studie tillsammans med tidigare forskning så att den skulle 
passa vår studies ändamål. Vi kommer begränsa oss till att undersöka slumpmässigt 
utvalda svenska fastighetsmäklares etiska resonemang utifrån Kohlbergs (1969) nivåer 
av CMD. Vi kommer i enlighet med Tesfom et al. (2011) studie att undersöka hur de 
demografiska variablerna kön, ålder, inkomst, erfarenhet och utbildning påverkar 
svenska fastighetsmäklares moraliska resonemang i ett specifikt etiskt dilemma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5 
 

2. Teori 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till CMD, sedan belyser vi olika tolkningar av 
fenomenet. Vi beskriver sedan de olika demografiska variablerna och dess samband 
med etiken. En introduktion till våra forskningsfrågor avslutar kapitlet.                        
 
2.1 Definition etik 
Etik kan definieras enligt Huberts, Kaptein och Lasthuizen (2007, s.589) som en 
benämning där värden och normer är samlade och fungerar som hjälpmedel för att 
bedöma en individs beteende. I dessa värden och normer räknas den moraliska 
karaktären med vad som anses rätt, rättvist eller gott uppförande. Definitionen går att 
jämföra med Chonkos (2015, s.91) och Agnihotri och Krush (2015, s.166) aspekt som 
anser att etik inom försäljningsyrken handlar om att utveckla förtroenden. Chonko 
(2015, s.91) menar att etisk försäljning ger ett ramverk som tillåter säljare att hantera 
både medgångar och motgångar. Han förklarar att säljare som agerar etiskt kommer att 
generera etiska kunder då han anser att etisk försäljning inte bara involverar säljarens 
beteende utan även ledning och kunder. 

Enligt Grisaffe och Jamarillo (2007, s.356) spelar etiska koder stor roll inom 
försäljningsyrken. Forskarna menar att sådana koder är viktiga inom försäljningskåren 
för att sätta gränser, eftersom att säljare ofta jobbar självständigt och utan kontroll från 
sina chefer och kan ha otillräcklig kunskap om lämpligt etiskt uppförande. Agnithori et 
al. (2015 s.172) resonemang handlar om att etik inom försäljning ska ta hänsyn till 
känslomässiga faktorer. De menar att empati påverkar inställningen till etik och att det 
är av vikt att uppmärksamma de känslor som skapas vid etiskt beteende. Även Seevers, 
Skinner och Kelley (2007, s.342) betonar vikten av känsla i samband med etik. De 
menar att empati räknas som en moralisk känsla och anser att det hjälper en säljare att 
agera korrekt i etisk mening genom att kunna sätta sig in och förstå andras känslor. 

2.1.2 Moraliskt omdöme 
När en person står inför en konkret social situation med ett moraliskt dilemma förklarar 
Kohlberg (1969) att personen försöker att förstå situationen. Faktorer som att identifiera 
vilka konsekvenser varje tillvägagångssätt innebär, och vad varje moraliskt påstående 
betyder har betydelse för resonemanget. Kohlbergs olika steg karakteriserar och 
definierar konstruktionen av moraliskt omdöme. Trevino (1986, s.604) beskriver 
Kohlbergs modell som en viktig faktor inom moraliska resonemang. Modellen 
utvecklades för många år sedan och har sedan dess varit omdiskuterad och testad av 
flera forskare. Den förklarar hur en kognitiv process av moraliska beslut blir allt mer 
komplex och utvecklad.  
 
Moraliskt omdöme beskrivs enligt Schwepker (1999, s.304) som ett individuellt 
ställningstagande om något är etiskt eller oetiskt, rätt eller fel. Individers moral vägleder 
de etiska normer och beslut en person tar. När en individ gör etiska beslut tar personen 
hänsyn till flera olika faktorer såsom moraliska filosofier, rättvisa och deontologi. De 
olika filosofierna har olika inställningar till att förklara vad som är rätt eller fel. Ingram, 
LaForge och Schwepker Jr (2007, s.302) har en liknande uppfattning av hur moraliskt 
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omdöme definieras och syftar på resonemangen kring rätt eller fel. Forskarna (2007, 
s.302) beskriver också att etiska modeller generellt ofta föreslår att individer med högre 
moraliska värden och som resonerar på en högre nivå av kognitiv moral också är de som 
bör vara etiska beslutsfattare. Trevino (1986, s.609) belyser en annan aspekt och menar 
på att personer med starkt ego kan motstå impulser och går efter vad de själva anser 
vara rätt. Dessa individer förväntas agera konsekvent i relationen mellan kognition och 
moraliskt handlande. Forskaren (1986, s.609) beskriver att studier som gjorts visar på 
att personer med högt IQ och moraliska resonemang även hade hög överensstämmelse i 
intellektuellt handlande.  
 
Ingram et al. (2007, s.302) belyser en sammanfattning från 70 olika studier som alla ser 
ett samband mellan moraliskt omdöme och beteende. Thomas (2014, s.362) studie 
pekar också på ett samband mellan moraliska processer som antas vara begränsade och 
kan utvecklas i olika nivåer. Ingram et al. (2007, s.310) betonar att ett gott moraliskt 
omdöme i säljsituationer innebär en svår uppgift för en säljare. En viktig kontrollerande 
faktor som kan påverka en säljares moraliska omdöme är det etiska klimatet i 
organisationen. Etiskt klimat definieras enligt Ingram et al. (2007, s.303) som 
föreskrifter av organisationers metoder och procedurer som har ett etiskt innehåll. 
Föreskrifterna är sammansatta av organisationens etiska värderingar samtidigt som de 
utövas och formas av medlemmarna i organisationen. 

2.1.3 Etiskt beslutsfattande 
Trevino (1986, s.602) beskriver att individer ställs inför ett etiskt beslutsfattande när 
individer konfronteras med problem, situationer eller beteende på arbetsplatsen eller 
vardagen som skapar moraliska dilemman. En känsla av vad som är rätt och fel är inte 
alltid tillräcklig för att förklara eller bestämma ett etiskt beslutsfattande. Situationen och 
individuella variabler interagerar med den kognitiva komponenten och påverkar hur en 
individ hanterar ett etiskt dilemma. Ingram et al. (2007, s.302) pekar på att en central 
komponent i etiskt beslutsfattande är det moraliska omdömet. Det moraliska omdömet 
hjälper en individ att ta ställning till om något är etiskt eller oetiskt, rätt eller fel. 
 
Dubinsky och Loken (1989, s.85) har en annan aspekt på etiskt beslutfattande och 
menar att den etiska eller moraliska aspekten av en specifik händelse påverkar en 
individs beslutsfattande. Individer är vanligtvis rationella, de tar del av information och 
väljer därefter att agera. Forskarnas aspekt är att de inte anser att människans beteende 
styrs av omedvetna motiv eller önskningar, de tror inte heller på ett agerande utan 
baktanke. Dubinsky et al. (1989, s.85) förklarar att människor i regel är noga med att 
överväga konsekvenserna av sina handlingar innan de agerar. McClaren (2000, s.289-
299) har istället fokuserat på individuella och organisatoriska förhållanden som 
bidragande faktorer till hur ett etiskt beslut tas. De individuella faktorerna kan bestå av 
kön, ålder, utbildning, nationalitet och anställningstid och de organisatoriska faktorerna 
innefattar miljö, kultur och klimat. 
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Utvecklingen av kritiskt tänkande i ett socialt sammanhang är en viktig del av den 
etiska beslutsprocessen förklarar Ferrell, Johnston och Ferrell (2007, s.295). Även om 
utvecklingen av personlig karaktär som Ingram et al. (2007, s.302) förklarar är viktig, 
måste det kopplas till förmågan att förstå innebörden av det etiska dilemmat. Det finns 
risker, men även metoder för att hantera etiska problem i ett komplext organisatoriskt 
sammanhang. Därför menar Ferrell et al (2007, s.296) att det är viktigt att skapa 
förståelse och öka insikten om hur ett etiskt dilemma kan lösas.  

2.1.4 Etiskt dilemma 
Mulki, Jamarillo och Locander (2009, s.127) beskriver att förekomsten av etiska 
riktlinjer på en arbetsplats reducerar säljares oetiska beteende. Lee (2012, s.1384) har en 
liknande uppfattning och förklarar att etik styrs av moraliska normer i ett samhälle där 
människor avgör om ett agerade är moraliskt eller omoraliskt. Författaren (2012, 
s.1384) påpekar att i en fastighetsmäklarsituation där både köpare och säljare är 
delaktiga så bör mäklaren för en framgångsrik affär betona vikten av etik för båda 
parterna. Den Svenska Fastighetsmäklarlagen säger enligt Melin (2012, s.72) att 
“fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. 
Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt 
beakta uppdragsgivarens ekonomiska intresse”. 
 
Sims (1992, s.506) beskriver att uppkomsten av oetiskt beteende som uppstår när 
individer medvetet begår oetiska handlingar ofta är relaterade till företagets ekonomiska 
vinstintressen. Det finns flera exempel att betrakta hur girighet väger tyngre än 
omtanken av människan och välfärden. Sims (1992, s.506) nämner bland annat 
organisationer som dumpar mediciniska avfall i sjöar och hav. Förmodligen har de ett 
egenintresse som gynnas framför allmänhetens välbefinnande och säkerhet. Exempel 
som dessa är inte ovanliga. Sims (1992, s.506) belyser en undersökning som uppskattar 
att ca två tredjedelar av de 500 största amerikanska företagen har varit involverad i 
någon form av olagligt beteende. Etiska normer en person erhåller återspeglas och 
förklaras enligt Peterson (2002, s.314) av egoism, välvilja och princip. Begreppen kan 
förklaras med att maximera sina egenintressen (egoism), maximera intressen för så 
många som möjligt (välvilja), eller i anslutning till universella normer och 
föreställningar (principen). 
 
Det har visat sig att en fastighetsmäklares etiska uppfattning har en viktig del i hur 
fastighetsmäklarens beteende upplevs för båda parterna. Lee (2012, s.1385) beskriver 
hur American Real Estate Society (ARES) fann att fastighetsmäklare bör anstränga sig 
mer för att förbättra känslan av förtroende, kompetens och öka spridningen av 
information. Sims (1992, s.507) förklarar att en orsak till att individer medvetet begår 
oetiska handlingar bygger på att en organisation ofta belönar beteende som bryter mot 
etiska normer. Det kan handla om att en organisation har gjort sig skyldig till ett 
snedsteg som de sedan uppmuntrar sina anställda att hålla tyst om, för att rädda sitt eget 
rykte. Sims (1992, s.507) forskning pekar på att organisationer tenderar att utveckla 
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accepterade praxis som strider mot rådande etiska normer. En annan anledning till att 
oetiskt beteende sker kan bero på att de anställda inte vet vad som är etiskt rätt och fel 
då etiska beteenden i många avseenden ligger i en gråzon.  
 
2.2 Piagets modell 
Teorierna inom kognitiv utveckling har enligt Tesfom et al. (2011, s.30) utvecklats av 
en Schweizisk psykolog vid namn Jean Piaget som står för en av de mest betydande 
teorier historiskt sett. Med detta menar forskarna att Piagets teori är grundtanken till att 
moralisk utveckling avanceras i stadier. Piaget (1965, s.110) aspekt är att tillskrivna 
regler när det gäller moraliska restriktioner och intellektuellt tvång som en individ fått 
som barn, återspeglas på samma individ när det gäller språk och intellektuella 
verkligheter och attityd som vuxen.  Piaget (1965, s.111) belyser ett begrepp vid namn 
moralrealism och definierar detta som en tendens ett barn måste betrakta som en plikt. 
Värdet av begreppet är knutet till en självständig tillvaro och ett oberoende sinne. Piaget 
(1965, s.112) konstaterar att värderealism består av tre särdrag. Det första är plikt, vilket 
betyder att varje åtgärd som visar på att varje handling där en regel är följd eller att en 
individ lyder en vuxen är bra. Skulle en åtgärd vidtas som inte överensstämmer med 
regler är åtgärden dålig. Forskaren (1965, s.112) sammanfattar det första kännetecknet i 
moralrealism som att en god handling strikt definieras av lydnad. 
 
Det andra särdraget i moralrealismen är enligt Piaget (1965, s.112) att ordalydelsen, 
snarare än tankesättet i lagen ska följas och att denna egenskap har sitt ursprung från 
den första egenskapen. Det är möjligheten att föreställa sig en etisk osjälvständighet 
baserat på tankesättet i regler och inte på dess direkta hårda innehåll. En sådan attityd 
till moraliska handlingar menar forskaren utvecklas i riktning mot rationalitet och 
innerlighet. Däremot är Piagets aspekt att början av ett barns moraliska utveckling 
producerar ett vuxet tvång och en form av bokstavlig realism.  
 
Den tredje egenskapen i moralrealism är enligt Piaget (1965, s.112) att det introducerar 
en objektiv uppfattning om ansvar. Forskaren förklarar vidare att ett barn som tar regler 
bokstavligt och enbart tänker i termer om bra lydnad kommer endast att utvärdera sitt 
agerande med motivet för handlingen att lyda fastställda regler och lagar. Det är enligt 
forskaren själv detta som visar det tydligaste tecknet på ett barns moraliska omdöme. 
 
Särdrag 1 Barnens förståelse för regler 
Särdrag 2 Barnens förståelse för moraliskt ansvar 
Särdrag 3 Barnens förståelse för rättvisa 

                                             Modell 1 Moraliskt utveckling enligt Piaget (egen) 
2.3 Definition av CMD 
För att kunna definiera Cognitive Moral Development vill vi förklara vad kognition 
innebär. Enligt Kohlberg (1969, s.349) innebär kognition en aktiv process av 
uppmärksamhet, strategier för informationssökning och motiverat tänkande. Forskaren 
menar i princip att processen knyter an till särskilda händelser som beror på tidigare 
generella kopplingar som utvecklats av organismen. Kohlberg (1969, s. 352-353) menar 
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att kärnan i kognitiv utveckling är kunskapen om kognitiva stadier. Dessa stadier utgör 
tydliga eller kvalitativa skillnader i tankesättet. Kulturella faktorer kan spela roll i den 
kognitiva utvecklingen, antingen påskynda eller bromsa men ändrar inte dess följd. 
Varje sekventiellt tankesätt utgör en strukturerad helhet. Ett visst svar vid ett stadie på 
en uppgift representerar inte ett specifikt svar fastställt av kunskap och kännedom på en 
uppgift som liknar en annan. Forskarens aspekt är att det snarare representerar ett 
bakomliggande tankearrangemang som fastställer svar på uppgifter som inte är 
uppenbart lika. 
 
I ett stadie med konkret beteende förklarar Kohlberg (1969, s. 352-353) att ett barn har 
en allmän tendens till att hävda att ett fysiskt objekt behåller dess egenskaper på 
varierade fysiska dimensioner, trots perceptuella förändringar. Denna tendens är 
strukturell och det är inte en specifik tillförsikt om ett visst objekt. Betydelsen är att 
både bevarade och andra aspekter av logiska handlingar ska resultera i empiriskt 
anknutna kluster av svar under utvecklingen. Stadierna i kognitiv utveckling är 
hierarkisk integration vilket betyder att högre stadier rubbar strukturen som funnits på 
de lägre stadierna. Kohlberg (1969, s.375) konstaterar att det går att återfinna 
åldersutvecklingen från kognitiv utveckling i moraliskt omdöme då detta har en 
kognitiv bas. Enligt forskaren finns det fler aspekter av moraliskt omdöme som inte har 
någon kognitiv bas, men dessa definierar inte vanliga trender inom moralisk utveckling. 
Det kognitiva mönstret i moraliskt omdöme, menar forskaren, är hänsynen till motsatta 
fysiska konsekvenser i bedömningen av det dåliga i en handling. 
 
Ett kännetecken på att utveckling av moraliskt omdöme är kognitiv menar Kohlberg 
(1969, s.374) är att ett barns kunskap om sedvanliga normer och värderingar ökar. Han 
menar att moraliska bedömningar identifieras som uppfattningar och känslor om att 
rättvisa bygger på tankar om ömsesidighet och jämlikhet och forskarens aspekt är att 
dessa tankar är likväl kognitiva som moraliska. Kohlbergs studier har visat att 
medvetandet av logisk ömsesidighet och användning av ömsesidighet som moraliskt 
argument uppkommer vid 6-års ålder hos en människa. Detta har även tidigare studier 
kommit fram till då Kohlberg (1969, s.374) beskriver en annan forskares resultat som 
logisk ömsesidighet. Exempelvis medvetandet om att jag är min brors bror utvecklas vid 
6-7 års ålder. Kohlberg (1984, s.170) menar att vid 7 års ålder är barn i det stadie av sin 
personlighetsutveckling att de kan dra logiska slutsatser, klassificera saker och hantera 
relationer om konkreta fakta. 

2.3.1 Personlighetsutveckling 
För att få en förståelse om olika moraliska skeden placerar Kohlberg (1984, s.170) dessa 
i en följd av personlighetsutveckling. Han menar att människan går igenom moraliska 
stadier, ett steg i taget och utvecklas nedifrån steg 1 upp till steg 6. Som tidigare nämnt 
börjar ett barn vid 7 års ålder utvinna logiska slutsatser och klassificera saker. Forskaren 
förklarar att i tonåren går många människor in i ett stadie av personlighetsutvecklingen 
där hen börjar resonera abstrakt. Kohlberg (1984, s.170) tydliggör att en persons logiska 
utveckling är en nödvändig förutsättning för den moraliska utvecklingen. Han påstår att 
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det finns åtskilliga individer som befinner sig på en högre nivå av den logiska 
utvecklingen än den moraliska, men inte tvärtom. 
 
Efter stadier av logisk utveckling kommer stadier av social iakttagelseförmåga eller 
socialt perspektiv eller rolltagande, vilket Kohlberg (1984, s.171) menar är viktiga 
stadier när han definierar de moraliska stegen. Stegen i rolltagande framställer på vilken 
nivå en person ser sina tankar och känslor, och vilken roll och plats individen har i 
samhället. Forskarens aspekt är att dessa steg är nära besläktade med de moraliska 
stadierna. Det som skiljer är att de inte berör rättvisa och vilka val som är rätt eller fel. 
 
Kohlberg (1984, s.171) beskriver processen från logiskt tänkande till social 
iakttagelseförmåga till moraliskt omdöme som en horisontell rörelse. Forskaren (1984, 
s.171) förklarar att först uppnår människan ett logiskt skede när hen kan se världen som 
en sammanhängande helhet, därefter kommer nivån av rolltagande där personen kan se 
att andra människor förstår varandra och vilken plats var och en har i världen. Till slut 
når människan steg 4 av moraliskt omdöme, där välfärd och ordning av samhället är 
utgångspunkten för att avgöra vad som är rättvist och korrekt. Forskaren beskriver att 
det sista steget i denna process i moraliskt omdöme är moraliskt beteende. Han menar 
att för att agera på ett högt moraliskt sätt krävs det att individen befinner sig på ett högre 
stadie, 5 och 6, av moraliska resonemang. För at kunna rätta sig efter moraliska 
principer måste människan förstå eller tro på dem. Det finns flera faktorer som 
bestämmer till vilken nivå av moraliskt resonemang hen når upp till i en specifik 
situation. Forskaren sammanfattar denna process med att moraliska stadier förhåller sig 
till kognitivt ökande och till moraliskt beteende baserat på moraliska resonemang. 

2.3.2 CMD:s 6 steg 
De moraliska stegen är grupperade i 3 nivåer med 2 stadier i varje nivå, dessa nivåer 
konstaterar Kohlberg (1984, s.172) är för-konventionell, konventionell och efter-
konventionell eller principiell. För att förstå de totalt sex olika stadierna förklarar 
forskaren huvudnivåernas innebörd. Den första, den för-konventionella, är den nivå de 
flesta barn under 9 år befinner sig, vissa ungdomar och många vuxna brottslingar. Den 
andra nivån är där de flesta ungdomar och vuxna befinner sig i samhället. Den efter-
konventionella nivån uppnår en minoritet av vuxna och är vanligast att nå efter 20 års 
ålder. Forskaren förklarar begreppet konventionell som ett sätt som stämmer överens 
med regler och förväntningar hos en myndighet eller i samhället. Individer som befinner 
sig i den för-konventionella nivån förstår inte och kan inte upprätthålla samhällets regler 
och förväntningar. Forskaren fortsätter och förklarar att en person i den efter-
konventionella nivån förstår och accepterar samhällets regler men förstår också de 
generella moraliska principerna som är underliggande i dessa regler. 
 
Kohlberg (1984, s.172) förklarar ett sätt för att förstå de 3 nivåerna. Han menar att man 
ska se varje nivå som tre typer av relationer mellan individen själv och samhällets 
förväntningar och regler. Ur detta perspektiv är en person på nivå 1 en individ där regler 
och sociala förväntningar ligger på utsidan av honom eller henne, med andra ord är de 
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inte accepterade av en person på nivå 1. Nästa nivå, den konventionella, befinner sig en 
person som har identifierat sig med andras regler och förväntningar, framför allt från 
myndigheter. Forskaren förklarar vidare att i den tredje och sista nivån av den moraliska 
stegen finns en efter-konventionell person som har särskilt sig från regler och 
förväntningar från andra och definierar sina egna värderingar från självvalda principer, 
inom varje nivå. Kohlbergs (1984, s.173) syn på karakteriseringen av utvecklingen av 
moraliska resonemang är att han har eftersträvat en samlad struktur som kan generera de 
största egenskaperna i varje steg. Hans aspekt är att det finns en generell struktur som 
utgör både rolltagande och moraliskt omdöme. Detta är koncept som refererar till hur 
individen definierar både sociala förhållanden, moraliska värderingar eller hur hen bör 
agera. 
 
Vi har funnit många artiklar som har beskrivit Kohlbergs modell av CMD som ett 
ramverk och grund som har applicerats på organisationer inom företagsetik. Både 
Trevino (1986, s.604) och Tesfom et al. (2011, s.30) anser att Kohlbergs modell utgör 
inspiration till studier om etiskt beslutsfattande och att det är ett verktyg för att ta reda 
på hur medarbetare tänker när de utsätts för ett etiskt dilemma. Ingram, LaForge och 
Schwepker (2013, s.306) anser att CMD har en potential att influera enskilda beslut på 
egen hand och genom inverkan på det etiska klimatet i organisationen. Bommer et al. 
(1987, s.273) menar att många studier som klassificerar sig till enskilda attribut 
använder Kohlbergs modell för att mäta vilken moralisk nivå individen befinner sig på, 
och tillämpar den som ett instrument för att mäta en persons nivå av moraliska 
resonemang. Trevino (1986, s.604) menar att CMD fokuserar på vilka skäl som ligger 
bakom en individ och dess moraliska val, snarare än själva beslutet. Nedan följer en 
specificering av Kohlbergs modell som beskriver de tre huvudnivåerna och de steg som 
tillhör varje nivå.  

                      
Modell 2 ”Six stages of Moral Development according to Kohlberg” (Trevino 1986) 
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Trevino (1986, s.604), Tesfom et al. (2011, s.31) och Kohlberg och Hersh (1977, s.54) 
förklarar att vid steg 1 handlar det om specifika frågor med konkreta konsekvenser som 
juridiska åtgärder och straff. Det är de faktiska konsekvenserna som bestämmer 
handlingens välvilja eller ondska, oavsett värdet eller den mänskliga betydelsen av 
dessa konsekvenser. Det här steget handlar således om personens egenintressen, d.v.s. 
att individen följer enbart reglerna när det gynnar dem själva. Tesfom et.al (2011, s.31) 
hävdar att de första stegen ofta uppnås i tidig barndom och menar att individen i det 
stadiet, även i vuxen ålder, ser tillbaka på sin uppväxt och vilka normer och regler som 
gällde då. 
 
Steg 2 beskriver Kohlberg et al. (1977, s.54) som att handlingen står fast vid att 
individen uppfyller sina egna och andras behov. Tesfom et al. (2011, s.32) betonar 
vikten av känslan av rättvist utbyte mellan två individer vid en handling. Forskarna 
menar att ömsesidighet och rättvisa står i fokus när en individ står inför ett etiskt beslut. 
 
Vid steg 3, har en individ kommit upp till den konventionella nivån i CMD. Trevino 
(1986, s.604), Tesfom et al. (2011, s.32) och Kohlberg et al. (1977, s.55) beskriver steg 
3 där gott uppförande är vad som förväntas av andra. Tesfom e al. (2011, s.32) drar en 
parallell med fastighetsmäklarbranschen. De jämför detta steg som vikten av att bli 
rekommenderad vidare efter att ha uppfyllt sin kunds förväntningar. 
 
Steg 4 handlar enligt Trevino (1986, s.604), Tesfom et al. (2011, s.32) och Kohlberg et 
al. (1977, s.55) om respekten mot upprätthållandet mot staten och myndigheter. Korrekt 
beteende är att visa respekt för auktoriteter, göra sin plikt och bevara den sociala 
ordningen. Individen i steg 4 är kapabel till att se bredare på ett samhällsperspektiv. 
Utifrån en fastighetsmäklarsituation menar Tesfom et al. (2011, s.32) att i det här steget 
utgår det etiska beslutsfattandet från respekten för kontoret och arbetskollegorna. 
Forskarna (2011, s.32) förklarar att fastighetsmäklare har fått sin licens från ett 
godkännande av en myndighet och att det därför är viktigt att de respekterar dess lagar 
och policys. Konsekvenserna kan annars bli att det leder till juridiska åtgärder. 
 
Steg 5. Detta steg handlar, enligt Kohlberg et al. (1977, s.55) och Trevino (1986, s.606) 
om att rätta handlingar styrs av vad individen ser som generella värderingar och 
principer. Individen vid det här steget bortser från lagar och normer från myndigheter 
och andra individer. Det finns en klar insikt av personliga åsikter och värderingar och 
individen bortser från vad som är politiskt korrekt. Det rätta beslutet fattas genom vad 
individen anser vara rätt. Tesfom et al. (2011, s.33) resonerar att steg 5 ur ett 
fastighetsmäklarperspektiv är att fastighetsmäklaren visar respekt för kundens rätt till 
service och att de litar på att fastighetsmäklaren förhåller sig till etiskt agerande. 
 
Steg 6. Kohlberg et al. (1977, s.55) och Tesfom et al. (2011, s.33) beskriver steget som 
att generella etiska principer bestämmer det etiska beslutet, trots att lagar kränks. Vad 
som anses vara rätt i ett beslut fastställs av samvete tillsammans med etiska principer 
som individen själv anser vara rätt. Forskarna menar att dessa principer är diffusa och 
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etiska, de är inte några tydliga moraliska regler som går att greppa. Principerna i detta 
steg är präglade av rättvisa, ömsesidighet och respekt för mänskliga rättigheter och 
värden. Tesfom et al. (2011, s.33) beskriver det sista stadiet av CMD där hens moraliska 
principer består av vikten av att kunna lösa kunders klagomål, trots att det inte finns 
någon skyldighet till det. Forskarna menar att en fastighetsmäklares etiska 
beslutsfattande kan fastställas hur hen hanterar situationer med missnöje från 
konsumenter när ett förmedlingsuppdrag är avslutat och därmed mäklarens ansvar 
 
2.4 Utveckling av CMD enligt Trevino  
En forskare som har gjort en utveckling av Kohlbergs modell av CMD är Linda 
Trevino. Trevino (1986, s.602) har i sin forskning kommit fram till ett förslag om att 
etiskt beslutsfattande förtydligas av sambandet mellan individuella- och 
situationsvariabler. Modellen visar på att situationseffekter kan påverka en individs 
etiska beslutsfattande genom upplevelser på arbetet och dess egenskaper och kultur. 
Sådana effekter anser forskaren möjliggör en individs moraliska utveckling. Trevinos 
(1986, s.603) aspekt är att det är de individuella komponenterna som reagerar på ett 
etiskt dilemma som ett tankemönster som styrs av en individs moraliska utveckling. 
Forskaren menar att denna utvecklingsfas definieras av hur en individ tänker kring ett 
etiskt dilemma. Däremot anser hon att förklaringen inte är tillräcklig. Hon har, genom 
inspiration från Kohlberg, därför utvecklat en modell som belyser samspelet mellan 
individuella- och situationskomponenter med en intellektuell komponent för att avgöra 
en individs reaktion vid ett etiskt dilemma. 
 
Individuella egenskaper definierar Trevino (1986, s.609) som tre specifika variabler 
som kan påverka en individs tankemönster om vad som är rätt eller fel. Dessa består av 
begreppen ”ego strength”, ”field dependence” och ”locus of control”. ”Ego strength” 
beskriver forskaren som en förening av övertygelse och självreglerad kunskap. 
Forskaren förklarar vidare att individer med ”ego strength” egenskaper kan motstå 
impulser och i en handling utgår de ifrån vad de själva anser vara rätt. Sådana individer 
förväntas sedermera att agera konsekvent i relationen mellan kognition och moraliskt 
handlande. ”Field dependence” förklarar Trevino (1986, s.610) är en variabel hos 
individer som använder externa referenser som kan styra deras beteende. Etiska 
dilemman är problematiska och värderingar står ofta i konflikt med varandra, därför är 
det vanligt att organisationer involverar konsulter för att hjälpa till med sådana 
oanständigheter. Forskaren (1986, s.610) exemplifierar sådana tvetydigheter där en chef 
ber en underordnad att genomföra en oetisk handling, och lovar personen i fråga att inte 
behöva ta ansvar för eventuella konsekvenser 
 
Den sista variabeln som Trevino (1986, s.610) belyser är som tidigare nämnt ”locus of 
control”. Denna egenskap beskrivs som både intern och extern och mäter uppfattningen 
om hur kontrollerad en individ beter sig under händelserna i livet. De interna, förklarar 
forskaren beror på egna ansträngningar till skillnad mot de externa. Händelserna är 
utanför kontrollerade former och omständigheter inträffar med hjälp av ödet eller tur. 
Trevino (1986, s.610) konstaterar att de interna faktorerna inom ”locus of control” är 
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mer benägna att ta personligt ansvar av konsekvenser som uppstår vid oetiskt beteende. 
De externa faktorerna tar inte ansvar för oetiskt beteende utan litar på litar på yttre 
faktorer. 

 
                                                                 Modell 3 CIM (Trevino, 1986) 

 
2.5 Demografiska variabler 
Enligt Tesfom et al. (2011, s.33) har tidigare forskning visat på att CMD har ett 
samband till olika demografiska variabler. Vi kommer i detta avsnitt beröra variablerna 
ålder, utbildning, kön, arbetslivserfarenhet och inkomst närmare. 

2.5.1 Ålder 
Colby, Kohlberg, Gibbs, Lieberman, Fischer och Saltzstein (1983, s.69) förklarar att 
den största moraliska utvecklingen sker under barndomen. Hur en individ utvecklar sitt 
moraliska resonemang anser forskarna beror på sociala faktorer. Engagerade och 
populära individer som ingår i en kamratgrupp har en lättare moralisk övergång från 
steg 1 till steg 3 av CMD under barndomen. Mujtaba, Pattaratalwanich och Chawavisit 
(2014, s.9) har gjort en liknande tolkning av ålderspåverkan och förklarar att när 
människor blir äldre så tenderar de att bli mer etiskt mogna. Forskarna menar att denna 
utveckling kan grunda sig i uppväxt och flera års social erfarenhet som formar individen 
till att ta ställning i vad som är rätt och fel. Könsfaktorn anser inte Mujtaba et al. (2014, 
s.9) påverka den etiska mognaden på samma nivå som åldersskillnader, men båda 
variablerna anses som viktiga faktorer i den moraliska utvecklingen. 
 
I vuxen ålder pekar Colby et al. (1983, s.69) på att personer försätter att utvecklas i 
tjugo- och trettioårsåldern, istället för att nå ett moraliskt tak i mitten av tonåren. 
Resultatet visar på att en 30-åring ofta är mer sofistikerad i sitt moraliska omdöme i 
relation till en 16-åring. I samband med att en individ blir äldre och uppkomsten av steg 
5 av CMD, ser författarna även en minskning av förekomsten av principiellt moraliskt 
omdöme. Resultat stödjer antagandet att moraliskt omdöme är en varaktig egenskap för 
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individer under hela livet, samt att den moraliska utvecklingen blir mer stabil i vuxen 
ålder. 
 
McClaren (2002, sid.288) har i sin studie undersökt flera olika demografiska variabler. 
Det visade sig att ålder har en svag inverkan på etiska bedömningar. Bommer et al. 
(1987, s.274) har samma aspekt och menar att äldre personer tenderar att prestera sämre 
på moraliska resonemang. Trots detta förklarar McClaren (2002, s.288) att chefer i vissa 
fall kan få variera sina åtgärder för att förstå de olika tänkesätten som innehas av olika 
åldersgrupper bland de anställda. Detta till grund för att ålder är förknippad med 
erfarenhet i en karriär. Vidare menar McClaren (2002, s.288) att det är bristen på 
åtgärder för oetiskt beteende som främjar skillnader i uppfattningen av olika 
åldersgrupper. Motsatsvis tyder Román och Munueras (2004, s.477) forskning på att 
äldre och mer utbildande beter sig mer etiskt än yngre och lägre utbildade personer. 
Författarna förklarar att äldre säljare är mer konservativa och strikta i sin etik samt att 
äldre personer är villiga att acceptera och anpassa sig till etiska normer och beter sig 
därefter. 

2.5.2 Utbildning 
Kopplingen mellan utbildningsnivå och etiska beslut förklarar Tesfom et al. (2011, s.43) 
är ett omdiskuterat ämne bland många författare. Tidigare forskning föreslår att 
professionell utbildning kan främja och motivera säljare till att utveckla en högre nivå 
av etiska värden. Román et al. (2004, s.477) belyser också tidigare forskning som pekar 
på att utbildning har ett positiv inflytande på säljares etiska beteende. Grunderna till 
resonemanget menar författarna motiveras med att utbildning främjar det kritiska 
tänkandet och förmågan att förstå situationer från flera olika perspektiv. Izzo (2000, 
s.232) fann också ett samband i sin studie mellan vuxnas moraliska mognad och nivån 
av formell utbildning. Forskarna menar på att CMD är relaterad till ökad intellektuell 
kapacitet. Tesfom et al (2011, s.43) studie visar på skillnader i hur respondenterna 
svarar beroende på graden av utbildning.  
 
Tessema, Tsegai, Ready, Embaye och Windrow (2014, s.7) instämmer med ovanstående 
författare och menar på att när individers utbildningsnivå ökar så ökar även deras 
förväntningar på ett sammanhang. Högutbildade tenderar till att bli mer kritiska till hur 
de förvaltas vad gäller bedömningen av kompetens i relation till de som är lågutbildade. 
Forskning visar även på att högutbildade är mer kritiska till befintlig personalpolicy och 
praxis vilket utvecklar det moraliska tänkandet. Även King och Mathew (2002, s.266) 
har liknande aspekt och förklarar att moraliska resonemang tenderar att förbättras under 
en formell utbildning. Specifika kollegiala sammanhang och utbildningserfarenheter är 
förknippade med tillväxt i moraliskt omdöme. Att vara en del av ett sammanhang 
utvecklar det moraliska resonemanget, och då menar King et al. (2002, s.266) att skolor 
erbjuder ett utmärkt sammanhang för att stimulera moraliska resonemang. 
 
Studier som King et al. (2002, s.252) belyser har undersökt sambandet mellan moralisk 
utveckling och formell utbildning. Dessa studier tyder på att samarbeten för att lösa 
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uppgifter, tillägna sig kunskap och färdigheter främjar moralisk utveckling. 
Longitudinella studier har försökt att följa utvecklingen av moraliska resonemang 
genom att testa studenter vid två tillfällen under deras tid på college. En gång i början 
av första året, och sedan i slutet av sitt sista år. Den andra longitudinella studien har 
kartlagt denna utveckling genom att testa studenter vid flera tillfällen under sina år i 
college. Resultatet visade att forskarna kan dra slutsatsen att högre utbildning bidrar till 
utvecklingen i moraliskt omdöme. Däremot visar Román et al. (2004, s.483) studie 
motsatsen.  

2.5.3 Kön 
Flickor utvecklar moraliska riktlinjer annorlunda än pojkar menar Gilligan (1982, 
s.483). Män tänker i termer av regler och rättvisa medan kvinnor är mer benägna att 
tänka i termer av omsorg och relationer. Kvinnor beter sig annorlunda än män och tar 
därmed ståndpunkt från ett annan moraliskt perspektiv, baserat på situationens 
sammanhang. Kohlberg (1969) identifierar en stark intern partiskhet i moraliska 
bedömningar av kvinnor, vilket betraktas som normalt vid det tredje steget av hans 6 
steg i CMD. Detta steg förklaras med ”what please or helps others and is approved by 
them”. Gilligan förklarar att det sett till tidigare forskning inte är helt orimligt att 
kvinnor faller på steg 3. Detta till grund av att attribut som anses vara önskvärda för 
kvinnor är mildhet, sympati, starkt behov av säkerhet samt uttrycksfulla för känslor. 
Gilligan (1982, s.483) beskriver Kohlbergs uppfattning som att kvinnors utveckling 
kommer att stanna i steg 3 när de utmanas till att lösa moraliska problem. Detta 
eftersom kvinnor har svårt att se bortom relationer och tidigare moraliska erfarenheter. 
 
Kön är enligt Wang och Calvano (2015, s.592) en enskild faktor som påverkar en 
individs moraliska bedömningar. Forskarna menar att studier bekräftar det som Gillian 
antog, att kvinnor och män beter sig annorlunda i etiska sammanhang och därför bör 
kön vara en faktor att ta hänsyn till. Roxas och Stoneback (2004, s.162) och Wang et al. 
(2015, s.598) aspekt är att kvinnor tenderar till att agera mer etisk i relation till män. 
Sådana upptäckter är förenliga med den moraliska orientering som Gilligan (1982, 
s.483) menar tyder på att kvinnor tenderar att vara mer empatiska och inställsamma och 
därmed mer benägna till att fatta etiska beslut. Däremot såg Valentine och Rittenberg 
(2007, s.130) inget tecken på några väsentliga skillnader i etiska bedömningar mellan 
kvinnor och män, däremot såg forskarna att kvinnor har en större avsikt att agera etiskt. 
 
Idealism och relativism är två centrala begrepp enligt Wang et al. (2015, s. 596) i etiska 
bedömningar. Idealism definieras som oro för att minimera negativa konsekvenser, 
maximera vinst och effekter av etisk verkan på människors välfärd. Individer med en 
hög grad av idealism antar att önskvärda följder kan, med "rätt" åtgärder, alltid erhållas. 
Idealistiska individer är också mer benägna att ta till etiska åtgärder eftersom de är 
oroliga för att utöka vinsten för andra. Å andra sidan, avser relativism en enskild 
betoning på moraliska regler och principer vid beslut om rätt och fel. Människor som 
styrs av relativism tenderar att göra sina moraliska bedömningar baserade på situationer 
och åtgärder de utvärderar. Dessa personer kommer sannolikt att förbli realistiskt öppen 
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för undantag från regler. Wang et al. (2015, s.598) resultat tyder på att det finns 
könsskillnader mellan kvinnor och män, och att kvinnor är mer idealistiska än män samt 
att män är mer relativistiska än kvinnor. 
 
Keller, Smith och Smith (2006, s.310) studie visar att kvinnor är något mer benägna än 
män att fatta etiska beslut som är baserade på religiösa normer. Forskarnas resultat 
stöder däremot inte tanken att kön är förknippad med skillnader i etiskt beslutsfattande. 
Detta är i motsats till vissa tidigare studier. Tesfom et al. (2011, s. 43) studie visar på att 
kvinnor hade en högre medelpoäng på stegen i CMD än vad män hade. (4.18 vs. 4.01 av 
skala 1-5).  

2.5.4 Arbetslivserfarenhet 
Arbetslivserfarenheter har en betydelse för moralisk utveckling och för utvecklandet av 
möjligheter för att ta ansvar för moraliska dilemman menar Trevino (1986, s.611). 
Individer som har arbetat mycket har lyckas utveckla en komplex roll och är därför mer 
trovärdiga att klättra i sin moraliska stege. Ingram et al. (2007, s.308) styrker denna 
uppfattning och förklarar att organisationens socialiseringsprocess spelar en viktig roll i 
den moraliska utvecklingen av normer och värderingar. Genom socialiseringsprocessen 
lär en individ sig värdet av etiskt beslutsfattande och dess inverkan på andra anställda, 
framtidsutsikter och kunder. Jones (1991, s.390) däremot menar att omgivningen kan 
utgöra ett hinder för individuellt etiskt beteende. Hans uppfattning om 
socialisationsprocesser är att hierarkiska relationer som ofta påträffas på en arbetsplats 
kan utgöra snedvridna etiska avsikter hos individer. 
 
Keller et al. (2006, s.310) förklarar att deras studie som är baserad på studenter tyder på 
att arbetslivserfarenhet ligger som grund till skillnader för att forma etiska normer. 
Forskarna menar att etik inte är en fråga om skriftliga koder utan snarare en fråga av 
personliga val. Keller et als. (2006, s.310) aspekt är att arbetslivserfarenhet gör att en 
individ har en mindre egocentrisk inställning än de individerna utan arbetslivserfarenhet 
och därför handlar mer etiskt. Deras studie visar också att personer med 
arbetslivserfarenhet tenderar att ha en mer likgiltighet inställning för etik, vilket 
forskarna förklarar ur flera avseenden inte förknippas med att vara etisk. Lee (2012, 
s.1384) undersökte fastighetsmäklare och fann att både utbildning och 
arbetslivserfarenhet kan öka inkomsten, men att det varken förbättrar service eller 
kvalitén, vilket innebär att konsumenten inte får den bästa servicen. Således menar 
Tesfom et al. (2011, s.43) att erfarenhet inte verkar påverka den genomsnittliga 
medelpoängen av CMD.  

2.5.5 Inkomst  
Lee (2012, s. 1393) förklarar att fastighetsmäklare har informationsbaserade fördelar, 
vilket kan föra med sig oetiskt beteende för att få en provision. Dessa typer av 
beteenden påverkar direkt kvalitén och båda parternas uppfattning om tjänster samt 
säljarens övergripande tillfredsställelse. Vad gäller etiskt försäljningsbeteende som är i 
linje med de förväntningar forskare har så har fastighetsmäklarens etiska försäljnings 
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beteende en positiv inverkan på kundlojalitet. Rutherford et al. (2005, s.629) poängterar 
att när fastighetsmäklare vill få en snabb provision, ignorerar de vinstmaximering och 
följden av detta blir att de säljer bostäder till lägre priser. Här menar Rutherford et al. 
(2005, s.629) att fastighetsmäklare kan rekommendera en bostad till ett pris under 
marknadsvärdet för att de vill ha en snabb försäljning för att få provision. Lee (2012, 
s.1385) menar att i fastighetsmäklarbranschen där provisionslöner är vanligt 
förekommande, tyder det på att oetiskt beteende antagligen sker oftare i syfte att 
maximera sin egen inkomst. Detta menar författaren förklaras med att stress kan uppstå 
om man arbetar med en oviss lön.  
 
2.6 Kopplingar Piaget, Kohlberg och Trevino 
Vi vill i detta avsnitt av teorikapitlet tydliggöra länken mellan några av de teorierna som 
finns inom moralisk utveckling. 
 
Piagets (1965, s.110) teori förklarar hur en vuxen individs intellektuella verklighet, 
språk och attityd har påverkats av hur personen som barn blivit dedikerad moraliska 
restriktioner och intellektuellt tvång. Piaget (1965, s.111-112) lyfter fram ett begrepp 
som kallas för värderealism och som består av tre särdrag (se modell 1). Utifrån Piagets 
(1965) resonemang har Kohlberg (1969, s.374) studerat vid vilken ålder ett barn 
använder sitt moraliska tänkande och sin ömsesidighet. Kohlberg (1984, s.170) 
beskriver att moraliskt resonemang, precis som Piagets teori, består av olika faser som 
grundar sig i en individs personlighetsutveckling och att människan går igenom 
moraliska stadier som är av totalt 6 steg. 
 
Piaget (1965, s.111) definierar värderealism som en tendens som ett barn måste betrakta 
som en plikt och självständighet med ett oberoende sinne. Detta begrepp delar Piaget 
(1965, s.112) i tre utmärkande egenskaper, där den första är plikt och vikten av att 
lyssna på en vuxen. Den andra bygger på möjligheten att själv föreställa sig ett etiskt 
beroende som grundar sig i tankesättet kring regler, inte själva innehållet. Kohlberg 
(1984, s.171) menar att när ett barn kommer till 7 års ålder börjar individen kunna dra 
logiska slutsatser och kategorisera saker, och i tonåren är människan i den fas i 
personlighetsutvecklingen där personen börjar resonera abstrakt. 
 
Ett glapp mellan Piagets (1965) och Kohlberg (1969/1984) teori är att Kohlberg (1984, 
s.170) redogör för en persons moraliska utveckling och hur den logiska utvecklingen är 
en nödvändig förutsättning. Piaget (1965, s.112) belyser inte olika typer av 
utvecklingar, utan beskriver att det tydligaste tecknet på moraliskt omdöme är att enbart 
tänka i regler och lagar. Trevino (1986) har tagit Piagets (1965) och Kohlbergs (1969) 
teorier kring moraliskt omdöme ett steg längre. Trevino (1986, s.602) menar att ett 
samband mellan individuella – och situationsvariabler tydliggör en individs etiska 
beslutsfattande. Forskaren förklarar genom sin modell att situationseffekter som arbetets 
upplevelse och kultur kan påverka en individs etiska beslutsfattande, vilket i sin tur 
leder till moralisk utveckling. Trevino (1986, s. 603) förklarar att det är de individuella 
komponenterna som styr individers moraliska utveckling och hur de tänker kring ett 
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etiskt dilemma, men att denna förklaring är otillräcklig. Forskarens inspiration till 
hennes utveckling av detta fenomen är Kohlberg (1969) som hon vidareutvecklar med 
sin aspekt om samspelet mellan individuella och situationsvariabler för att avgöra en 
individs reaktion på ett etiskt dilemma. 
 
Med denna sammanfattning vill vi belysa vilka olika synsätt de tre forskarna faktiskt har 
på moralisk utveckling. Piaget (1965) anser att disciplin, lydnad och förhållandet till 
lagar och regler som ligger till grund för moralisk utveckling. Denna teori innehåller tre 
olika särdrag som beskrivs som: barnens förståelse för regler, barnens förståelse för 
moraliskt ansvar och barnens förståelse för rättvisa. Kohlberg (1969) beskriver sin teori 
om utveckling av moraliskt omdöme (CMD) som kognitiv viket betyder att ett barns 
kunskap om normer och värderingar ökar med tiden. Kohlbergs modell utgör tre olika 
nivåer som består av 2 steg i varje nivå. Hans aspekt är att ett barn genomgår olika 
personlighetsutvecklingar och att vid 7-årsåldern når en individ det stadie där logiska 
slutsatser kan dras och hantera relationer om konkret fakta. Med andra ord särskiljer sig 
Piaget (1965) och Kohlbergs (1969) teorier på det sättet att Piagets teori handlar om 3 
olika särdrag för barns förståelse oavsett ålder. Kohlbergs utmärkande drag i hans teori 
är att en individ går igenom utvecklingsstadier i olika åldrar och på så vis uppnår olika 
nivåer av CMD. Trevino (1986) förespråkar i sin teori ett samspel mellan individuella 
och situationsvariabler som tillsammans utgör en intellektuell komponent för att 
bestämma reaktionen vid ett etiskt dilemma.  

2.6.1 Sammanfattning av de demografiska variablerna 
Utifrån artikeln av Tesfom et al (2011) har vi benämnt fem olika eventuella 
påverkansfaktorer som skulle kunna ha betydelse för en individs CMD. Enligt Tesfom 
et al. (2011, s.33) har tidigare forskning visat på att CMD har ett samband till olika 
demografiska variabler. Vi kommer i detta avsnitt beröra dessa variabler närmare: ålder, 
utbildning, kön, arbetslivserfarenhet och inkomst. Kohlberg (1969, s. 352-353) menar 
att kärnan i CMD är kunskapen om kognitiva stadier. Dessa stadier utgör tydliga eller 
kvalitativa skillnader i tankesättet eller för att lösa ett problem i olika åldrar. Kohlberg 
(1984, s.171) menar att social iakttagelseförmåga och rolltagande är viktigt i 
definieringen av de olika moraliska stegen. Rolltagande framställer i vilken nivå en 
individ ser sina tankar och känslor samt vilken plats personen har i samhället. 

Tesfom et al (2011, s.33) beskriver att det finns tidigare forskning som har visat på ett 
samband mellan olika demografiska variabler och CMD. Enligt de artiklar vi berört 
inom demografiska variabeln ålder menar Colby et al. (1983, s.69) att den största 
moraliska utvecklingen sker under barndomen och att sociala faktorer påverkar hur en 
individ utvecklar sitt moraliska resonemang. Mujtaba et al. (2014, s.9) menar att när 
människan blir äldre finns det en tendens till att hen blir mer etisk mogen. Bommer et 
als. (1987, s.274) aspekt i motsatsvis till ovan nämnda forskare är att äldre personer 
tenderar att prestera sämre på moraliska resonemang. 
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Det finns olika teorier och slutsatser om den demografiska variabeln utbildning. Izzo 
(2000, s.232) menar att det finns ett samband mellan vuxnas moraliska mognad och 
vilken nivå av formell utbildning de har. Román et al. (2004, s.477) stödjer denna 
uppfattning och belyser att utbildning har inflytande på säljares etiska beteende. 

Variabeln kön menar Wang et al. (2015, s.592) är en på verkande faktor på en individs 
moraliska bedömningar. Roxas et al. (2004, s.162 och (Wang et al. (2015, s.598) 
resonemang är att kvinnor tenderar till att agera mer etiskt i relation till män. Valentine 
et al. (2007, s.130) stödjer inte detta påstående då de inte kunde se några tecken på 
märkbara skillnader mellan kvinnor och män i etiska bedömningar. Keller et al. (2006, 
s.310) menar att skillnaden mellan kvinnor och mäns etiska beslut handlar om att 
kvinnor är mer benägna att fatta etiska beslut som handlar om religiösa normer.  
 
Den fjärde variabeln som enligt tidigare forskning är en påverkansfaktor för 
utvecklingen av CMD är arbetslivserfarenhet. Enligt Trevino (1986, s.611) och Ingram 
et al. (2007, s.308) har arbetslivserfarenhet betydelse för moralisk utveckling och 
individer som har arbetat länge har lyckats utveckla en komplex roll. Keller et al.(2006, 
s.310) stödjer denna uppfattning då de menar att arbetslivserfarenhet ger en individ en 
mindre egocentrisk inställning till skillnad mot de utan den erfarenheten, vilket leder till 
ett mer etiskt handlande.  
 
Inkomst menar Lee (2012, s.1393) kan medföra ett oetiskt beteende hos 
fastighetsmäklare för att få en snabb provision och att sådant beteende direkt påverkar 
kvalitén och parternas uppfattning om tjänster och säljarens tillfredsställelse. Rutherford 
et al. (2005, s.629) förklarar att fastighetsmäklare kan rekommendera ett 
försäljningspris till under marknadsvärde för att få en snabb försäljning och därmed få 
provision. Lee (2012, s.1385) menar på att en konsekvens av detta kan bli att 
fastighetsmäklares oetiska beteende uppstår oftare för att maximera sin inkomst.  
 
Med avseende på ovanstående diskussion och med hela vår teoretiska referensram som 
utgångspunkt har vi sammanställt en tabell nedan som beskriver hur dagens 
forskningsläge ser ut. Den studie vi replikerar har fått fram ett resultat som vi sedan 
kommer att jämföra med vår studies resultat. Vi har vidare tagit fram två 
forskningsfrågor som vi vill besvara utifrån vårt sammanställda teorikapitel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Tabell 1 Tesfom et al. (2011) modell efter genomförd studie (egen) 
 

1 Steg 1 (genomsnittliga resultat 4,08/5) 
2 Steg 6 (genomsnittliga resultat 4,05/5)  
3 Steg 5 (genomsnittliga resultat 3,61/5) 
4 Steg 4 (genomsnittliga resultat 3,44/5) 
5 Steg 3 (genomsnittliga resultat 3,24/5) 
6 Steg 2 (genomsnittliga resultat 2,48/5) 
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Våra forskningsfrågor framställda utifrån tidigare forskning: 
• Vilket steg av CMD har störst betydelse för fastighetsmäklares etiska 

beslutfattande? 
• Hur förhåller sig de demografiska variablerna; ålder, utbildning, kön, 

arbetslivserfarenhet och inkomst till de sex stegen av CMD? 
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3. Metod 
I detta kapitel presenterar vi vårt metodval och beskriver vi hur vi har gått tillväga för 
att få fram vårt empiriska material. Vi förklarar vår analysmetod samt en granskning 
för de kvalitetsmått som ställs inom kvantitativ forskning.  
 
3.1 Det aktuella forskningsläget 
Det vi har summerat i vårt teorikapitel är grundat på en noggrann undersökning av 
tidigare forskning inom ramen för det forskningsområdet vi har valt att studera. Den 
studien vi replikerar, och som fick oss att bli nyfiken på att göra samma studie inom den 
svenska fastighetsmäklarbranschen, är skriven av Tesfom och Birch (2011). Denna 
artikel har 184 citeringar vilket vi känner är en stabil grund att stå på i vår 
replikationsstudie. Det vi vill inrikta oss på inom etiskt beslutsfattande är hur en 
individs moraliska omdöme är utvecklat vid ett etiskt dilemma. Detta utgör ett smalt 
forskningsområde och vi har sett till att göra en djupdykning inom detta område. Vårt 
huvudområde i teorikapitlet har varit att förstå och förklara begreppet CMD vilket har 
gjort att vi har fått studera Kohlbergs (1969) välciterade vetenskapliga grundtankar med 
7009 citeringar. Kohlberg och Hersh (1977) har 616 citeringar och Kohlberg (1984) 
med sina 467 citeringar. Dessa artiklar har varit vår utgångspunkt när vi har studerat 
begreppet CMD. För att inte utesluta grundtanken bakom Kohlbergs teorier har vi även 
berört föregångaren och psykologen Piaget (1965) med sina 10939 citeringar, som 
Kohlberg utvecklat sin teori om CMD från. Med det sagt anser vi att vi har berört 
klassiska teorier som vi menar utgör kvalité för vår teoretiska referensram. Vi har även 
undersökt huruvida dessa forskare fortfarande är aktuella och om de har citerats de 
senaste två åren, vilket de har. Vår aspekt är att oavsett hur gamla artiklarna är väcker 
de fortfarande nyfikenhet. 

3.1.2 Val av forskningsdesign 
Eftersom vår studie grundar sig i en replikering av en annan studie så har vi valt att göra 
liknande metodval som Tesfom et al. (2011, s.35). Vi har valt att göra en 
surveyundersökning vilket enligt Bryman och Bell (2013, s.78) omfattar en 
tvärsnittsdesign med en insamling av kvantitativ data i form av enkäter. Vi analyserar 
datan i det statistiska programmet SPSS för att finna sambandsmönster mellan två eller 
flera variabler. 
 
En annan forskningsdesign är kvalitativ metod. Det ger värdefullare detaljer och anses 
mer djupgående beskriver Bryman & Bell (2013, s.411). Ett ytterligare alternativ är att 
använda sig av flermetodsforskning som triangulering där fler metoder används för att 
studera resultatet dubbelt. Vi resonerade kring dessa och bestämde trots det att 
kvantitativ forskning är den metod som tillämpas bäst på vår forskning. Det var viktigt 
för oss att vårt resultat skulle vara mätbart för att kunna jämföra vår studie med Tesfom 
et als. studie. Dessutom upplevde vi att det fanns ett forskningsgap vad gäller etiska 
bedömningar som mäter ämnet på bredden. Bryman och Bell (2013, s.176) förklarar att 
en kvantitativ forskningsmetod kännetecknas av fyra huvudsakliga områden som vår 
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forskning riktar fokus på. Dessa fyra drag är mätning, kausalitet, generalisering samt 
replikation. 
 
Data samlades in via en webbaserad enkätundersökning genom programmet ”Google 
forms”. Vi ansåg med stöd av Bryman och Bell (2013, s.246) och Eriksson och Hultman 
(2014, s.102) webbaserade enkäter i relation till enkäter i pappersformat vara ett rimligt 
val. Resonemanget grundar sig i att det tar längre tid att erhålla svar om enkäterna 
skickas som brev. Genomförandet av intervjuer kan även bli dyrt i jämförelse med 
utskick av elektroniska enkäter, vilket också är en anledning till att vi valde att 
distribuera ut webbaserade enkäter. Bryman och Bell (2013, s. 247) beskriver att det är 
lättare att få respondenter att besvara en enkät om frihet ges att besvara enkäten när det 
passar respondenten.  
 
Tourangeau och Smiths (1996, s.276) studie visar på att enkäter fungerar bättre när 
risken finns för att ett ämne blir känsligt. Forskarna hänvisar till en studie där 
respondenterna rapporterar en högre grad av exempelvis aborter och missbruk i enkäter 
än vid strukturerade intervjuer. Etik är ett ämne som vi antog skulle väcka känslor hos 
respondenterna. Med stöd av det ovan nämnda ansåg vi att vi skulle få en mer rättvis 
bild genom distribuering av enkäter så att respondenterna kunde besvara enkäten på 
egen hand och förhoppningsvis vara mer ärliga.  
 
3.2 Population, urval och bortfall 

3.2.1 Population 
En population förklarar Patel och Davidsson (1991, s.44) syftar till den större 
begränsande gruppen som studien avser att undersöka. I vår studie vill vi att vår 
population ska representera svenska fastighetsmäklare utan några begränsningar till 
demografiska variabler. Melin (2013, s.23) beskriver att en fastighetsmäklare är en 
fysisk person som yrkesmässigt ägnar sig åt förmedling av fastigheter, bostadsrätter, 
byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter 
eller hyresrätter. Vår population omfattas av registrerade fastighetsmäklare hos 
Fastighetsmäklarinspektionen som enligt (FMI, 2016) den 31 mars 2016 uppgick till 
6734 stycken. Patel och Davidsson (1991, s. 44) beskriver att en totalundersökning bör 
omfatta en hel population vilket vi inte har resurser till. Därför har vi följt Trost (2013, 
s. 29) uppmaning om att göra ett urval av populationen. Bryman och Bell (2013, s.189) 
förklarar att kvantitativa studier bör skapa ett urval utifrån den totala populationen för 
att skapa en generaliserande bild. Enligt Krejcie och Morgan (1970, s.608) bör en studie 
bestående av 7000 personer erhålla 364 svar för att kunna generalisera enkätens svar till 
en hel population.  
 
Tesfom et al. (2011, s.35) har gjort sin studie på fastighetsmäklare i delstaten 
Washington i USA. En fastighetsmäklare i USA regleras av federala och statliga lagar 
som mer eller mindre är standardiserade. Därför förklarar forskarna att deras urval är 
goda representanter för fastighetsmäklare i USA. I Sverige så går alla fastighetsmäklare 
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under samma lag vilket gör att vi kan känna oss trygga med att alla som besvarar vår 
enkät arbetar efter samma statliga lagar.  

3.2.2 Urval 
I en kvantitativ undersökning menar Bryman och Bell (2013, s.189) att det är viktigt att 
skapa ett urval utifrån den totala populationen. Som tidigare nämnt och med stöd av 
Trost (2012, s.29) så har vi valt att basera vår studie på en mindre andel av den totala 
populationen. Vår ambition var att nå en blandad population som ger en så 
generaliserande bild som möjligt. Vi ville inte heller styra vilka respondenter som 
deltog i studien eftersom vi ville uppfylla kriterierna för ett slumpmässigt urval. 
Banerjee och Chaudhury (2010) förklarar att en viktig aspekt är att det urval man är ute 
efter har möjlighet att bli generaliserbart gentemot den utvalda populationen. Ett skevt 
urval menar Bryman och Bell (2013, s.190) medför att populationen inte blir tillräckligt 
representativt. En förutsättning för att skapa en stark generaliserbarhet till 
respondenterna är att få ner skevheten i sin population och ge ett så representativt urval 
som möjligt.  
 
Banerjee och Chaudhury (2010) förklarar att en undersökning kan definieras som 
slumpmässigt om varje individ i populationen har en lika stor sannolikhet för att 
inkluderas. Forskarna menar att det är viktigt att skapa en urvalsram. Vi har 
slumpmässigt valt att skicka 945 enkäter till fastighetsmäklare i Sverige med hjälp av 
hemsidan hittamaklare.se. Banerjee et al. (2010) förklarar att en vanlig metod för ett 
enkelt slumpmässigt urval är att utifrån en lista över personer tilldela ett nummer till 
varje individ och sedan välja vissa nummer med hjälp av tabeller eller statistiska 
program. Vi har med stöd av ovanstående först via hemsidan random.org slumpat ett 
nummer mellan 1-21 som symboliserar antalet län i Sverige. Sedan har vi på samma sätt 
slumpat vidare en stad i länet, där de fastighetsmäklarna som ingår i området har erhållit 
en enkät. Det var viktigt för oss att vårt resultat skulle sträva efter att vara så 
representativt som möjligt. Ett representativt urval är enligt Banerjee et al. (2010) att 
varje medlem i urvalet har en likvärdig chans att bli valda som respondenter. Vi anser 
att vi genom vår urvalsmetod inte kunde styra över vilka som tilldelades enkät, och 
därför har alla en likvärdig chans. Vår ambition var att mäta svenska fastighetsmäklares 
nivå av CMD, vilket innebär att vi inte lagt någon vikt vid vilken mäklarbyrå våra 
respondenter arbetar vid. 
 
En surveystudie brukar i regel medföra stora bortfall förklarar Bryman och Bell (2013, 
s. 202). Vi var medvetna om att fastighetsmäklare i Sverige erhåller en stor mängd 
enkäter varje år från studenter. En följdeffekt till detta var att många fastighetsmäklare 
inte besvarar enkäter vilket gjorde att vi kunde förvänta oss ett stort bortfall. För att 
motverka denna effekt försökte vi att nå ut till fastighetsmäklare i ett tidigt stadie. Vi 
valde att kontakta fastighetsmäklaren direkt istället för att gå genom de stora aktörerna. 
Mailadresserna fann vi på respektive mäklares hemsida, sedan skickade vi ut den 
webbaserade enkäten med ett introduktionsbrev. 
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3.2.3 Bortfall 
Bortfall innebär enligt Bryman och Bell (2013, s.203) den procentuella andelen av 
urvalet som har valt att inte delta i undersökningen. Forskarna förklarar vidare att 
bortfallet är komplicerat då det behövs ta hänsyn till fler faktorer än de som inte har 
besvarat enkäten. En faktor som behöver ses över när bortfallet beräknas är om det på 
ett uppenbart sätt går att se om en respondent inte har tagit enkäten på allvar. I vårt fall 
har vi inte hittat något sådant från våra respondenter, däremot har vi erhållit mail från de 
fastighetsmäklare som inte ville delta i vår studie, dem har vi räknat in i vårt bortfall.  
 
Vi har använt några av de råd som Bryman och Bell (2013, s.249) ger angående 
minskning av bortfall i enkätstudier. En av dessa är att i utskicket av enkäten inkludera 
ett introduktionsbrev med förklaring av syftet av undersökningen och garantera 
konfidentiell hantering. En till åtgärd är att skicka ut påminnelser till dem som 
garanterat inte har svarat på enkäten. 
 
När vi skulle summera vårt bortfall kunde vi konstatera att vi hade fått 16 mail som 
tillsammans utgjorde respondenter som var föräldralediga, sjukskrivna och 
fastighetsmäklare som inte ville delta. För att beräkna hur stor svarsfrekvens vi hade till 
vår undersökning gjorde vi enligt Bryman och Bells (2013, s.203) förklaring: ”Antalet 
användbara enkäter dividerat med totala urvalet minus medlemmar av urvalet som inte 
passar eller som inte går att få tag i multiplicerat med 100.” Svarsfrekvensen består 
enligt forskarna av den procentandel av urvalet som besvarar enkäten. Vi skickade totalt 
ut 954 enkäter varav 16 av dem svarade direkt till oss att de inte kunde delta vilket 
resulterade i 134 svar.  Vår beräkning av svarsfrekvensen fick följande utfall: 
 

134 ÷ (945-16) × 100 = 14,42 % 
En acceptabel svarsprocent förklarar Bryman och Bell (2013, s.249) är mellan 60 % och 
70 %. Detta ger vår studie en oacceptabel svarsfrekvens vilket vi är medvetna om, men 
vi anser däremot att en svarsprocent uppemot 60 % är svår att nå för vårt urval. Vi hade 
i åtanke redan innan vi genomförde enkätutskicket att en hög svarsfrekvens skulle vara 
svår att uppnå. Vår uppfattning är att en del personer varken har tid eller ork att svara på 
enkäter. I artikeln vi replikerar skriven forskarna Tesfom och Birch (2011, s.36) att de 
kan utläsa en svarsfrekvens på 16 %. Denna artikel har god citering och har som tidigare 
nämnt inspirerat oss till vår studie. Vi anser att detta är ett argument som stöd till vår 
låga svarsfrekvens. Bryman och Bell (2013, s.251) belyser vikten i att vara medveten 
om konsekvenserna med en låg svarsfrekvens, men förklarar att det inte ska vara en 
anledning till att undvika användningen av enkäter. 
 
3.3 Val av variabler 

3.3.1 Kontrollvariabler 
Bryman och Bell (2011, s.686) beskriver att kontrollvariabler utgör variabler som har en 
naturlig inverkan på sambandet mellan variablerna. Tesfom et al. (2011, s.35) enkät 
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innehåller fem demografiska kontrollvariabler som är respondenternas ålder, kön, 
utbildningsnivå, inkomst, och antal års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Med 
motivering av att vi ska genomföra en replikering har vi valt samma demografiska 
kontrollvariabler och placerat dem längst ned i enkäten. Greenland (1989, s.343) 
förklarar att de är av relevans att de variabler som används har en anknytning till 
studien. Vi anser att de kontrollvariabler vi valt är relevanta med stöd av att vi vill göra 
både en mätning med Tesfom et als. (2011) resultat, samt att vi vill se hur dessa 
demografiska variabler förhåller sig till de olika nivåerna av CMD. 
 
3.4 Operationalisering av mätinstrument 
Att undersöka om något stämmer är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s.86) avsikten 
med en vetenskaplig undersökning. Bryman och Bell (2013, s.167) förklara att vissa 
begrepp inte är kvantifierbara och att man därför behöver använda sig av indikationer. 
Omvandling av generella teoretiska begrepp till mätbara termer förklarar Sohlberg och 
Sohlberg (2013, s.133) kallas operationalisering. För oss är det viktigt i den meningen 
att vi ville kunna göra vårt resultat mätbart. Indikationer bygger på de frågor som vi har 
formulerat i vår enkät och som tillsammans med varandra står för innehållet av 
begreppen förklarar Bryman och Bell (2013, s.167). Begrepp som existerat i teorin bryts 
alltså ner och ger oss information som är mätbar för vår studie. Bryman och Bell (2013, 
s.169) förespråkar att använda flera mätinstrument istället för att endast använda en 
indikator. Det kan annars finnas en risk för att en indikator kan ge missvisande 
klassifikation och framkalla feltolkningar eller missförstånd. 
 
Först ställs den teoretiska definitionen av begreppet upp, sedan beskrivs den 
operationella definitionen som kan mätas genom stickprov exempelvis. Detta förklarar 
Sohlberg och Sohlberg (2013, s.132) är för att skapa en mätprocedur. Det är alltså 
viktigt att skapa en operationalisering av varje begrepp samt mätbarhet för att bevisa sin 
ståndpunkt. I bilaga 1 finns en tabell på hur frågorna som kan relateras till var och en av 
begreppen.  

3.5 Enkätutformning 
Enkäten har vi utarbetat i ”Google Forms” och består av totalt 25 frågor där fem av dem 
utgör de demografiska frågorna som utgör våra kontrollvariabler. Vi skickade ut vår 
enkät via mail vilket vi introducerade med en presentation om oss själva och vårt syfte 
med undersökningen. Bryman och Bell (2013, s.249) beskriver att ett bra utformat 
introduktionsbrev ska förklara syftet med undersökningen, hur respondenterna valts ut 
och varför undersökningen är viktig. Vi skickade ut vår enkät via mail och tog till vara 
på de ovanstående tipsen och introducerade enkäten med en presentation om oss själva, 
vårt syfte med undersökningen och hur många frågor formuläret innehåller samt 
ungefärlig tidsram för deltagandet.  
 
Vi var tydliga med att beskriva att vi slumpmässigt valt ut deras mailadress och att 
svaren kommer att behandlas högst konfidentiellt. Det var något vi ansåg som viktigt då 
vi ville ge respondenterna ett seriöst intryck. I introduktionsmailet tillade vi att om de 
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hade några frågor och funderingar över enkäten kunde de höra av sig till oss eller vår 
handledare Jonas Kågström. För att öka vårt intryck av att vara seriösa i vår 
undersökning lade vi till Högskolan i Gävles logga på vårt frågeformulär, om det gjorde 
någon större skillnad i hur respondenterna upplevde tillförlitligheten i enkäten kan inte 
vi avgöra, men Bryman och Bell (2013, s.249) menar att en attraktiv layout kan minska 
bortfallet.  
 
Denna åsikt är något Bell (2006, s.146) delar när han beskriver att en väl utformad enkät 
kan minimera risken för att respondenterna inte vill delta i undersökningen om den inte 
ger god uppfattning hos dem. När vi utformade enkäten hade vi en diskussion om 
huruvida vi skulle erbjuda någon form av ersättning för att öka intresset hos 
respondenterna. Sådan ersättning kan enligt Bryman och Bell (2013, s.250) exempelvis 
vara biobiljetter, pengar eller lotter. De menar på att pengar har visat en positiv effekt 
för svarsprocenten. Vi valde medvetet att inte erbjuda någon ersättning som tack för att 
respondenterna besvarat vår enkät. Ur ett etiskt perspektiv anser vi det vara olämpligt. 
Vår undersökning handlar enbart om hur en fastighetsmäklare resonerar kring ett etiskt 
dilemma. Skulle vi erbjuda ersättning för att det ska öka svarsprocenten anser vi att vi 
själva skulle vara tvetydiga rent etiskt. 

3.5.1 Enkätens omfattning 
Eftersom att vi gör en replikeringsstudie ville vi ha liknande utformning av frågor som 
originalstudien hade. Vi tog därför kontakt med forskarna som utförde studien som vi 
replikerar med förhoppning att de skulle dela med sig av deras enkät. Vi fick respons 
redan dagen efter med bifogad enkät. Med den som utgångspunkt kunde vi formulera 
frågorna så att de skulle passa till ett svenskt fastighetsmäklarperspektiv. Den enkät vi 
fick ta del av från forskarna var utformad för att passa fastighetsmäklare i staten 
Washington, USA. Därför var det en förutsättning för oss att formulera om både 
scenariot och frågorna något. Enkäten börjar med att respondenten får ett scenario där 
de sedan tvingas ta ställning till hur de, i ett etiskt dilemma, skulle agera. 

3.5.2 Formulering av frågor 
Vid formuleringen av våra enkätfrågor beaktade vi grundligt Bryman och Bells (2013, 
s.247) tips om att det är viktigt att frågorna i enkäten är klara och tydliga då det inte 
finns någon intervjuare på plats för att direkt kunna svara på frågor. Vidare vägleder de 
att det är av stor vikt att inte ställa för många frågor som respondenterna kan uppleva 
som oviktiga. När vi skulle formulera våra frågor till enkäten upptäckte vi att det finns 
olika sätt att ställa frågorna på. Enligt Bryman och Bell (2013, s.261) finns det antingen 
öppna eller slutna frågor. På öppna frågor är det möjligt för respondenterna att svara 
fritt och på slutna frågor är de bundna till vissa svarsalternativ. Vi valde att ha alla 
frågor förutom två slutna. De två vi har öppna är frågor om fastighetsmäklarens ålder 
och antal år i branschen. Bryman och Bell (2013, s.263) beskriver att slutna frågor gör 
att det blir lättare att behandla svaren samt att jämförbarheten i svaren ökar. Även Trost 
(2012, s.72) menar att öppna frågor tar längre tid att bearbeta och att det kan leda till att 
respondenterna undviker att svara på en sådan fråga för osäkerheten vad de ska svara.  
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Trots vägledningen angående öppna frågor har vi två öppna frågor angående 
respondentens ålder och antal år i branschen, vi ansåg att de frågorna inte borde skapa 
någon osäkerhet. Efter en diskussion ansåg vi båda att de ovanstående råden angående 
frågornas struktur motiverade oss till att använda övervägande slutna frågor. Under 
utarbetandet av frågorna ansåg vi att de 20 första frågorna skulle vara horisontella och 
tre av de demografiska slutna frågorna vertikala. Bryman och Bell (2013, s.253) menar 
däremot att det finns en risk att en respondent av förvillelse kan svara i fel svar och att 
vertikala svarsalternativ gör det lättare för respondenten att skilja svarsalternativen från 
frågan och att blanda vertikalt- och horisontella svarsalternativ kan skapa förvirring. Vår 
aspekt var, trots ovanstående råd, att använda huvudsakligen horisontella svarsalternativ 
eftersom att vi ansåg att den mängd frågor vi hade skulle medföra att vertikala 
svarsalternativ skulle ta för mycket plats. Det var endast frågorna om kön, omsättning 
och utbildning där vi valde att ha vertikala svarsalternativ. Vår förhoppning är att det 
inte gjorde respondenterna förvirrade utan att de förstod logiken i utformningen. Nedan 
visar vi exempel på hur våra enkätfrågor var utformade. 
 

 
Modell 4 Frågeformulering (egen) 

3.5.3 Skalutformning 
Våra 20 första frågor valde vi, som tidigare nämnt att tilldela, horisontella 
svarsalternativ. I de frågorna har vi använt oss av likertskalor som enligt Matell och 
Jacoby (1972, s.506) syftar till att det ger utrymme till respondenterna att yttra sig vad 
de tycker inom ett särskilt ämne. Brooke (1996, s.4) förklarar att respondenterna 
behöver visa sitt ställningstagande för ett uttalande där de svarar om de stödjer detta 
eller inte genom att svara med olika steg på en skala. Forskarens aspekt är att denna typ 
av skala oftast är i fem eller sju steg vilket betyder att respondenten behöver ta ställning. 
Bell (2006, s.144) stödjer ovan nämnda argument och beskriver att likertskalor mäter 
graden i en bedömning eller åsikt i ett påstående. Vi valde att använda oss av en skala i 
sju steg efter att Matell och Jacoby (1971, s.658) motiverat oss då de förklarar att en 
sjugradig skala frambringar bäst möjliga tillförlitlighet. Den studie vi replikerar har 
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däremot använt sig av en femgradig skala, men vi var eniga om att en sjugradig skala 
var det bästa alternativet för oss. Skalorna i våra 20 första enkätfrågor sträcker sig från 
ett till sju. Det lägsta steget (1) valde vi att benämna ”ingen betydelse” och det högsta 
steget (7) till ”stor betydelse”.  Enligt Garland (1991, s.1) är ”vet ej” som svarsalternativ 
inte att föredra då det kan ge respondenterna en enkel utväg på påståendet. Med det i 
åtanke valde vi medvetet att inte ha med ”vet ej” som svarsalternativ. Även Bryman och 
Bell (2013, s.273) stödjer argumentet och menar på att ”vet ej” alternativ kan medföra 
att respondenterna gör det enkelt för sig i avsikt att svara på enkäten fortare. Vi anser att 
en skala på sju steg ändå kan visa på att respondenten visar sig neutral till ett påstående 
då vår skala har en naturlig mittpunkt.  

3.5.4 Pilotstudie 
När vi ansåg att vår enkät var färdigställd och vår handledare Jonas Kågström godkänt 
den ville vi undersöka hur den upplevdes bland personer som inte har varit inblandade i 
enkätutformningen. Det vi gjorde var en så kallad pilotstudie för att se hur frågorna står 
sig i verkligheten och hur enkäten uppfattas i praktiken. Enigt Bell (2006, s.214) kan en 
pilotstudie tillföra att problem med enkäten kan identifieras och därmed ger tillfälle att 
ändra sådant i enkäten. Pallant (2005, s.5) förklarar att i en surveyundersökning är ett 
pilottest att föredra för att försäkra sig om att instruktionerna och frågorna är tydliga. 
Bryman och Bell (2013, s.277) tydliggör att en pilotstudie betyder att en grupp personer 
som är uteslutna i urvalet men ändå kan jämföras med urvalet får svara på enkäten. Vi 
valde att skicka ut vår enkät till 20 blivande fastighetsmäklare som läser samma 
utbildning som vi.  
 
Vi ansåg att dessa personer vara bra för vår pilotstudie eftersom att de är insatta i 
branschen och att de kan relatera till ämnet i vår studie. När vi skickade ut pilotstudien 
bad vi de utvalda personerna ge oss feedback angående scenariot i enkäten och hur de 
ansåg att frågorna var utformade, om de var lätta att förstå. Vi hade inte beskrivit i 
pilotstudie hur lång tid vi uppskattade att enkäten skulle ta, det var något vi bad våra 
undersökningspersoner berätta för oss. Vi fick även feedback på vissa stavfel och ett 
visst oflyt i frågorna. Återkopplingen uppskattade vi eftersom att det är lätt att bli 
”hemmablind” och att det är svårt hitta sådana oklarheter själv. Efter vår feedback från 
pilotstudien ändrade vi det som vi fick konstruktiv kritik på och kände oss därmed 
bättre förberedda när vi skulle skicka ut enkäten. 

3.5.5 Utskick av enkät 
Efter att vi hade ändrat enkäten efter de synpunkter vi fick från pilotstudien lät vi vår 
handledare Jonas Kågström än en gång kolla igenom enkäten för att vi skulle få den 
godkänd för utskick till vårt urval. Som tidigare nämnt använde vi oss av ett 
slumpmässigt urval med hjälp av den oberoende mäklarguiden hittamäklare.se. När vi 
skulle skicka ut vår enkät hade vi som målsättning att göra utskick runt lunchtid. Vid 
lunchtid hade vi en teori om att fastighetsmäklare tar sig extra tid för att kolla sin mail 
och att de då skulle kunna tänka sig delta i vår undersökning. Eftersom att det var en 
webbaserad enkät antog vi att fastighetsmäklarna inte behövde vara bunden till sin dator 
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för att ha möjlighet att besvara vår enkät. Eftersom att vi själva slumpvis hittade de 
fastighetsmäklare vi skulle skicka vår enkät till blev våra utskick i flera omgångar. 
Totalt blev det fem olika tillfällen vi enbart ägnade oss åt att skicka ut vår enkät. Vid 
samtliga tillfällen skickade vi ut enkäten runt lunchtid, i vissa fall blev det något tidigare 
på förmiddagen. 
 
I några fall förekom det att vi skickade ut några enkäter på eftermiddagen, då fick vi 
inte lika snabb respons. På Google Forms finns en funktion där vi ser antalet 
respondenter och den uppdateras kontinuerligt så fort ett svar kommer in. Detta gjorde 
att vi kunde se att svarsfrekvensen var bättre ju tidigare på dagen vi gjorde utskicket. Vi 
fick en del svar tilldelade till vår mail av fastighetsmäklare som inte ville delta i vår 
enkätundersökning, vilket vi respekterade eftersom att undersökningen var frivillig och 
dessa räknar vi som ett bortfall. En del fastighetsmäklare hade autosvar på deras mail 
och även dessa räknade vi in i vårt bortfall. En del fastighetsmäklare gav oss respons att 
vår undersökning var intressant och gärna ville ta del av vårt resultat senare. 
 
Eftersom fastighetsmäklare ofta får enkätundersökningar till sin mail, hade vi en 
förutfattad mening om att vår undersökning skulle ignoreras av många fler än vad 
resultatet blev. Vi hade i åtanke att vår enkät kunde beröra ett för känsligt ämne för 
respondenterna att svara på, därför ansåg vi att de svar vi fick in var utöver förväntan. 

3.5.6 Omkodning 
Enkäterna skickades ut under 2 veckor vilket Bryman och Bell (2013, s.370-371) 
förklarar är en bra tidsram. Enkäterna låg ute hos respondenterna fram till vi 
analyserade svaren i statistikprogrammet SPSS. Den större delen av våra frågor är 
utformade i en sjugradig likertskala där respondenterna får ta ställning till ett scenario 
med hjälp av olika påståenden. Vi behövde inte göra någon omkodning när vi skulle 
analysera dessa svar. Variablerna kön, högst avslutad utbildning och ungefärlig 
omsättning per år som är formulerade i intervaller behövde omkodas genom tilldelning 
av en siffra. Detta förklarar Bryman och Bell (2013, s.370-371) är viktigt i avseende för 
att kunna gruppera personer och få fram en tabell när det gäller intervall-och 
kvotvariabler. Vi hade ett öppet kommentarsfält på ålder och antal år i branschen. Dessa 
variabler behövde inte omkodas. Nedan visas en tabell på hur vi valt att omkoda våra 
svarsalternativ.  
 
 
Kön 
 

 

Svarsalternativ innan kodning:  Svarsalternativ efter kodning: 
Kvinna 0 
Man  1 
Vill ej ange -99 
 
Högst avslutad utbildning  
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Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 
Gymnasiet 1 
Komvux 2 
Fristående fastighetsmäklarutbildning 3 
Högskola 4 
Universitet 5 
 
Ungefärlig omsättning per år 
 

 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 
0-1 000 000 1 
1 000 001-1 500 000 2 
1 500 001-2 000 000 3 
2 000 001-2 500 000 4 
2 500 001-3 000 000 5 
3 000 001- 6 
                                                                                            Tabell 2 Omkodning (egen). 
3.6 Analysmetod 
När det var dags att analysera den data vi erhållit sammanställde vi allt i Microsoft 
Excel. Där gjorde vi den omkodning som behövdes innan vi förde över filen till 
statistikprogrammet SPSS vilket är en förkortning på Statistical Package for the Social 
Sciences. I detta statistikprogram utförde vi följande analyser: deskriptiv statistik, 
korrelationsanalys, faktoranalys, klusteranalys och T-test. Vad vi fick fram av samtliga 
analyser kommer vi att beröra i nästa kapitel. 

3.6.1 Deskriptiv statistik 
Att utföra en deskriptiv statistik menar Pallant (2005, s.49) visar på olika egenskaper i 
analysen. Statistiken behandlar: beskrivningar av egenskaper av urvalet och utläser om 
variablerna har några överträdelser som är utgångspunkt för de analyser som används 
för att undersöka studiens frågeställningar. Deskriptiv statistik behandlar dessutom 
specifika frågeställningar. PaIlant (2005, s.50) förklarar att en deskriptiv analys 
redovisar en tabell som summerar medelvärde, median och standardavvikelse. När vi 
utförde vår deskriptiva analys kontrollerade vi noggrant om vi kunde se några fel och 
oklarheter i statistiken. Våra respondenter kunde enbart besvara våra frågor med ett 
svarsalternativ och samtliga frågor var obligatoriska, därför behövde vi inte utesluta 
några variabler i vår sammanfattande statistik. 

3.6.2 Korrelationsanalys 
En korrelationsanalys tillämpas för att se den linjära relationen mellan två variabler och 
dess styrka, förklarar Pallant (2005, s.121). Detta styrker Bryman och Bell (2013, s.353) 
som kallar analysen bivariat analys som används för att beskriva huruvida två variabler 
är relaterade till varandra och visar på om det finns ett samband mellan dem. Forskarna 
förklarar vidare att det är viktigt att ha i åtanke att samtliga analysmetoder rörande 
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förhållanden mellan variabler enbart handlar om samband. En metod för att undersöka 
relationer mellan intervall- och kvotvariabler kallas för Perason r, förklarar Bryman och 
Bell (2013, s.355). De beskriver att koefficienten ligger på ett spann mellan 1 och 0 där 
1 visar på ett starkt samband och 0 inget samband alls. Koefficienten kan vara negativ 
eller positiv vilket påvisar sambandets riktning. Denna metod beskriver även Pallant 
(2005, s.121) är utvecklad för intervallvariabler. Forskaren förklarar vidare att 
korrelationskoefficienten vid en positiv korrelation betyder att om en variabel ökar, ökar 
även den andra. Vid en negativ korrelation ökar den ena variabeln och den andra 
minskar. 
 
Intervall- och kvotvariabler beskriver Bryman och Bell (2013, s.344) som variabler med 
lika stort avstånd mellan kategorierna och saknar en absolut nollpunkt. Vi har i vår 
studie använt oss av intervallvariabler eftersom att de har just den egenskapen att den 
saknar en fastställd nollpunkt. Forskarna (2013, s.344) förklarar vidare att en skillnad 
mellan intervall- och kvotvariabler är att en kvotvariabel innehåller en absolut 
nollpunkt. Vi har, som nämnt ovan, använt oss av intervallvariabler i vår studie, men 
även kvotvariabler i form av vår fråga om ålder och kön. Pallant (2005, s.121) beskriver 
även att SPSS erhåller olika typer av mätmetoder för korrelation, bland annat Pearson r. 
Vi har med grund till vad nyss nämnda författare beskrivit valt att använda oss av 
Pearson r som metod för att ta reda våra variablers samband. 
 
När vi utfört vår korrelationsanalys behövde vi få en anvisning på hur trovärdiga och 
säkra våra resultat var vilket Bryman och Bell (2013, s.360) belyser är en svårighet vid 
dataanalyser som utgår från ett stickprov för att besvara frågan om resultaten kan 
generaliseras till hela populationen. Eftersom att vi har berört sådan typ av urval var det 
viktigt för oss att på något sätt kunna utvärdera hur våra korrelationer stod sig i 
trovärdighet och säkerhet. Bryman och Bell (2013, s.361) beskriver att den statistiska 
signifikansnivån tar hänsyn till vilken nivå forskaren är villig att godta när det kommer 
till sambandet mellan två variabler i populationen. Forskarna (2013, s.361) förklarar 
vidare att generellt är den högsta nivå inom samhällsvetenskap som accepteras är att i 
fem fall av hundra dras en felaktig slutsats om att ett samband mellan två variabler 
förekommer i populationen. För att tydliggöra detta menar dem att vid ett stickprov på 
hundra personer i en population är det maximalt fem av dem som ska tyda ett ogiltigt 
samband. Forskarna (2013, s.361) redogör för hur den här signifikansnivån betecknas: 
p<0,05 sannolikheten symboliseras av bokstaven p. Vid en lägre accepterad 
signifikansnivå, som är mer strikt där endast en av hundra i ett stickprov visar på ett 
felaktigt samband, betecknas enligt följande: p<0,01. 

3.6.3 Faktoranalys 
Faktoranalys utgör en del i SPSS som söker och värderar data ur ett större antal 
variabler med hjälp av en mindre uppsättning faktorer beskriver Djurfeldt och Barmark 
(2009, s.72). Vidare menar forskarna att SPSS med hjälp av denna uppsättning söker 
efter underliggande mönster och grupperingar av variabler, vilket Pallant (2005, s.181) 
förklarar är svårt att utföra med endast ögat som hjälpmedel. Det är viktigt att mängden 
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data är tillräcklig och lämplig för sitt syfte för att det ska kunna användas i en 
faktoranalys. Detta kan man enligt Pallant (2005, s.153) mäta genom ett värde som 
kallas Kaiser-MayerOlkin (KMO) som mäter om underlaget är tillförlitligt. Pallant 
(2005, s.153) menar att KMO-värdet bör vara minst 0,6 för att anses trovärdigt. Vår 
data genererade ett KMO-värde på 0,730, vilket är ett godtagbart värde. 
 
Ett annat mått som bör kontrolleras enligt Pallant (2005, s.183) är Bartlett´s test som 
redogör för signifikansvärdet. Det ska vara 0,05 eller lägre för att en faktoranalys ska 
anses godtagbar. Vi uppfyller även detta då vårt signifikansvärde uppgår till 0,000. 
 

                            
                     Tabell 3 KMO and Barlett´s Test (SPSS) 

 
Pallant (2005, s.182) menar att desto större urval, desto bättre. Vidare förklarar 
forskaren att en urvalsstorlek bör sikta mot 300 respondenter, men att 150 kan 
godkännas om sambandet mellan variablerna är starka. Urvalet har en stor betydelse vad 
gäller förutsättningarna för genomförandet av en faktoranalys förklarar Djurfeldt och 
Barmark (2009, s.79). Ett urval enligt deras mening bör uppgå till minst 100 
respondenter. Vårt urval uppgår till 945 fastighetsmäklare i Sverige, vilket gör att vi kan 
anse vår studie som godkänd ur den aspekten. 
 
Det är enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s.84) att eftersträva att ha så få antal faktorer 
som möjligt som omfattar en så stor andel av variansen. Tabellen nedan visar våra 
Eigen values som förklarar variansens storlek och storlek på värdet som utvisar den 
relativa förklaringsgraden hos varje faktor. Detta värde måste vara större än 1, och vi 
har 6 faktorer som omfattas av kvoten. Henson och Roberts (2006, s.399) förklarar att 
det finns olika riktlinjer för vilka faktorer som ska användas. Som tidigare nämnt menar 
även Henson & Roberts (2006, s.399) att ett Eigen value kan användas om det är större 
än 1. Sedan kan man välja ut de faktorer som är till värde för undersökningen. I vår 
körning valde SPSS ut sex faktorer med en förklaringsgrad på 62,947 %. Vi valde att 
använda oss av dessa sex faktorer.  
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                                      Tabell 4 Total Variance Explained (egen)   

3.6.4 Klusteranalys 
SPSS läser in respondenters svar från empirin och ställer samman alla svar till olika 
grupper för att därefter skapa sammansättningar som kan sammankopplas i olika 
kluster. Programmet tar fram latenta grupperingar av data som samlats in, en så kallad 
klusteranalys. Skillnaden mellan en faktoranalys och en klusteranalys är enligt Djurfeldt 
och Barmark (2009, s.77) att en faktoranalys grupperar variablerna, medan en 
klusteranalys tar hänsyn till respondenterna i grupperingen. Ketchen och Shook (1996, 
s.451-452) beskriver att vi själva måste tolka och analysera klusteranalysen för att se 
vilka kluster vi anser är viktiga för studien. Dessutom menar forskarna att en 
klusteranalys inte bör göras enskilt i en undersökning, utan har störst tillförlitlighet i 
samband med andra analyser, som deskriptiv statistik, korrelationsanalys och 
faktoranalys. 
 
En klusteranalys är ett bra medel för att förenkla information som utläses från 
variablerna förklarar Olsson och Sörensen (2011, s.197). Det finns två metoder som 
används i samband med en klusteranalys, en hierarkisk och icke-hierarkisk förklarar 
Ketchen et al. (1996, s. 444). Icke-hierarkiska metoden anses vara den som är smidigast 
att tillämpa för vår studie, då Ketchen et al. (1996, s.445) syftar till att vi kan använda 
data som är fördelad i förvalda kluster. 
 
Vi provade oss fram genom att först dela in kluster i olika storlekar för att se hur 
fördelning såg ut. Vi vill ha en så jämn fördelning som möjligt mellan kluster vad gäller 
respondenter. Däremot såg vi gärna att det skulle finnas olikheter vad gäller de 
demografiska faktorerna. Vi beslutade oss för att göra fem kluster eftersom att vi utifrån 
dessa kunde se en jämn fördelning samt att vi ansåg att uppdelningen gav oss 
intressanta kluster att analysera.  SPSS har även i tabellen nedan tagit fram antal 
respondenter som anses tillräckligt bra och hur många som hamnar under missing. 
Missing innebär att vi inte kunde använda oss av dessa eftersom de inte besvarat alla 
frågor i enkäten.  
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                                   Tabell 5 Number or Cases in each Cluster (SPSS) 

3.6.5 T-test analys 
Tesfom et al. (2011, s.36) har använt sig av ett två provs T-test för att bestämma om den 
genomsnittliga poängen från steg 1 till steg 6 av CMD påverkas av den demografiska 
variabeln kön. Vad gäller resterande demografiska variablerna så utförde forskarna ett 
one way test av variansen för att bestämma om den genomsnittliga poängen påverkades 
av ålder, utbildning, inkomst och erfarenhet. Vi valde med stöd av Tesfom et al. (2011, 
s.36) metodval att genomföra ett independent samples T-test i programmet SPSS som är 
jämförbart med ett one way test, men lämpligare för det upplägg som valt att grunda vår 
studie på.    
 
T-test är en av de vanligaste analyserna enligt (SPSS-akuten, 2016) som testar om 
skillnaden mellan två grupper är signifikant. Genom statistiska data så undersöks om 
medelvärdet på en variabel skiljer sig mellan en eller flera grupper. Ett signifikanstest 
som vi använt oss av avgör om en differens beror på en slump i urvalet eller kan spegla 
hela populationen. Vi har i programmet SPSS undersökt hur våra oberoende variabler 
förhåller sig till våra beroende variabler. I tabellen finner vi kolumnen ”Mean 
difference” där vi kan se om medelvärdesskillnaden är signifikant. Om värdet är under 
0,050 anses skillnaden vara signifikant med 95 procents säkerhet. En enklare förklaring 
är att skillnaden vi funnit stämmer med 95 % säkerhet också i den större populationen.  
 
3.7 Kvalitetsutvärdering  

3.7.1 Reliabilitet 
I en kvantitativ undersökning är det viktigt att måtten är reliabla och valida där 
reliabilitet omfattar de frågor som berör mätningarna och måttens pålitlighet och 
följdriktighet, förklarar Bryman och Bell (2013, 170). Enligt Bryman och Bell (2013, 
s.171) är det tre betydelsefulla faktorer som spelar in för att se om ett mått är reliabelt. 
Dessa faktorer är stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Det 
sistnämna handlar om subjektiva bedömningar där observationer med fler observatörer 
är inblandade. Detta är ingenting som vi har ägnat oss åt i vår undersökning och väljer 
därför att fokusera på de två andra faktorerna. 
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Stabilitet menar Bryman och Bell (2013, s.171) är att utvärdera måttets stabilitet över 
tid för att vara säker på att resultatet gällande urvalet av respondenter inte skulle 
förändras om mätningen skulle repeteras. Intern reliabilitet beskriver hur 
respondenternas poäng på en indikator är kopplad till poängen på de resterande 
indikatorerna (Bryman och Bell, 2013, s.171). En metod vid benämningen ”half-split” 
är en metod att använda för att testa den interna reliabiliteten (Cronbach 1951, s. 297, 
Bryman och Bell 2013, s.172). Metoden går ut på, enligt Cronbach (1951, s.297) att 
ekvivalenskoefficient är ett medelvärde som räknas fram genom att alla koefficienter 
delas genom splittring. 
 
Bryman och Bell (2013, s.172) förklarar att Cronbach alpha är ett allmänt mått för att 
mäta den interna reliabiliteten. De tydliggör metoden och beskriver att frågorna 
slumpmässigt delas upp i två grupper och jämförs med varandra. Enligt Gliem och 
Gliem (2003, s.87) är alphakoefficienten tillförlitlighet mellan 0 och 1. Ju närmare 1 
alphakoefficienten är desto större är den inre reliabiliteten. Vid användning av 
likertskala förklarar Gliem et al. (2003, s.88) att det är väsentligt att beräkna 
alphakoefficienten för att bevisa den interna reliabiliteten för samtliga skalor som 
används. 
 
Nedan har vi radat upp tumregler som enligt Gliem et al. (2003, s.87) redogör för hur 
siffrorna i alphakoefficienten bör förhålla sig. Tabell 6 visar på att vår analys fick fram 
ett Cronbach alpha på till 0,734 vilket nedanstående tumregler stödjer som ett 
acceptabelt resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Tabell 6 Intern reliabilitet (Gliem och Gliem, 2003) 

 

 
                                                 Tabell 7 Cronbach´s Alpha (SPSS) 
 

Alphakoefficent Intern reliabilitet 
>.9 Utmärkt 
>.8 Bra 
>.7 Acceptabel 
>.6 Tvivelaktig 
>.5 Dålig 
<.5 Oacceptabel 
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3.7.2 Validitet 
Validitet beskriver Bryman och Bell (2013, s.172) testar om ett syfte som utformats av 
en eller flera indikatorer för att mäta ett begrepp i själva verket mäter precis det 
begreppet. Enligt Pallant (2005, s.6) avser en skalas giltighet vilken grad den mäter och 
vad som den avser att mäta. Forskaren konstaterar att det däremot inte finns en tydlig 
indikator på en skalas giltighet och beskriver att validering av skala går ut på att samla 
empiriska bevis för dess tillämpning. Vi anser att validiteten i vår studie är god eftersom 
att vi har gjort en replikering på en likadan undersökning i Washington State, USA och 
därmed har vi förutsatt att de operationella definitionerna av begreppen hänger samman 
med studiens teoretiska bas.  

3.7.3 Generalisering 
I den kvantitativa forskningsmetoden förklarar Bryman och Bell (2013, s.177) att 
generalisering har en betydelse för att forskare ska kunna tillämpa utfallet av 
undersökningen på situationer och andra grupper som inte tagit del av den bestämda 
undersökningen. Med andra ord, resultatet ska vara gällande även för personer som inte 
har ingått i urvalet. Enligt (FMI, 2016) var antalet registrerade fastighetsmäklare i 
Sverige den 31 mars 2016, 6734 stycken. Krejcie et al. (1970, s. 608) beskriver att om 
en population innehåller 7000 personer ska forskaren tilldelas 364 svar för att gruppen 
ska vara generaliserbar. Vi hade en förhoppning på att vi skulle kunna göra vår studie 
generaliserbar. Vår respons på enkäten uppgick till totalt 134 svar där 132 av dem gick 
att använda efter vi gjort analysen. Detta innebär att kraven för generalisera hela 
populationen, enligt det nämnda kravet inte uppfylls i vår studie. Vi var medvetna redan 
innan utskicket av enkäten att så många svar som behövs för en generalisering av vår 
population kunde vara svåra att erhålla. Däremot diskuterade vi noggrant fram hur vi på 
bäst sätt skulle gå till väga för att vår respons skulle bli så bra som möjligt.  
 
Till att börja med fick vi ut vår enkät i ett tidigt skede i vår process eftersom att vi fick 
ta del av originalstudiens enkätfrågor. Vår förhoppning var att ju tidigare vi fick ut vår 
enkät, desto färre enkäter hade fastighetsmäklarna fått ta del utav i år och därmed vara 
mindre trötta på enkäter. Ett mönster vi har sett när vi har läst andra examensarbeten är 
att författarna tar kontakt med de största fastighetsmäklarbyråerna i de större städerna i 
Sverige. Vår tanke var att ett slumpmässigt urval skulle nå fram till fastighetsmäklare 
över hela Sverige, och därmed var förhoppningen att nå vissa fastighetsmäklare som 
inte brukar erhålla enkäter.  
 
För att bevisa vår stryka i våra samband, trots att utfallet för generaliseringen inte 
resulterade i vad vi hoppats på, fann vi starka korrelationsvärden i vår 
korrelationsanalys se bilaga 7. Bryman och Bell (2013, s.355) förklarar att koefficienten 
ligger mellan 0 och 1, där 0 betyder att det inte finns något samband alls mellan 
variablerna och 1 bevisar ett starkt samband. Vi har fler siffor som är åt det högre hållet 
vilket bevisar på starka samband mellan våra variabler. Ett annat värde som Pallant 
(2005, s.182) förklarar som en styrkemarkör i analysen är KMO-värdet. Forskaren 
menar att detta värde bör vara 0,6 och högre och ”Barletts’s Test of Sphericity” ska vara 
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signifikant vilket betyder 0,5 och lägre för att kunna göra en faktoranalys. I vårt fall är 
KMO-värdet 0,730 och Barlett’s test 0,000 vilket utgör en bra grund för en faktoranalys 
och ett bevis på att vårt KMO-värde är på en bra nivå som argument för datas värde i 
studien (se tabell 7). 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar vi våra resultat som vi erhållit genom analyserna från SPSS. 
Vi inleder vår analyspresentation med deskriptiv statistik för att fortsätta till 
korrelations-, faktor-, klusteranalys och T-test.  
 
4.1 Deskriptiv statistik 
I vår deskriptiva statistik kan vi utläsa en översikt över resultaten från vår studie. Vi 
hade, som tidigare nämnt, 134 svar från vår enkätundersökning men 2 av dessa kunde 
inte analyseras i SPSS då de inte hade svarat på korrekt sätt på en fråga i enkäten. Detta 
ledde oss till 132 fullständiga svar och som vi kan se är uppdelningen mellan män och 
kvinnor något mansdominerad. Detta är inget konstigt då det enligt (FMI, 2016) den 31 
mars 2016, var 45,6 % registrerade kvinnliga fastighetsmäklare vilket betyder att 
branschen i sig är något mansdominerad. Vi kan utläsa att den genomsnittliga åldern är 
ungefär 44 år och den genomsnittliga utbildningsnivån är Högskola. Statistiken visar på 
att omsättningen hos våra respondenter är ungefär 2 000 000 kr och på frågan om antal 
år i branschen är det genomsnittliga värdet 12 år. Vår deskriptiva statistik finner ni i sin 
helhet nedan i tabell 6. 
 
När vi har räknat ut medelvärdet för varje steg har gjort en uträkning utifrån 
medelvärdet på varje variabel från vår deskriptiva statistik. Se vår uträkning i bilaga 5. 
 

 
                                                                       Tabell 8 Deskriptiv statistik (egen) 
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4.2 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen som tillhandahölls från SPSS visade att flera av våra frågor har ett 
samband. En korrelation uppdagas genom en eller två stjärnor (se bilaga 7). Vi har valt 
att redogöra för fem av dessa korrelationer med dubbelstjärnor som tyder på ett starkt 
samband. Analysen omfattade samtliga frågor i vår studie, men vi har valt att analysera 
de korrelationer med starkast samband och förankring till teorin. Hela 
korrelationsanalysen finns som en bilaga 7 och frågorna återfinns i bilaga.  

4.2.1 Korrelation 1 

• Fråga 2” Hur viktigt är det att delgivandet av informationen får dig att avsluta 
affären med en känsla av rättvisa” (nivå 1, steg 2). 

 
• Fråga 13, ”Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot 

köparen” (nivå 3, steg 6).  
 
Detta variabelpar har en korrelation på 0,705** vilket tyder på att det finns ett positivt 
samband mellan frågorna. Fastighetsmäklarna som har besvarat att det har en stor 
betydelse att delgivandet av informationen får dig att avsluta affären med en känsla av 
rättvisa, har även svarat att det är viktigt att de känner en moralisk förpliktelse gentemot 
köparen i det angivna scenariot. Frågorna befinner sig i steg 2 respektive steg 6 av 
CMD vilket tyder på att stor vikt ligger vid en känsla av rättvist utbyte mellan två 
individer vid en affär (steg 2), samtidigt som att ingen hänsyn tas till att lagar kränks. 
Det viktigaste är att beslut fastställs av det egna samvetet som präglas av rättvisa, 
ömsesidighet och respekt för mänskliga rättigheter och värden (steg 6) (Kohlberg et al. 
1977, s.54-55, Tesfom et al. 2011, s.32-33). 
 
Vi ser ett samband mellan dessa frågor då det är rimligt att fastighetsmäklare som 
betonar vikten av känslan av rättvist utbyte mellan två individer (Tesfom et al., 2011, 
s.32) också betonar vikten av det känner en moralisk förpliktelse mot köparen. Tesfom 
et al. (2011, s.32) beskriver en parallell med fastighetsmäklarbranschen och betonar 
vikten av att bli rekommenderad vidare efter att ha uppfyllt sina kunders förväntningar 
för att få följdaffärer. Vi tror det kan förklara varför de svenska fastighetsmäklarna i vår 
undersökning har svarat med höga värden på fråga 13. 
 
Vi finner det intressant att variabelparet nedan har en korrelation på 0,486**: 

• Fråga 2,”Hur viktigt det är att du vet att delgivandet av informationen får dig att 
avsluta affären med en känsla av rättvisa.”  

 
• Fråga 14,”Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot 

säljaren.”  
 
Korrelationen tyder på att fastighetsmäklarna i vår undersökning har en högre 
korrelation mellan hur viktigt det är att avsluta affären med en känsla av rättvisa med 
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köpare än med säljaren. Vi har ingen förklaring till detta men den svenska 
fastighetsmäklarlagen säger enligt Melin (2012, s.72) att ”fastighetsmäklaren ska utföra 
sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till 
vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god 
fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 
intresse”. Detta anser vi kan ha betydelse för hur en svensk fastighetsmäklare har 
resonerat i vår undersökning.  

4.2.2 Korrelation 2 

• Fråga 7 ”Hur viktigt är det att du vet att undanhållandet av informationen kan 
leda till juridiska åtgärder” (nivå 1, steg 1)  

• Fråga 15 ”Hur viktigt är det att du riskerar att bli varnad för ditt agerande” (nivå 
1, steg 1).  

 
Detta variabelpar har en korrelation på 0,636** vilket tyder på att det finns ett positivt 
samband mellan frågorna som kan förklaras av att det befinner sig i samma nivå av 
CMD. Detta tyder på att Kohlbergs nivåer av CMD även stämmer överens med hur de 
svenska fastighetsmäklarna vi undersökt grupperar sig i sina svar. Fastighetsmäklarna 
som har svarat högt på att det är av betydelse att undanhållandet av informationen kan 
leda till juridiska åtgärder, har även svarat högt på att det har betydelse om hen riskerar 
att bli varnad för sitt agerande. 
 
Detta tyder på att fastighetsmäklarna som har besvarat vår enkät agerar utifrån vilka 
juridiska konsekvenser och straff som kan tillfalla som konsekvens vid ett oetiskt 
agerande (Kohlberg et al. 1977, s. 54, Trevino 1986, s. 604, Tesfom et al. 2011, s.31). 
Utifrån denna korrelation kan vi utläsa att svenska fastighetsmäklare i vår undersökning 
är rädda för de juridiska konsekvenser som kan drabba dem, vilket enligt Dubinsky et 
al. (1989, s.85) kan förklaras genom att mäklarna i vår undersökning är noga med att 
överväga konsekvenserna av sina handlingar innan de agerar. Däremot borde 
fastighetsmäklarna ha kommit över detta steg då Tesfom et.al (2011, s. 31) hävdar att de 
första stegen ofta uppnås i tidig barndom. Motsatsvis resonerar Colby et al. (1983, s.69) 
att den största moraliska utvecklingen sker under barndomen vilket kan förklara 
resultatet. Enligt CMD ska detta steg vara uppfyllt och det moraliska resonemanget bör 
ligga i en högre dimension. 

4.2.3 Korrelation 3 
• Fråga 8 ”Hur viktigt är det att du vet att säljaren har rätt att förvänta sig en viss 

service av dig”(nivå 3, steg 6)  
 

• Fråga 9 ”Hur viktigt är det att du vet att köparen har rätt att förvänta sig en viss 
service av dig” (nivå 3, steg 6) 

 
Detta variabelpar har en korrelation på 0,766** vilket tyder på att det finns ett positivt 
samband mellan frågorna. Båda frågorna omfattas av nivå 3, steg 6 vilket ytterligare är 
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indikator på att de svenska fastighetsmäklare vi undersökt grupperar sina svar i enlighet 
med Kohlbergs nivåer av CMD. De fastighetsmäklare som omfattas av detta variabelpar 
anser att både säljare och köparen har rätt att förvänta sig en viss service av dig som 
fastighetsmäklare. 
 
Sambandet visar på att fastighetsmäklarna betonar vikten av etik för både köparen och 
säljaren (Lee, 2012, s.1384). Vår aspekt är att denna korrelation är speciell för den 
fastighetsmäklare som omfattas av den svenska fastighetsmäklarlagen som enligt Melin 
(2012, s.72) säger att “mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. 
Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt 
beakta uppdragsgivarens ekonomiska intresse”.  
 
Båda frågorna finner vi i steg 6 vilket tyder på att korrelationen omfattas av en hög nivå 
av CMD. Beslut fattas enligt Kohlberg et al. (1977, s.55) och Tesfom et al. (2011, s.33) 
utifrån vad individen anser är rätt eller fel, oberoende till om lagar överträds. Trots att 
mäklarna vi undersökt inte har någon skyldighet till att lösa kunders klagomål, tyder 
korrelationen på att hens moraliska principer av värdet att kunna lösa kunders klagomål 
(Tesfom et al. (2011, s.33). Individer med högt ”ego strength” förklarar Trevino (1986, 
s.609) kan motstå impulser och utgår istället utifrån vad de själva anser är rätt eller fel 
vilket vi kan utläsa att korrelationen tyder på.  

4.2.4 Korrelation 4 
• Fråga 2. ”Hur viktigt är det att delgivandet av informationen får dig att avsluta 

affären med en känsla av rättvisa” (nivå 1, steg 2). 
 

• Fråga 4. ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer påverka 
branschens rykte” (nivå 2, steg 3) 

 
Variabelparet har ett en positiv korrelation på 0,545**. Variablerna finner vi i två olika 
nivåer av CMD. De fastighetsmäklare som anser att det har en stor betydelse att 
delgivandet av informationen får dig att avsluta affären med en känsla av rättvisa, har 
även svarat att det är viktigt att du vet att ditt agerande kommer påverka branschens 
rykte. Dessa frågor finner vi lägre ner i CMD:s trappa.   
 
Variablerna i nivå 1 och 2 kan förklaras enligt Kohlberg (1984, s.172) med för-
konventionell och konventionell. Fastighetsmäklarna som ingår i denna korrelation 
agerar både på ett sätt som stämmer överens med de regler som finns, samtidigt som de 
inte alltid förstår samhällets regler och har därför svårt att upprätthålla det som 
förväntas av dem. De regler och sociala förväntningar ligger på utsidan av individen i 
nivå 1, medan nivå 2 speglar de fastighetsmäklare som har identifierat sig med andras 
regler och förväntningar. En förklaring kan ligga i Sims (1992, s.507) beskrivning om 
hur organisationer belönar individer att bryta mot etiska normer. Detta förklarar 
forskaren är en orsak till att oetiskt agerande äger rum. Lee (2012, s.1385) pekar på att 
provisionslöner skulle kunna vara en påverkande faktor till oetiskt beteende. Stress kan 



 
 
 

43 
 

uppstå vid en osäker inkomst vilket kan påverka hur en individ agerar i en situation 
menar forskaren. 
 
Individernas agerande styrs i (nivå 2, steg 3) av omgivningens förväntningar och det är 
av vikt för fastighetsmäklaren att uppfylla kundens förhoppningar Kohlberg et al. 1977, 
s.55, Trevino 1986, s.604, Tesfom et al. 2011, s.32). Paralleller kan dras till (nivå 1, steg 
2) där beteende grundar sig i att individen uppfyller sina egna och andras behov, vilket 
även kan hittas i Peterson (2002, s.314) förklaring om att maximera intressen för så 
många som möjligt. Ömsesidig rättvisa ligger i fokus vilket kan identifieras i båda 
nivåerna. (Kohlberg et al. 1977, s.54, Tesfom et al. 2011, s.32).  
 
4.3 Faktoranalys 
När vi skulle ta fram vår faktoranalys i SPSS uteslöt vi våra demografiska variabler 
vilket betyder att faktoranalysen innehåller totalt 20 frågor. Dessa frågor har SPSS delat 
in i sex olika faktorer. I en samlad tabell ser vi den procentuella fördelningen mellan 
faktorerna (se tabell 4). I tabellen kan vi se att den första faktorn utgör 25 % av vår 
empiri vilket är en stor del, de andra faktorerna har en något jämnare fördelning. Vi har, 
för på ett så tydligt sätt som möjligt, tilldelat de olika frågorna i färger som visar vilket 
steg de tillhör i CMD. Nedan har vi förklarat och analyserat de olika faktorerna och våra 
respondenters tankesätt och sammanställt faktorerna och kodat varje variabel i det steg 
de tillhör.  
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                          Tabell 9 Färgkod CMD (egen) 
 

                    
                                     Tabell 8 Rotated factor matrix (egen) 

Nivå 1. Steg 1. 
Nivå 1. Steg 2. 
Nivå 2. Steg 3. 
Nivå 2. Steg 4. 
Nivå 3. Steg 5. 
Nivå 3. Steg 6. 
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4.3.1 Faktor 1 – Moralisk och principiell 
Den här faktorn är, som tidigare nämnt, den största av våra faktorer och innehåller 5 
frågor som lyder:  
 

• ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer påverka branschens 
rykte” 

 
• ”Hur viktigt är det att delgivandet av informationen får dig att avsluta affären 

med en känsla av rättvisa” 
 

• ”Hur viktigt är det att du vet att du inte bryter mot någon lag, men att det är 
principen som räknas”, 
 

• ”Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot säljaren”  
 

• ”Hur viktigt är det att du vet att delgivandet av informationen innebär att du gör 
mer än förväntat gentemot köparen för att undvika klagomål” 

 
Vi tolkar den här faktorn som att det är fastighetsmäklares respekt för yrket som ligger 
till grund i hur de agerar i ett etiskt dilemma. Här kan vi utläsa att en variabel ligger på 
nivå 1 steg 2 i CMD, två variabler nivå 2 steg 3 och de lägst faktorladdning på den 
högsta nivån och sista steget i CMD. Enligt Kohlberg et al. (1977, s.54) fokuserar steg 2 
på hur en individs handlande uppfyller sina egna och andras behov. Steg 3 handlar, i ett 
fastighetsmäklarperspektiv, om att bli rekommenderad av andra när en kunds 
förväntningar uppfyllts förklarar Tesfom et al. (2011, s.32). Det sista steget tyder på att 
det högsta moraliska värdet i CMD och enligt Schwepker (1999, s.305) påverkar det 
moraliska omdömet och det etiska beteendet och hur en individ agerar i olika 
situationer. 
 
Tolkningen vi gör av den här faktorn är att tankesättet hos våra respondenter är 
moraliskt, principiell och med branschen i åtanke. De håller sig till en relativt hög 
moraliskt nivå. Det vi kan utläsa är att alla nivåer i CMD har berörts och att ingen fråga 
befinner sig på det allra första steget.  

4.3.2 Faktor 2 – Egenintresse och rykte 
Den andra faktorn består av tre variabler vilket innehåller följande frågor:  
 

• ”Hur viktigt är det att du vet att undanhållandet av informationen kan leda till 
juridiska åtgärder” 

 
• ”Hur viktigt är det att du riskerar att bli varnad för ditt agerande”  

 
• ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer att påverka ditt rykte som 

fastighetsmäklare” 
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De två variabler som har högst värde i den här faktorn är frågorna 7 och 15 som bevisar 
ett starkt samband mellan två variabler i det första steget i den första nivån i CMD. 
Dessa frågor är de som är mest dominanta i den här faktorn och framställer att det är 
juridiska åtgärder och risken för att bli varnad som har störst betydelse för hur 
fastighetsmäklare resonerar i ett etiskt dilemma. Den tredje frågan i denna faktor utgör 
att fastighetsmäklarens är rädd om sitt rykte. 
 
I den här faktorn utläser vi att fastighetsmäklarna är rädda för vilka konsekvenser deras 
handlande i det etiska dilemmat ska få för dem själva. De första två frågorna med högst 
faktorladdning befinner sig på steg 1 i den första nivån av CMD. Kohlberg et al. (1977, 
s.54) beskriver att vid den här nivån är det de faktiska konsekvenserna som avgör 
handlingens utfall, utan hänsyn till värdet av den mänskliga betydelsen av 
konsekvenserna. Frågan med lägst värde i den här faktorn befinner sig i nivå 2 steg 3 i 
CMD. Vi tolkar den här faktorn som att fastighetsmäklarnas konsekvenser för dem 
själva kommer att ligga till grund för hur de handlar i ett etiskt dilemma. Att de är rädda 
om deras arbete, och huruvida deras beslut kommer påverka deras rekommendationer 
från deras kunder. 
 
Vår tolkning av den här faktorn är att tankesättet fokuserar kring det egna ryktet och 
konsekvenser ligger i framkant vid ett etiskt beslut. Osäkerhet och oroandet för att bli 
varnad, oavsett vad som gynnar köparen och säljaren, är vad som ligger till grund i hur 
det etiska beslutet fattas. 

4.3.3 Faktor 3 – Ömsesidighet och respekt  
Denna faktor består liksom föregående faktor av tre variabler där två av frågorna med 
högst värde är: 
 

• ”Hur viktigt är det att du vet att säljaren har rätt att förvänta sig en viss service 
av dig”  

 
• ”Hur viktigt är det att du vet att köparen har rätt att förvänta sig en viss service 

av dig”  
 
Detta betyder att de viktigaste variablerna i denna faktor handlar om att 
fastighetsmäklarna lägger stor vikt vid deras beslut av att både köparen och säljaren 
förväntar sig en viss service. Båda frågorna ingår i det högsta steget i den tredje nivån i 
Kohlbergs CMD. Variabeln som utgör ett samband med fråga 8 och 9 och som tyder på 
att fastighetsmäklarna tar hänsyn till hur kontorets policy för etiska dilemman är frågan: 
 

• ”Hur viktigt är det att ditt kontor har en bestämd policy för hur du ska agera i en 
sådan här situation”  
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I den här faktorn kan vi utläsa en hög grad av moraliskt omdöme då de frågorna med 
högst värden ligger på den högsta nivån av CMD. Kontorets policy, som utgör den 
frågan med lägst faktorladdning återfinns i steg 4 nivå 2 i CMD. Med andra ord är 
variablerna i den här faktorn på den högre skalan av Kohlbergs CMD stege. Trots att vi 
kan se att dessa frågor bildar ett samband och att de är på en högre nivå av CMD menar 
Dubinsky et al. (1989, s.85) att människors beteenden inte styrs utan baktanke. 
 
Tolkningen av den här faktorn är att det finns en högre dimension av etik och att etiska 
principer styr beslutet, trots att lagar överträds. Principerna kännetecknas av rättvisa, 
ömsesidighet och respekt för andra människors rättigheter och värden.  

4.3.4 Faktor 4 – Vad som själv anses rätt 
Den fjärde faktorn innehåller fyra frågor varav tre av dem har minusvärden vilket 
betyder att våra respondenter har svarat låga värden på dessa frågor.  
 

• ”Hur viktigt är det att du vet med säkerhet att informationen är obekräftad” 
 

• ”Hur viktigt är det att du som mäklare med säkerhet kommer att komma undan 
utan att bli påkommen”  

 
• ”Hur viktigt är det att du vet att dina kollegor stöttar dig i att undanhålla 

informationen” 
 
Ovan nämnda är de tre frågor som innehåller låga värden i denna faktor. Den fråga som 
inte har minusvärde i den här faktorn är:  
 

• ”Hur viktigt är det att du vet att undanhållandet av informationen från köparen är 
fel”.  

 
Vi tolkar frågorna med minusvärde som att det inte har någon större betydelse för deras 
beslutsfattande och handling om informationen är obekräftad. De kommer komma 
undan utan att bli påkommen eller om deras kollegor stöttar dem att undanhålla 
informationen har inte heller någon betydelse. Frågan med plusvärde betyder att 
fastighetsmäklare lägger större vikt vid övervägandet av deras handling när de vet att 
undanhållandet av informationen är fel. 
 
Den här faktorn innehåller tre olika steg i CMD. De frågorna med lägst minusvärde 
omfattar det femte steget på nivå 3. Enligt Kohlberg et al. (1977, s.55) innefattar det 
steget att individen anser att rätta handlingar är generella värderingar och principer och 
att lagar och normer från myndigheter inte har någon betydelse i deras beslut. Vi tolkar 
detta som att oavsett om fastighetsmäklarna vet att informationen är obekräftat och att 
de kommer undan med handlingen utan att bli påkommen, handlar det om vad de själva 
känner är rätt och hur de värderar. Frågan med positivt värde i den här faktorn står för 
det första steget i nivå 1 i CMD och på den anser fastighetsmäklarna att det är av större 
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vikt vid deras agerande vid handlingen att de vet att undanhållandet av informationen är 
fel. Den gemensamma röda tråden i den här faktorn tolkar vi som att ett etiskt 
beslutsfattande inte fattas utifrån vad andra tycker och tänker, det är upp till 
fastighetsmäklaren själv att bedöma utifrån vad de själva anses veta. 
 
Vår tolkning av denna faktor är att det föreligger ett blandat tankesätt. De frågorna med 
negativa värden visar på en högre nivå av etik. Något som först kan anses missvisande 
är att en fråga på nivå 1 steg 1 omfattas av faktorn. Den variabeln visar på ett högre 
värde, men betyder att det är viktigt för det etiska beslutet att de vet att undanhållandet 
av informationen är fel. I det stora hela tolkar vi den här faktorn med ett förhållandevis 
högre etiskt tänkesätt.  

4.3.5 Faktor 5 – Respekt för lagar och policys 
Faktor 5 innehåller en fråga med ett högt värde. Frågan är den tolfte från vår enkät och 
lyder:  
 

• ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande skulle påverka kontoret du arbetar 
på” 

 
Denna faktor bevisar att fastighetsmäklarna respekterar kontoret de jobbar på och att de 
anser det viktigt att fatta beslut utifrån att det inte kommer att få konsekvenser för 
kontoret. Den här frågan är kopplad till nivå 2 steg 4 i Kohlbergs CMD vilket enligt 
Tesfom et al. (2011, s.35) handlar om fastighetsmäklares respekt för kontoret och de 
människor de arbetar med. Vi tolkar denna faktor som att det snarare är rädslan för att 
svika kontoret och kollegor, än tanken på vad som skulle kunna bli för konsekvenser för 
en själv. Denna tanke styrker Mulki et al. (2009, s.127) som förklarar att etiska riktlinjer 
på arbetsplatsen reducerar en säljares oetiska beteende. 
 
Tolkningen av denna faktor är ett tankesätt om lojalitet med respekt mot stat och 
myndigheter och förmågan till att se bredare på ett samhällsperspektiv. I den här faktorn 
är det av vikt att respektera lagar och policys.  

4.3.6 Faktor 6 – Värderar konsumenters nöjdhet 
Den sista faktorn från vår faktoranalys innehåller en fråga från det högsta steget i den 
tredje nivån av CMD.  
 

• ”Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot köparen”. 
 
Den här faktorn förklarar att fastighetsmäklares etiska beslut lägger vikt vid att de 
känner en moralisk förpliktelse gentemot köparen. Något vi finner intressant är att 
denna fråga inte samverkar med samma fråga fast den moraliska förpliktelsen gäller 
säljaren (fråga 14). Denna faktor är den som utgör minst procentuell del av vår empiri 
men den har bland de starkaste faktorladdningarna. Variabeln i denna faktor befinner 
sig på det högsta steget i CMD och beskriver fastighetsmäklares vikt vid att känna en 
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moralisk förpliktelse gentemot köparen. Enligt Tesfom et al. (2011, s.33) består en 
fastighetsmäklares moraliska principer av att kunna reda ut kunders klagomål, trots att 
det inte finns någon skyldighet till det. Vi anser att det inte går att tolka denna faktor på 
några olika sätt eftersom att den enbart består av en fråga med högt värde. Det är 
således av stor vikt att fasighetsmäklares moraliska förpliktelse gentemot köparen avgör 
hur de ska agera vid ett etiskt beslut. 
 
Det är i den här faktorn viktigt att tänka på den moraliska förpliktelsen som 
fastighetsmäklaren känner för köparen. Vi tolkar denna faktor som ett högt moraliskt 
tankesätt i avgörandet för ett etiskt beslut.  
 
4.4 Klusteranalys 
När vi gjorde vår klusteranalys insåg vi att våra respondenter har varit likasinnade i sina 
svar på vår enkät. Vi diskuterade kring hur vi på bästa sätt skulle kunna lyfta fram de 
som har utgjort några utmärkande drag i deras resonemang i våra enkätfrågor. Vi hade 
totalt 134 respondenter till undersökningen, där två av dessa räknades som ogiltiga 
eftersom att de inte svarade på samtliga frågor. För att hitta något eller några kluster av 
fastighetsmäklare som stack ut från mängden har vi valt att lyfta fram fem olika kluster 
där vi har analyserat några olika beteenden hos våra respondenter. I tabell 5 visar vi hur 
fördelningen mellan våra fem kluster ser ut. 

 

 
                                    Tabell 11 Klusteranalys (egen) 
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4.4.1 Kluster 1 - Fristående Fredrik 
Vårt första kluster är en mansdominerad grupp på 51 år och tillhör de något mer 
rutinerade fastighetsmäklarna med ungefär 24 års erfarenhet inom branschen. 
Respondenterna i detta kluster har en utbildning som är en fristående 
fastighetsmäklarutbildning och är därmed den enda grupperingen vi har som särskiljer 
sig från de andra vad gäller utbildningsnivå. Männen i det här klustret har en omsättning 
inom spannet 2 000 001- 2 500 000 kr. Respondenterna har genomgående höga svar på 
enkätfrågorna och vi kan därför utläsa att fastighetsmäklarna i detta kluster anser att 
våra frågor har en övervägande stor betydelse för deras handlande i enkätens scenario. 
Svar som vi kan analysera ytterligare, där respondenterna inte har svarat lika högt är: 
”Hur viktigt är det att du vet att informationen skulle ha konsekvenser för affären”, 
”Hur viktigt är det att du vet med säkerhet att informationen är obekräftad”. 
Fastighetsmäklarna i klustret är de som har svarat högst värde på frågan ”Hur viktigt är 
det att du vet att köparen är värdefull för framtida affärer”. 
 
Den sistnämnda frågan väljer vi att analysera ytterligare. Vi utläser värdet (5) på den 
frågan som relativt hög och att det är viktigt för fastighetsmäklarens etiska beslut att 
köparen är värdefull för framtiden. Denna fråga tillhör det första steget i den första 
nivån av Kohlbergs CMD-modell vilket handlar om att gynna en persons egenintresse 
(Kohlberg et al 1977, s. 54). Klustret innehåller respondenter som jämfört med de andra 
klustren har lägst utbildning i form av fristående mäklarutbildning. Att 
fastighetsmäklarna i det här klustret har svarat att det är av något större betydelse för 
deras beslut att köparen är viktig för framtida affärer kan vi tolka som något lägre etiskt 
tänkande. Enligt King et al (2002, s.266) är en formell utbildning en bidragande faktor 
till att moraliska resonemang förbättras. 

4.4.2 Kluster 2 – Unga Ulrika 
Detta kluster tillhör våra yngsta och minst erfarna respondenter och består av lika stor 
del män som kvinnor. Åldern är 29 år, deras högst avslutade utbildning är högskola och 
deras ungefärliga omsättning är 2 000 001- 2 500 000 kr. Denna grupp är den som 
består av näst flest respondenter av alla våra kluster och utgör 28 % av våra giltiga svar. 
Fastighetsmäklarna i det här klustret har höga svar på samtliga frågor, men vi kan se en 
skillnad jämfört med de andra grupperna då respondenterna enbart har svarat absolut 
högst värde på två av frågorna. Enligt klusteranalysen är frågorna ” Hur viktigt är det att 
du vet att du bryter mot dina skyldigheter som mäklare” och ”Hur viktigt är det att du 
vet att ditt agerande kommer att påverka ditt rykte som fastighetsmäklare”.  
 
Vi kan konstatera att den röda tråden i denna grupp av fastighetsmäklare anser att det är 
deras skyldigheter och rykte som fastighetsmäklare som påverkar deras handlande som 
mest i vårt scenario. Ett förhållandevis högre värde än majoriteten av de andra klustren 
har frågan ” Hur viktigt är det att du vet att dina kollegor stöttar dig i att undanhålla 
informationen”. Detta är inte ett högt värde på så sätt att det är klart hur 
fastighetsmäklarna tänker kring denna fråga, men vi anser att det är intressant att 
spekulera i eftersom att kluster 1, 3 och 5 har svarat ett lägre värde. 
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Klustret har i stort sett svarat värdet 6 på samtliga frågor, förutom fråga 11 och 17. Vi 
anser att det är intressant att det yngsta klustret vi har fått fram inte har fler av de högsta 
värdena. Enligt McClaren (2000, s.288) är det bristen på vidtagande åtgärder vid oetiskt 
beteende som främjar skillnader i tankesättet av olika åldersgrupper. Detta kluster är 
dessutom det som har lägst värde på antal år i branschen. Enligt Trevino (1986, s.611) 
har individer med längre arbetslivserfarenhet lyckats utveckla en komplex roll och är 
mer trovärdiga att utvecklas moraliskt. Ingram et al. (2007, s.308) styrker detta 
argument och beskriver att arbetslivserfarenhet och lärandet av organisationens 
socialiseringsprocess som i sin tur har en viktig roll i den moraliska utvecklingen av 
normer och värderingar 

4.4.3 Kluster 3 – Erfarne Arne 
Vårt tredje kluster är det som består av minst antal respondenter och utgör endast 6 %. 
Vi anser att det inte är något konstigt eftersom att denna grupp tillhör de äldsta med en 
ålder på 66 år och deras erfarenhet är överlägset högst med deras 31 år inom branschen. 
I detta kluster är det något fler män än kvinnor och de är även respondenterna i denna 
grupp som har högst omsättning jämfört med de resterande. Fastighetsmäklarna har, i 
likhet med de övriga klustren, svarat höga värden på våra enkätfrågor. Något vi anser 
särskiljer respondenternas ställningstagande i detta kluster mot de andra är värdet på 
frågan ”Hur viktigt är det du som mäklare med säkerhet kommer att komma undan utan 
att bli påkommen”. På den här frågan har respondenterna svarat ett högre värde än de 
andra tillfrågade. Vi anser att detta är en intressant iakttagelse då det inte går att utesluta 
att fastighetsmäklarna i detta kluster anser att deras handling, utifrån vårt scenario, kan 
baseras beroende på om de med säkerhet inte kommer att bli påkommen. 
 
Vi kan utläsa att på fråga 5 ”Hur viktigt är det att du vet att informationen skulle ha 
konsekvenser for affären” är det detta kluster som har svarat det högsta värdet. Som 
tidigare nämnt har respondenterna i kluster 3 generellt höga värden.  Kluster 3 är de som 
har både högst omsättning och erfarenhet. Lees (2012, s.1385) aspekt är att 
fastighetsmäklarbranschen som ofta präglas av provisionslöner kan leda till att oetiska 
beteenden sker oftare för att maximera sin egen lön. Som nämnt ovan har detta kluster 
respondenter med högst ålder. Enligt McClaren (2000, s.288) är ålder en demografisk 
variabel som har svag inverkan på etiska bedömningar. 

4.4.4 Kluster 4 – Medelåldriga Melker  
Detta kluster är det som består av flest antal respondenter och utgör 30 %. Personerna i 
den här gruppen är 40 år och består även här av något fler män än kvinnor och de är 
utbildade på högskola. Detta är, som tidigare nämnt, vårt största kluster och vi kan 
utläsa att även här är det genomgående höga värden på våra frågor. Vi väljer att 
analysera vidare varför respondenterna enbart svarat högst värde på två frågor. De 
frågorna som har fått högst värde ” Hur viktigt är det att du vet att du bryter mot dina 
skyldigheter som mäklare” och ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer 
att påverka ditt rykte som fastighetsmäklare”. Vi kan se likheter i detta kluster med 
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kluster 2 då det ovan nämnda frågorna även stack ut i deras värden gentemot de 
resterande frågorna. 
 
I det här klustret kan vi utläsa ett visst beteendemönster som respondenterna har 
värderat högst. I den kognitiva moraliska utvecklingen (CMD) noterar vi att klustret 
ligger på nivå 2, steg 3 och 4. Enligt Kohlberg et al. (2077, s.55) är ett gott uppförande, 
i det här steget, vad andra förväntar sig. Den röda tråden ur det här beteendemönstret 
tolkar vi som att respondenterna har respekt för sitt yrke och att de följer sina 
skyldigheter som mäklare. Genom vår klusteranalys kan vi se att denna grupp 
fastighetsmäklare grundar sitt etiska beslut i vilka skyldigheter de själva anser ha 
gentemot andra och hur deras handling kommer påverka deras eget rykte.  

4.4.5 Kluster 5 – Etiska Erik 
Det sista klustret är precis lika stort som det första och har förhållandevis lika höga 
värden i jämförelse till varandra. Det är en övervägande andel män i detta kluster, precis 
som i första, och åldern är 56 år. Högst avslutad utbildning är högskola och 
omsättningen är i mellan spannet 2 000 001- 2 500 000 kr. Det som skiljer kluster 1 och 
5 rent demografiskt är utbildning och erfarenhet. Detta kluster består av 
fastighetsmäklare som har svarat med flest högst värden. Den fråga de anser har minst 
betydelse för deras handlande i scenariot och som sticker ut i jämförelse till de andra 
klustren är ” Hur viktigt är det att du som mäklare med säkerhet kommer att komma 
undan utan att bli påkommen”. Denna fråga spelar alltså minst roll i hur de kommer att 
handla utifrån det moraliska dilemmat scenariot utgör. En annan fråga som är mindre 
betydelsefull för kluster 5, och lägst värde av alla kluster, är fråga 1 ” Hur viktigt är det 
att du vet att köparen är betydelsefull för kommande affärer”. 
 
I övrigt är det här klustret och kluster 1 lika, både sett till värdena och demografiskt. Det 
som skiljer sig mest är erfarenheten inom branschen, vilket blir intressant i den mening 
att jämföra vad tidigare studier framför inom branscherfarenhet och etiska resonemang. 
Om vi jämför kluster 2, som motsatsvis till detta kluster har kortast arbetslivserfarenhet, 
kan vi utläsa att värdena är genomgående likvärdiga. Den fråga som skiljer sig mellan 
de jämlika klustren är fråga 1. Det vi kan utläsa är att den frågan har minst betydelse i 
jämförelse med de andra klustren, och framförallt jämfört med kluster 1. Enligt tidigare 
forskning har arbetslivserfarenhet med stöd av Keller et al. (2006, s.310) en tendens att 
göra en individ mindre egocentrisk till skillnad mot personer som har mindre erfarenhet 
i arbetslivet. Om vi sätter kluster 1 och 5 i motsatspar till varandra och koncentrerar oss 
på ovan nämnd fråga (1) kan vi se att i just det här fallet har inte arbetslivserfarenhet 
någon bidragande faktor till att agera etiskt. 
 
4.5 T-test 
I denna analys kommer vi avgöra om den genomsnittliga poängen påverkas av de 
demografiska egenskaperna och hur det har inverkan på det etiska beslutfattandet. Vi 
vill se hur fastighetsmäklarnas etiska beslutfattande förhåller sig till de 6 steg av CMD, 
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samt de demografiska variablerna: ålder, utbildning, kön, erfarenhet och inkomst. I 
bilaga 10 återfinns en tabell för samtliga signifikanser och differenser.  

4.5.1 Ålder 
Vi gjorde en uppdelning i åldersgrupperna med hänsyn till de fåtal svarande i de lägre 
ålderskategorierna. Vi valde att analysera vårt resultat utifrån brytpunkten 30 år. Vi kan 
utifrån tabellen (se bilaga 10) se att signifikans återfanns i samtliga nivåer av CMD. 
Åldersgruppen över 30 år har besvarat alla nivåer av CMD med det högsta 
genomsnittliga medelvärdet vilket i teorin ges stöd av (Colby et al. 1983, s.69, Román 
et al. 2004, s.47, Tesfom et al 2011, s. 43, Mujtaba et al. 2014, s.9) forskning. Deras 
aspekt är att äldre personer agerar utifrån ett mer etiskt perspektiv än yngre.  
 
Den största differensen mellan åldersgrupperna återfinns i nivå 2, steg 3 och i nivå 3, 
steg 6. ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer påverka branschens 
rykte.” visade sig vara signifikant med 0,001. Frågan ökade mest i genomsnittlig poäng 
med 1,241 för åldersgruppen som var över 30 år. Vi finner differensen intressant då det 
indikerar på att yngre svarande erhåller en lägre genomsnittlig poäng av CMD (nivå 2, 
steg 3), samt att åldersgruppen över 30 år bryr sig mer om branschens rykte.   

4.5.2 Utbildning  
Vi gjorde en uppdelning i nivån av utbildning med hänsyn till de fåtal svarande i de 
lägre utbildningskategorierna. Vi valde att analysera vårt resultat utifrån brytpunkten 4, 
som innebär att gymnasiet, komvux och fristående fastighetsmäklarutbildning är < 4,0 
och högskola och universitet är > 4,0. I tabellen (se bilaga 10) kan vi se att signifikans 
påträffades i samtliga nivåer av CMD. Det är svårt att utifrån resultatet utläsa en 
generell bild av vilken utbildningsgrupp som erhåller högst nivå av CMD, eftersom 
flera jämförelser träffar signifikanta skillnader. 
 
Den största differensen på 1,217 återfinns i nivå 2, steg 4 där frågan ”Hur viktigt är det 
att ditt kontor har en bestämd policy för hur du ska agera i en sådan här situation” har en 
signifikans på 0,000. De fastighetsmäklarna med en lägre utbildning ansåg det vara 
viktigt med policy. Detta säger emot det som Tessema et al. (2014,s.7) beskrev i deras 
studie. De menar att högutbildade är mer kritiska till befintlig personalpolicy och praxis 
vilket utvecklar det moraliska tänkandet. Román et al. (2004, s.483) studie visar på 
motsatsen och bekräftar det som ovan nämnda fråga visar. 

4.5.3 Kön 
Vi kan utifrån tabellen (se bilaga 10) se att signifikans återfanns i nivå 1 och 3 av CMD 
vilket innebär att vi inte kan utmäta en skillnad för den demografiska variabeln kön i 
nivå 2 som enligt Kohlberg (1984, s.172) är den konventionella nivån som omfattas av 
de flesta ungdomar och vuxna som befinner sig i samhället.  
 
Av de frågor som uppfyller kvoten för signifikans har kvinnan erhållit en högre 
genomsnittlig poäng i jämförelse till mannen, förutom i frågan ”Hur viktigt är det att du 
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vet att dina kollegor stöttar dig i att undanhålla informationen” (signifikans 0,008 nivå 
1, steg 2). Frågan är i jämförelse till de andra frågorna formulerad utifrån synvinkeln att 
det är bra med ett lågt medelpoäng. Differensen är 0,913 vilket innebär att kvinnor i sitt 
etiska beslutfattande anser det vara viktigare än män att få uppbackning av sina kollegor 
när de står inför ett etiskt dilemma. Vi kan utifrån helhetsbilden av differensen se att 
skillnaderna mellan kvinnor och män är marginell. Differensen indikerar på vad Gilligan 
(1982 s.483, Roxas et al. 2004, s.162 och Wang et al. 2015, s.598) redogör för. Deras 
aspekt är att kvinnor tenderar till att resonera på en högre nivå av CMD när de tar 
ställning till etiska beslut.  

4.5.4 Erfarenhet 
För att uppnå en så jämn fördelning mellan respondenterna som möjlig valde vi att göra 
en brytpunkt på 12 år utifrån det medelvärde vi fann i vår deskriptiva statistik. I tabellen 
(se bilaga 10) kan vi se att signifikans hittades i samtliga nivåer av CMD. Alla frågor 
med signifikans förutom en tyder på att det finns ett positivt samband mellan erfarenhet 
och högre nivå av CMD. Den frågan som urskiljer sig från resterande är ”Hur viktigt är 
det att du vet att ditt agerande kommer att påverka ditt rykte som fastighetsmäklare” 
(nivå 2, steg 3, signifikans 0,023, differens 0,228). Frågan visar på att fastighetsmäklare 
med lägre erfarenhet tar mer hänsyn till sitt eget rykte än de med mer erfarenhet när de 
står inför ett etiskt dilemma.  
 
Vi kan utifrån frågorna se en marginell skillnad i beteende vad gäller erfarenhet där de 
fastighetsmäklarna med mer erfarenhet förhåller sig till en högre nivå av CMD. Den 
fråga med högst differens är ”Hur viktigt är det att ditt kontor har en bestämd policy för 
hur du ska agera i en sådan här situation” (nivå 2, steg 4, signifikans 0,023.) som visar 
en differens på 0,940. Fastighetsmäklarna med mer än 12 års erfarenhet anser det mer 
viktigt att det finns en bestämd policy på kontoret när hen står inför ett etiskt dilemma. 
Resultatet stämmer överens med Trevino (1986, s.611) Ingram et al. (2007, s.308) 
uppfattning om hur individer med mer arbetslivserfarenhet har utvecklat sina moraliska 
normer och värderingar genom socialiseringsprocesser och erfarenheter.  

4.5.5 Inkomst 
< 4,0 
0-1000 000 
1000 001-1500 000 
1500 001-2000 000 
2000 001-2 500 001 
 
> 4,0 
2500 001-3000 000 
3000 001- 
 
Vi valde att göra en brytpunkt vid 4 med motiveringen att vår deskriptiva statistik 
visade på ett genomsnittligt värde på 3,8. Vi ville uppnå en så jämn fördelning mellan 
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respondenterna som möjligt. I tabellerna (se bilaga 10) kan vi se att det inte finns lika 
många variabler som är signifikant i jämförelse till de andra demografiska variablerna. 
Signifikans återfanns trots detta i samtliga nivåer av CMD. Skillnaderna i differensen 
vad gäller resultatet är låga samt att signifikansen är marginell vilket ger oss en osäker 
grund att dra slutsatser från.  
 
I samtliga nivåer kan vi se att inkomstgruppen som omsätter mer än 2 500 001 kr om 
året befinner sig i en högre nivå av CMD. Detta stämmer överens med Lee (2012, 
s.1393) uppfattning som beskriver att fastighetsmäklare med hög etik har en högre 
kundlojalitet, vilket enligt vår uppfattning genererar en högre inkomst.  
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5. Slutsats 
Vi kommer i den här slutsatsen presentera och diskutera våra resultat utifrån de 
analyser vi fick fram i föregående kapitel. Vi presenterar resultaten och diskuterar dem 
utifrån de frågeställningar vi ställde i slutet av teorikapitlet.  
 
5.1 Forskningsfrågor  
Forskningsfråga 1. Vilket steg av CMD har störst betydelse för fastighetsmäklares 
etiska beslutsfattande? 

Steg 1   
Medelpoängen av steg 1 och sett till alla variabler som tillhör detta steg är 6,28 vilket 
resulterar i den högst rankade medelpoängen. Detta medelvärde betyder att det är 
frågorna i steg 1 som har störst betydelse för fastighetsmäklarnas etiska beslutsfattande.  
 
Våra frågor i enkäten har varit strukturerade och indelade i de olika nivåer och steg som 
omfattar CMD. I det första steget handlar det om att de faktiska konsekvenserna, och 
dessa avgör hur en individ fattar ett beslut. I det här steget fick frågan ”Hur viktigt är 
det att du vet att undanhållandet av informationen från köparen är fel” ett medelvärde på 
6,53 vilket är ett högt värde på vår sjugradiga likertskala. Den andra frågan som ingår i 
detta steg är ” Hur viktigt är det att du vet att undanhållandet av informationen kan leda 
till juridiska åtgärder” som fick ett medelvärde från våra respondenter på 6,34. Sista 
frågan vi ställde från det första steget var ” Hur viktigt är det att du riskerar att bli 
varnad för ditt agerande” som fick ett medelvärde på 5,98. Dessa resultat betyder att det 
har en stor betydelse för en fastighetsmäklares etiska beslutsfattande att ett agerande kan 
leda till faktiska konsekvenser. Enligt de resultat vi fått ta del av i det första steget kan 
vi utläsa från vår faktoranalys att faktor 2 innehåller högst samband mellan frågor i steg 
1. Den faktor utgör ca 11 % av hela vårt material och vi ser ett sambandsmönster där det 
är av betydande vikt för ett etiskt beslut att det leder till juridiska åtgärder som påföljd.  
 
I vår replikeringsstudie kan vi se att Tesfom et al. (2011, s.38) redovisar att deras 
respondenter har svarat ett högt medelvärde på frågorna i första steget. Forskarna 
förklarar vidare att resultaten av fastighetsmäklares etiska beslutsfattande speglar de 
moraliska resonemang de fått ta del av som barn. Något vi noggrant kan tyda i 
resultaten från steg 1 är att Kohlberg et al. (1977, s.54) beskrivning om att etiska beslut 
handlar om egenintressen och regler när det gynnar personen i fråga. De höga 
medelvärdena i det här steget visar på att det är viktigt för fastighetsmäklares beslut är 
att det inte kommer att leda till något som missgynnar dem. Stark korrelation i steg 1 
nivå 1 återfanns också vilket indikerar på att nivå 1, steg 1 är av betydelse för de 
fastighetsmäklare vi undersökt. 
 
Steg 2  
Det totala medelvärdet av steg 2 är 5,37 vilket betyder att detta steg har en viss 
betydelse, i jämförelse till de andra stegen vid fastighetsmäklares etiska beslutsfattande.  
Som vi berörde i teorikapitlet så beskrivs detta steg som att en individs handling baseras 
på att individen uppfyller både sina egna och andras behov (Kohlberg, 1977, s.54). Den 
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första frågan i det här steget var ” Hur viktigt är det att delgivandet av informationen får 
dig att avsluta affären med en känsla av rättvisa” vilket gav oss en medelpoäng på 6.37. 
Den andra frågan var ” Hur viktigt är det att du vet att köparen är värdefull för framtida 
affärer” vilket visar en medelpoäng på 4.23. Den sista frågan som behandlade känslan 
av vad som är rätt i steg 2 var ” Hur viktigt är det att du vet att dina kollegor stöttar dig i 
att undanhålla informationen” som resulterade i ett medelvärde 2.48. Vi utläser från 
resultaten i denna kategori att fastighetsmäklarna visar att känslan av rättvisa i affären 
har större betydelse än hur värdefull köparen är och att kollegorna skulle stötta i att 
undanhålla informationen.  
 
Steg 3 
Medelvärdet på samtliga variabler i steg 3 hamnade på 6, 22, vilket är vårt näst högsta 
medelvärde av samtliga steg. Det tredje steget handlar om vid vilken vikt 
fastighetsmäklare lägger vid att blir rekommenderad vidare efter att ha uppfyllt kunders 
förväntningar (Tesfom et al. 2011, s.32). De frågor som har fått högst medelvärde i det 
här steget (6,55 respektive 6,14) är ” Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande 
kommer att påverka ditt rykte som fastighetsmäklare” och ” Hur viktigt är det att du vet 
att du inte bryter mot någon lag, men att det är principen som räknas”. Den fråga som 
hade lägst medelvärde och där med lägst betydelse i steg 3 var ”Hur viktigt är det att du 
vet att ditt agerande kommer påverka branschens rykte” (5,98). Ur detta kan vi se att 
fastighetsmäklarna lägger störst vikt vid deras etiska beslut och hur de själva kommer 
att påverkas av det. Att branschens rykte kan påverkas anser respondenterna inte ha lika 
stor betydelse i hur deras beslut fattas.  
 
I vårt resultat av vår faktoranalys kan vi utläsa att vår första faktor som består av 25 % 
av vårt material berör 2 av 3 av frågorna i det här steget, det är enbart frågan om ryktet 
som fastighetsmäklare som inte berörs i vår största faktor. Detta resultat visar på att det 
är av stor betydelse för huruvida fastighetsmäklarna är rädda om vad som kan leda till 
följdaffärer när de fattar deras etiska beslut. Frågan som berör branschens rykte är den 
som har fått högst värde i den faktorn, vilket resulterar i att steg 3 i CMD har en större 
betydelse för agerandet i ett etiskt dilemma. I och med att vår största faktor behandlar 
största delen av frågorna i detta steg och vi har ett högt medelvärde resulterar det i att 
fastighetsmäklarna anser det vara betydelsefullt att ta hänsyn till steg 3 vid ett etisk 
beslutsfattande.  
 
Steg 4  
Medelvärdet av samtliga variabler i steg 4 hamnade på 6,20 vilket bevisar att 
fastighetsmäklare anser det vara betydelsefullt att respektera stat och myndighet vid ett 
etiskt beslut.  Korrekt beteende anses vara att bevara den sociala ordningen, och en 
person i steg 4 kan se på ett bredare samhällsperspektiv (Trevino 1986, s.604, Tesfom et 
al. 2011, s.32 och Kohlberg et al. 1977, s.55). Frågorna som ingick i det här steget i vår 
enkät var ”Hur viktigt är det att du vet att du bryter mot dina skyldigheter som mäklare” 
(6.69), ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande skulle påverka kontoret du arbetar 
på ”(6.38) och ”Hur viktigt är det att ditt kontor har en bestämd policy för hur du ska 
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agera i en sådan här situation” (5.53). Det vi kan utläsa ur dessa medelvärden är att 
fastighetsmäklare anser att störst betydelse, för deras etiska beslut, i det här steget är att 
de bryter mot sina skyldigheter som mäklare. Resultatet visar på att våra respondenter 
anser att det är av större vikt för deras agerande huruvida det kan påverka deras 
arbetsplats än att kontoret har en policy för etiska dilemman. Vi kan utläsa utifrån det 
medelvärden vi fått på samtliga frågor att det här steget innehåller den frågan som har 
fått högst medelvärde av alla variabler (6.69) vilket tyder på att den frågan har störst 
betydelse för fastighetsmäklares etiska beslutsfattande. Vilket stödjer Kohlbergs (1984, 
s.171) teori om hur människor som når steg 4, agerar efter samhället utgångspunkt för 
att avgöra vad som är rättvist och korrekt. Kohlberg (1984, s.172) beskriver att i den 
andra nivån av CMD, i vilket steg 4 tillhör, befinner sig samhällets flesta ungdomar och 
vuxna. 
 
Steg 5 
I steg 5 fick vi ett resultat med medelvärdet 5,37 vilket visar på ett jämbördigt 
medelvärde som i steg 2. Detta betyder att generella principer och värderingar styr till 
viss del fastighetsmäklare mot etiska beslut. I den sista nivån av CMD finner vi steg 5. 
Detta steg handlar, enligt Kohlberg et al. (1977, s.55) och Trevino (1986, s.606) om att 
rätta handlingar styrs av vad individen ser som generella värderingar och principer. 
Individen vid det här stadiet bortser från lagar och normer från myndigheter och andra 
individer. Det finns en klar insikt av personliga åsikter och värderingar och individen 
frånser vad som är politiskt korrekt. Det rätta beslutet fattas genom vad individen anser 
vara rätt. Tesfom et al. (2011, s.33) resonerar att steg 5 ur ett fastighetsmäklarperspektiv 
är att fastighetsmäklaren visar respekt för kundens rätt till service och att de litar på att 
fastighetsmäklaren förhåller sig till etiskt agerande.  
 
Frågorna som omfattades av steg 5 var ” Hur viktigt är det att du vet med säkerhet att 
informationen är obekräftad” (5.27), ”Hur viktigt är det att du som mäklare med 
säkerhet kommer att komma undan utan att bli påkommen” (2.77) och ” Hur viktigt är 
det att du vet att informationen skulle ha konsekvenser för affären” (5.61). 2 av 3 frågor 
i detta steg finner vi i vår faktor 4 som står för ungefär 6 % av vårt empiriska material 
(se tabell 4). Vi tolkar resultaten av det här steget att det som är störst betydelse är 
osäkerheten i informationen vilket i in tur kan leda till konsekvenser för affären. Att 
mäklaren skulle kunna komma undan med sitt agerande utan att bli påkommen har 
minst betydelse för ett etiskt beslutsfattande vilket stödjer Tesfom et al (2011, s.33) 
teori om att en fastighetsmäklare i detta steg visar respekt för kundens rätt till service. 
 
Steg 6 
Medelvärdet i steg 6 visade i vårt resultat på 6,20 vilket är samma medelpoäng som i 
steg 4. Medelvärdet resulterar i att fastighetsmäklare anser det vara betydelsefullt att 
fatta ett etiskt beslut utifrån vad de själva känner är rätt. Våra frågor som berörde det här 
steget handlade om hur fastighetsmäklare värderade deras beslut med hänsyn till 
konsumenternas förväntan på service och om fastighetsmäklare känner en moralisk 
förpliktelse. På frågorna om vilken vikt en fastighetsmäklare lägger vid känslan av 
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moralisk förpliktelse gentemot köparen respektive säljaren fick vi medelvärdet 6,53 
respektive 6,45. Resultatet visar på att vid fattandet av ett etiskt beslut lägger 
fastighetsmäklare större vikt vid att de känner en moralisk förpliktelse till köparen än 
säljaren. Vid frågan angående om köparen respektive säljaren förväntar sig en viss 
service av dig som fastighetsmäklare fick service till säljaren ett höge medelvärde än till 
köparen (6,41 respektive 6,38). På frågan om fastighetsmäklares avgörande i etiskt 
beslutsfattande hade att göra med att de gör mer än förväntat för att undvika klagomål 
fick vi ett medelvärde på 5.42. Vi kan konstatera at det är genomgående höga värden i 
detta steg och att samtliga frågor har betydelse för fastighetsmäklares etiska 
beslutsfattande. Resultatet av de höga medelvärdena i den här nivån förklarar att 
fastighetsmäklare är kapabla att resonera kring etiska dilemman i den principiella nivån, 
vilket liknar Tesfom et als. studie. Något att ha i åtanke är att stegen i kognitiv 
utveckling är rangordnad integration vilket Kohlberg (1969, s.375) förklarar att högre 
stadier av CMD rubbar strukturen som erhållits i de lägre stegen.  
 
Forskningsfråga 2. Hur förhåller sig de demografiska variablerna; ålder, utbildning, 
kön, arbetslivserfarenhet och inkomst till de sex stegen av CMD? 
 
Observera. Inom parenteserna i analysen nedan visas differensen som vi utläste från 
vårt T-test. 
 
Ålder 
I T-testet kunde vi utläsa att samtliga nivåer av CMD berördes av signifikans vilket 
innebär att det finns stöd för att ålder påverkar det etiska beslutfattandes hos våra 
respondenter. Medelpoängen i nivå 1 skiljde sig endast med (0,129) för de frågorna som 
var signifikanta. Detta innebär att både åldersgruppen över och under 30 år fattar sina 
beslut med hänsyn till rädslan som finns för juridiska åtgärder och straff som Trevino 
(1986, s.604) beskriver. I nivå 2 var skillnaden för den genomsnittliga poängen mer 
betydande med en differens på (0,801) och (1,241) av den genomsnittliga poängen. 
Detta visar på att det är viktigare för åldersgruppen över 30 år att fatta beslut efter vad 
som förväntas av andra (Kohlberg et al. (1977, s.55). I nivå 3 visade differensen (0,621, 
0,797) och (0,803). Resultatet tyder på att åldersgruppen över 30 år även i denna nivå 
besvarade frågorna med en högre medelpoäng. Vår tolkning med stöd av Kohlberg et al. 
(1977, s.55) är att åldersgruppen över 30 år är mer benägna att fatta sina beslut utifrån 
egna värderingar och principer.  
 
Samtliga kluster med undantag från kluster 2 har en ålder på över 30 år, vilket också 
speglar vår uppdelning i T-testet. Fastighetsmäklarna i kluster 2 har i genomsnitt höga 
värden, men har endast svarat högst på två utav de totalt 20 frågorna. Vi finner det 
intressant att de resterande kluster som har en ålder över 30 år har svarat högst 
medelvärde på resterande 18 frågor vilket stämmer överens med det som T-testet visar 
på. Resultatet tyder på att åldersgruppen över 30 år överlag erhåller en högre nivå av 
CMD när de fattar etiska beslut, men att det finns större skillnader i medelvärdet i nivå 
2 och 3. Flera av Tesfom et al (2011, s.43) jämförelsetester indikerade på att yngre 
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svarande (20-30 år) hade lägre medelvärden på 3,68 än medelålders svarande (46-50 år) 
som hade ett medelvärde på 4.26. Vårt resultat indikerar på samma tendens. 
  
Utbildning  
I samtliga nivåer av CMD påträffades signifikans i T-testet vilket betyder att utbildning 
har en betydelse för de moraliska resonemangen hos studiens respondenter. Det mönster 
vi kan utläsa utifrån testet är att gruppen med lägre utbildning har ett högre medelvärde 
på frågorna av signifikans i nivå 1. Differensen är låg på (0,381, 0,426), men ändå 
betydelsefull. De låter rädslan för principiella åtgärder påverkar hur de fattar etiska 
beslut. (Trevino (1986, s. 604). I nivå 2 är signifikansen uppdelad mellan de grupper 
med både lägre och högre utbildning, vilket gör det svårt för oss att skapa en generell 
bild. Det vi kan utläsa utifrån nivå 2 som är intressant är att de fastighetsmäklare med 
lägre utbildning har svarat högre på frågan ”Hur viktigt är det att ditt kontor har en 
bestämd policy för hur du ska agera i en sådan här situation” (nivå 2, steg 4). Frågan har 
en signifikans på 0,000 och visade på differensen (1,217) vilket är en av de frågorna i T-
testet med högst skillnad. I nivå 3 är frågorna också uppdelade i lägre och högre 
utbildning vilket gör det svårt för oss att utläsa vilken utbildning som genererar den 
högsta nivån av CMD i nivå 3.  
 
Kluster 1 är den enda grupperingen som erhåller en utbildning som är av fristående 
fastighetsmäklarutbildning. Respondenterna i kluster 1 har i regel höga svar och den 
fråga med högst medelvärde är ”Hur viktigt är det att du vet att köparen är värdefull för 
framtida affärer” som tillhör (nivå 1, steg 1). I både T-testet och klusteranalysen kan vi 
se att den genomsnittliga poängen på frågorna i nivå 2 och 3 inte påverkas av 
utbildningsnivån i någon högre grad. Det mönster som vi kan se är att de 
fastighetsmäklarna med lägre utbildning har en högre genomsnittlig poäng i nivå 1. 
Tesfom et als. (2011, s.43) resultat visar på att de respondenter med lägre utbildning 
hade ett högre medelvärde på 4,36 i Nivå 1, steg 1 än vad de svarande med högre 
utbildning hade som visade ett medelpoäng på 3,85. Inga andra skillnader i medelvärdet 
återfanns i Tesfom et al. (2011) studie. Vårt resultat bekräftar Tesfom et als. (2011, 
s.43) resultat. 
 
Kön 
I nivå 1 kan vi utifrån T-testet utläsa att kvinnor har svarat ett högre medelvärdena i 
jämförelse till männen (0,445, 0,564, 0,913). Detta tyder på att kvinnor är rädda för de 
faktiska konsekvenser och straff som Kohlberg et al. (1977, s. 54) förklarar inträder vid 
steg 1. Ingen signifikans återfanns i nivå 2 vilket innebär att det inte finns någon 
skillnad på hur män och kvinnor resonerar kring rättvist utbyte och respekt för 
auktoriteter. I nivå 3 så kunde vi återigen utläsa att kvinnor besvarade frågorna med ett 
högre medelvärde (0,318, 0,227, 0,712). Detta tyder på det som (Gilligan, 1982 s.483, 
Roxas et al. 2004, s.162 och Wang et al. 2015, s.598) beskriver. Deras aspekt är att 
kvinnor tenderar till att agera mer etiskt i jämförelse till män. 
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Tesfom et al. (2011, s.42) T-test visade att medelpoängen i steg 1 var signifikant. 
Kvinnliga respondenter hade ett högre medelvärde på 4,18 i steg 1 än männens 
medelpoäng på 4,01. Vårt resultat stämmer delvis med vad Tesfom et al. (2011, s.42) 
resultat visade på. Nivå 1 tenderade kvinnorna att besvara med högre medelvärde i båda 
studierna. Till skillnad från Tesfom et al. (2011, s.42) studie visade även vår studie på 
signifikans i nivå 3. Resultatet tyder på att kvinnor hade en högre medelpoäng vilket 
betyder att kvinnliga fastighetsmäklare som arbetar i Sverige resonerar på en hög nivå 
utifrån egna värderingar och principer. Vårt resultat visar på en marginell differens 
mellan män och kvinnors etiska resonemang i både nivå 1 och nivå 3  
 
Erfarenhet 
I nivå 1 kan vi se att fastighetsmäklare med mer än 12 års erfarenhet hade en högre 
medelpoäng i relation till de fastighetsmäklare som hade mindre än 12 års erfarenhet. 
Differensen skiljde sig med (0,541) och (0,772) i denna nivå. I nivå 2 kan vi utläsa en 
avvikelse, i två av frågorna så har de fastighetsmäklare med mer än 12 år erfarenhet ett 
högre medelpoäng, och i en av frågorna så visar resultatet på motsatsen. Det vi kan 
utläsa är att de frågor som speglar gruppen på mer än 12 års erfarenhet har en större 
differens (0,940, 0,667), än den frågan som visar på ett högre medelvärde för gruppen 
under 12 år erfarenhet (0,228). I nivå 3 kunde vi se att samtliga frågor visade på att 
gruppen med mer än 12 års erfarenhet hade en högre medelpoäng (0,446, 0,650, 0,421, 
0,350).  
 
Det vi kan utläsa utifrån klusteranalysen är att kluster 1 och 3 har den högsta 
genomsnittliga erfarenheten vilket gör deras variabler intressanta i denna diskussion. 
Frågan ”Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer att påverka ditt rykte som 
fastighetsmäklare” (nivå 2,steg 3) är den frågan där både kluster 1 och 3 har ett lägre 
genomsnittligt värde än resterande kluster. Tesfom et al. (2011, s.52) studie visade inte 
på några signifikanta skillnader där skillnader i erfarenhet hade betydelse för den 
genomsnittliga poängen av nivåerna av CMD. Vårt resultat visade på att medelvärdet i 
nivå 1 och 3 ökade när fastighetsmäklaren hade mer än 12 års erfarenhet. Detta tyder på 
att gruppen med mer än 12 års erfarenhet tar större hänsyn till sina egna personliga 
normer och frånser till vad som är politiskt korrekt när de fattar sina etiska beslut. 
Kohlberg et al. (1977, s.55).  
 
Inkomst 
I T-testet så kunde vi utläsa att signifikans återfanns i samtliga nivåer av CMD, men att 
differensen var låg i alla nivåer. Medelpoängen var högre för fastighetsmäklare som 
hade svarat att de tjänar mer än 2500 000 kr om året. Differensen för de olika nivåerna 
var: nivå 1 (0,189), nivå 2 (0,126) och nivå 3 (0,290). I klusteranalysen ser vi att kluster 
3 är den grupp som har högst omsättning. Kluster 3 har besvarat frågan 5. ”Hur viktigt 
är det att du vet att informationen skulle ha konsekvenser för affären.” Och fråga 19. 
”Hur viktigt är det att du som mäklare med säkerhet kommer att komma undan utan att 
bli påkommen” med högre värden än resterande kluster. Båda frågorna befinner sig i 
nivå 3, steg 5. Trots att resultatet visar på att fastighetsmäklare som tjänar mer än 2500 
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000 kr om året befinner sig på en högre etiskt nivå av CMD, så anser vi att differensen 
är så pass låg att det är svårt att skapa sig en generell bild.  

Tidigare forskning talar för att oetiskt beteende är mer förekommande när en individ vill 
maximera sin inkomst (Lee, 2012, s.1385). Vår studie visar på en marginell jämförelse i 
medelpoängen vilket pekar på samma resultat som Tesfom et al. (2011, s. 42) fick i sin 
studie. Resultatet i enlighet med vårt förklarar att inkomstnivån inte verkar påverka den 
genomsnittliga poängen av CMD. 
 
5.2 Uppsatsens praktiska bidrag 
Vår uppsats praktiskt bidrag pekar på att åldersgruppen över 30 år besvarade högst 
värden i samtliga nivåer av CMD, men att det är svårt att göra en generell bild av de 
andra demografiska variablerna med tanke på att vi inte kunde se ett tydligt mönster i 
signifikansen. I vissa demografiska variabler kunde vi se att en grupp svarat höga 
medelvärden på nivå 1 och nivå 3, men enligt Kohlberg (1984, s.170) går människan  
igenom de moraliska stegen ett steg i taget och utvecklas nedifrån steg 1 upp till steg 6. 
I nivå 2 återfanns de högsta differenserna mellan brytpunkterna i T-testet vilket vi finner 
intressant då den deskriptiva statistiken indikerade på att nivå 2, steg 4 hade det högsta 
enskilda medelvärdet för respondenter.   
 
Vårt bidrag kan tydligt utläsas då vårt resultat visade på ett högre medelvärde i steg 1. 
Vi kan även se i vår näst största faktor i analysen att det är två starka variabler som 
befinner sig i det steget, vilket visar på att vår iakttagelse styrks av flera analyser. En 
stark korrelation på 0,636** återfanns även i steg 1. Vi tolkar resultatet som att 
fastighetsmäklare är rädda för att bli straffade för deras etiska beslutfattande, och för 
konsekvenserna för ett felaktigt beteende. Vi anser att etik är en viktig del i 
försäljningsyrket och därför bör branschen vidta åtgärder då vårt resultat visar på hög 
betydelse i det lägsta steget av CMD. Etik bör involveras och planteras i ett så tidigt 
stadie i en fastighetsmäklares karriär som möjligt. Vår undersökning pekar på att 
juridiska konsekvenser och straff är betydelsefulla faktorer för en fastighetsmäklares 
etiska beslutfattande. Detta resultat bör branschen ta hänsyn till och i större utsträckning 
skärpa övervakningen samt de juridiska åtgärderna för att på lång sikt uppnå ett så etiskt 
fastighetsmäklarklimat som möjligt.   
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Vi har utifrån vårt resultat gjort en tabell för att jämföra Tesfom et als. (2011) resultat 
och placerat dem bredvid varandra. I tabellerna kan vi se vilken skillnad i resultat vår 
studie visade jämfört med Tesfom et al. (2011)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12 Jämförelse resultat (egen) 
 
5.3 Framtida forskning 
Vår studie i motsvarighet med Tesfom et al. (2011) studie visade på att nivå 1 steg 1 har 
störst betydelse i den kognitiva moraliska utvecklingen, vilket gör att det finns 
anledning att grunda en forskning med fokus på endast det steget. Tesfom et al. (2011, 
s. 31) menar att individen i detta steg, även i vuxen ålder, ser tillbaka på sin uppväxt och 
refererar till de normer och regler som gällde i sin barndom när de tar ett beslut.  
Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka om det är möjligt att redan i 
barndomen plantera en grundetik som gör att individen stegvis byggs på de olika 
moraliska stegen under livets gång. Vi noterade att nivå 2, steg 4 inte visade på en högre 
medelpoäng, vilket vi i likhet med Tesfom anser är värt att notera. En högre 
medelpoäng på frågor som rör en fastighetsmäklares respekt för institutionen och 
myndighet anses rimligt med tanke på att nivå 1, steg 1 tyder på att fastighetsmäklare 
har respekt för de juridiska konsekvenser som regleras av myndigheten. Med anledning 
till det ovan nämnda så anser vi att sambandet mellan nivå 1, steg 1 och nivå 2, steg 4 
skulle kunna vara intressant att bygga en vidare studie på. 
 
Det är enligt Tesfom et al. (2011, s.45) vanligt att använda demografiska variabler i 
forskning. Vår studie visade på att den demografiska variabeln ålder var den som gav 
störst förklaringen i varians av CMD. Resultatet anser vi kan användas som underlag för 
vidare forskning. Vi anser också att det vore intressant att tillämpa vår studie i Sverige, 
men med hänsyn till ett demografiskt urval. Ett exempel skulle kunna vara att jämföra 
det etiska beslutfattande mellan storstad kontra småstad eller jämföra den kognitiva 
moraliska utvecklingen i olika delar av Sverige.  
 
 
 
 
 
 

       Tesfom et al. (2011) Viktigaste stegen för 
fastighetsmäklare i CMD 

1 Steg 1 (genomsnittligt resultat 4,08/5) 
2 Steg 6 (genomsnittligt resultat 4,05/5) 
3 Steg 5 (genomsnittligt resultat 3,61/5) 
4 Steg 4 (genomsnittligt resultat 3,44/5) 
5 Steg 3 (genomsnittligt resultat 3,24/5) 
6 Steg 2 (genomsnittligt resultat 2,48/5) 

 Vårt resultat: Viktigaste stegen för 
fastighetsmäklare i CMD 

1 Steg 1(genomsnittligt resultat 6,28/7) 
2 Steg 3 (genomsnittligt resultat 6,22/7) 
3 Steg 6 (genomsnittligt resultat 6,20/7) 
4 Steg 4 (genomsnittligt resultat 6,20/7) 
5 Steg 2 (genomsnittligt resultat 5,37/7) 
6 Steg 5 (genomsnittligt resultat 5,37/7) 
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1: Operationalisering 
Nivå och steg i CMD Operationell 

förklaring 
Fråga Teoretiskt underlag 

Nivå 1, steg 1 
 

Konkreta 
konsekvenser som 
juridiska åtgärder 
och straff. De 
faktiska 
konsekvenserna och 
egenintresset styr 
individens 
handlande.  
 

3. Hur viktigt är det 
att du vet att 
undanhållandet av 
informationen från 
köparen är fel. 
7. Hur viktigt är det 
att du vet att 
undanhållandet av 
informationen kan 
leda till juridiska 
åtgärder. 
15. Hur viktigt är det 
att du riskerar att bli 
varnad för ditt 
agerande. 
 

Trevino (1986, s. 604),  
Tesform et al. (2011, 
s.31)  
Kohlberg och Hersh 
(1977, s. 54)  
 

Nivå 1, steg 2 
 

Individen strävar 
efter att uppfyller 
sina egna och andras 
behov. Ömsesidighet 
och rättvisa står i 
fokus när en individ 
står inför ett etiskt 
beslut. 
 

1. Hur viktigt är det 
att du vet att köparen 
är värdefull 
för framtida affärer. 
2. Hur viktigt är det 
att delgivandet av 
informationen får dig 
att avsluta affären 
med en känsla av 
rättvisa. 
16. Hur viktigt är det 
att du vet att dina 
kollegor stöttar dig i 
att undanhålla 
informationen. 
 

Kohlberg et al. (1977, 
s.54)  
Tesform et al. (2011, 
s.32) 
 

Nivå 2, steg 3 
 

Viktigt att uppfylla 
kundens 
förväntningar och bli 
rekommenderad 
vidare efter affärens 
slut. Gott uppförande 
är vad som förväntas 
utav andra. 
 

4. Hur viktigt är det 
att du vet att ditt 
agerande kommer 
påverka branschens 
rykte. 
6. Hur viktigt är det 
att du vet att du inte 
bryter mot någon lag, 
men att det är 
principen som 
räknas. 
17. Hur viktigt är det 

Trevino (1986, s.604),  
Tesform et al. (2011, 
s.32)  
och Kohlberg et al. 
(1977, s.55) 
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att du vet att ditt 
agerande kommer att 
påverka ditt rykte 
som 
fastighetsmäklare. 
 

Nivå 2, steg 4 
 

Etiskt beslutfattande 
tar hänsyn till respekt 
mot staten, 
myndigheten och 
auktoriteter. Hänsyn 
för kontoret och de 
människor de arbetar 
med.  
 

11. Hur viktigt är det 
att du vet att du 
bryter mot dina 
skyldigheter som 
mäklare. 
12. Hur viktigt är det 
att du vet att ditt 
agerande skulle 
påverka kontoret du 
arbetar på. 
18. Hur viktigt är det 
att ditt kontor har en 
bestämd policy för 
hur du ska agera i en 
sådan här situation. 
 

Trevino (1986, s.604), 
Tesform et al. (2011, 
s.32) och Kohlberg et 
al. (1977, s.55) 
 

Nivå 3, steg 5 
 

Beslut styrs av egna 
värderingar och 
åsikter, inte av vad 
som anses politiskt 
korrekt. 
Fastighetsmäklaren 
visar respekt för 
kundens rätt till 
service. 
 

5. Hur viktigt är det 
att du vet att 
informationen skulle 
ha konsekvenser för 
affären.                  
10. Hur viktigt är det 
att du vet med 
säkerhet att 
informationen är 
obekräftad.             
19. Hur viktigt är det 
att du som mäklare 
med säkerhet 
kommer att komma 
undan utan att bli 
påkommen. 
 

Kohlberg et al. (1977, 
s.55)  
Trevino (1986, s.606),  
Tesform et al. (2011, 
s.33) 
 

Nivå 3, steg 6 
 

Generella etiska 
principer bestämmer 
det etiska beslutet, 
trots att lagar kränks. 
Principerna i detta 
steg är präglade av 
rättvisa, 
ömsesidighet och 
respekt för mänskliga 
rättigheter och 
värden.  

8. Hur viktigt är det 
att du vet att säljaren 
har rätt att förvänta 
sig en viss service av 
dig.                               
9. Hur viktigt är det 
att du vet att köparen 
har rätt att förvänta 
sig en viss service av 
dig.                             
13. Hur viktigt är det 

Kohlberg et al. (1977, 
s.55) och Tesform et al. 
(2011, s.33) 
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Bilaga 2: Fördelning av frågor i CMD 
Fråga Steg i CMD 
1. Hur viktigt är det att du vet att köparen 
är värdefull för framtida affärer. 

Nivå 1. Steg 2. 

2. Hur viktigt är det att delgivandet av 
informationen får dig att avsluta affären 
med en känsla av rättvisa. 

Nivå 1. Steg 2.  

3. Hur viktigt är det att du vet att 
undanhållandet av informationen från 
köparen är fel. 

Nivå 1. Steg 1. 

4. Hur viktigt är det att du vet att ditt 
agerande kommer påverka branschens 
rykte. 

Nivå 2. Steg 3.  

5. Hur viktigt är det att du vet att 
informationen skulle ha konsekvenser för 
affären. 

Nivå 3. Steg 5. 

6. Hur viktigt är det att du vet att du inte 
bryter mot någon lag, men att det är 
principen som räknas. 

Nivå 2. Steg 3. 

7. Hur viktigt är det att du vet att 
undanhållandet av informationen kan leda 
till juridiska åtgärder. 

Nivå 1. Steg 1. 

8. Hur viktigt är det att du vet att säljaren 
har rätt att förvänta sig en viss service av 
dig. 

Nivå 3. Steg 6.  

9. Hur viktigt är det att du vet att köparen 
har rätt att förvänta sig en viss service av 
dig. 

Nivå 3. Steg 6. 

 att du känner en 
moralisk förpliktelse 
gentemot köparen.     
14. Hur viktigt är det 
att du känner en 
moralisk förpliktelse 
gentemot säljaren. 
20. Hur viktigt är det 
att du vet att 
delgivandet av 
informationen 
innebär att du gör 
mer än förväntat 
gentemot köparen för 
att undvika 
klagomål. 
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10. Hur viktigt är det att du vet med 
säkerhet att informationen är obekräftad. 

Nivå 3. Steg 5.  

11. Hur viktigt är det att du vet att du 
bryter mot dina skyldigheter som mäklare. 

Nivå 2. Steg 4. 

12. Hur viktigt är det att du vet att ditt 
agerande skulle påverka kontoret du 
arbetar på. 

Nivå 2. Steg 4 

13. Hur viktigt är det att du känner en 
moralisk förpliktelse gentemot köparen. 

Nivå 3. Steg 6. 

14. Hur viktigt är det att du känner en 
moralisk förpliktelse gentemot säljaren. 

Nivå 3. Steg 6. 

15. Hur viktigt är det att du riskerar att bli 
varnad för ditt agerande. 

Nivå 1. Steg 1.  

16. Hur viktigt är det att du vet att dina 
kollegor stöttar dig i att undanhålla 
informationen. 

Nivå 1. Steg 2.  

17. Hur viktigt är det att du vet att ditt 
agerande kommer att påverka ditt rykte 
som fastighetsmäklare. 

Nivå 2. Steg 3. 

18. Hur viktigt är det att ditt kontor har en 
bestämd policy för hur du ska agera i en 
sådan här situation. 

Nivå 2. Steg 4. 

19. Hur viktigt är det att du som mäklare 
med säkerhet kommer att komma undan 
utan att bli påkommen. 

Nivå 3. Steg 5. 

20. Hur viktigt är det att du vet att 
delgivandet av informationen innebär att 
du gör mer än förväntat gentemot köparen 
för att undvika klagomål.  

Nivå 3. Steg 6. 

 

Bilaga 3: Förkortning av frågor 
F1 Värdefull_köpare 1. Hur viktigt är det att du vet att köparen 

är värdefull för framtida affärer. 
F2 Känsla_rättvisa 2. Hur viktigt är det att delgivandet av 

informationen får dig att avsluta affären 
med en känsla av rättvisa. 

F3 Undanhållandet_fel 3. Hur viktigt är det att du vet att 
undanhållandet av informationen från 
köparen är fel. 

F4 Branschens_rykte 4. Hur viktigt är det att du vet att ditt 
agerande kommer påverka branschens 
rykte. 

F5 Konsekvenser_affären 5. Hur viktigt är det att du vet att 
informationen skulle ha konsekvenser för 
affären. 

F6 Principen_räknas 6. Hur viktigt är det att du vet att du inte 
bryter mot någon lag, men att det är 
principen som räknas. 
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F7 Juridisk_åtgärd 7. Hur viktigt är det att du vet att 
undanhållandet av informationen kan leda 
till juridiska åtgärder. 

F8 Säljaren_service 8. Hur viktigt är det att du vet att säljaren 
har rätt att förvänta sig en viss service av 
dig. 

F9 Köparen_service 9. Hur viktigt är det att du vet att köparen 
har rätt att förvänta sig en viss service av 
dig. 

F10 Information_obekräftad 10. Hur viktigt är det att du vet med 
säkerhet att informationen är obekräftad. 

F11 Skyldigheter_mäklare 11. Hur viktigt är det att du vet att du 
bryter mot dina skyldigheter som mäklare. 

F12 Påverka_kontoret 12. Hur viktigt är det att du vet att ditt 
agerande skulle påverka kontoret du 
arbetar på. 

F13 Moralisk förpliktelse_köp 13. Hur viktigt är det att du känner en 
moralisk förpliktelse gentemot köparen. 

F14 Moralisk förpliktelse_sälj 14. Hur viktigt är det att du känner en 
moralisk förpliktelse gentemot säljaren. 

F15 Risk_varnad 15. Hur viktigt är det att du riskerar att bli 
varnad för ditt agerande. 

F16 Kollegor_stöttar 16. Hur viktigt är det att du vet att dina 
kollegor stöttar dig i att undanhålla 
informationen. 

F17 Rykte_fastighetmäklare 17. Hur viktigt är det att du vet att ditt 
agerande kommer att påverka ditt rykte 
som fastighetsmäklare. 

F18 Kontor_policy 18. Hur viktigt är det att ditt kontor har en 
bestämd policy för hur du ska agera i en 
sådan här situation. 

F19 Undan_påkommen 19. Hur viktigt är det att du som mäklare 
med säkerhet kommer att komma undan 
utan att bli påkommen. 

F20 Undvika_klagomål 20. Hur viktigt är det att du vet att 
delgivandet av informationen innebär att 
du gör mer än förväntat gentemot köparen 
för att undvika klagomål.  

F21 Ålder Ålder. Vänligen svara i siffror. 
F22 Kön Kön 
F23 Högst_utbildning Högst avslutad utbildning.  
F24 Omsättning_år Ungefärlig omsättning per år. 
F25 År_branschen Antal år i branschen. Vänligen svara i 

siffor. 
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Bilaga 4: Enkät  
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Bilaga 5: Uträkning av medelvärde i steg 1 – 6 
Steg 1 (6,53+6,34 +5,98)/ 3 6,28 
Steg 2 (4,23+6,37+5,52)/3 5,37 
Steg 3 (5,89+6,14+6,55)/3 6,22 
Steg 4 (6,69+6,38+5,53)/3 6,20 

Steg 5 (5.61+5.27+5,23)/3 5,37 
Steg 6 (6,41+6,38+6,53+6,45+5,22)/5     6,20 
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Bilaga 6: Deskriptiv statistik

 
  

Bilaga 7: Korrelationsanalys 
Länk till korrelationsanalys: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52718022/Korrelation%20.htm 
 
 

Bilaga 8: Rotated Factor Matrix 
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Bilaga 9: Klusteranalys 

 
 

Bilaga 10: T-test 
 
Ålder 
 
Hur viktigt är det att delgivandet av informationen får dig att avsluta affären med en 
känsla av rättvisa.                                                                                                     
Nivå 1. Steg 2.  Signifikans 0,000. Differens 0,129 
> 30,0 111 6,523 
< 30,0 23 5,652   
 
Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer påverka branschens rykte.                                  
Nivå 2. Steg 3. Signifikans 0,001. Differens 1,241 

 

 
Hur viktigt är det att du vet att du inte bryter mot någon lag, men att det är principen 
som raknas.      Nivå 2. Steg 3. Signifikans 0,000. Differens 0,801 
> 30,0 111 6,279 

> 30,0 111 6,198 
< 30,0 23 4,957 



 
 
 

83 
 

< 30,0 23 5,478   
 
Hur viktigt är det att du vet med säkerhet att informationen är obekräftad.                                           
Nivå 3. Steg 5. Signifikans 0,027. Differens 0,621 (bra att ha en låg poäng) 
> 30,0 111 5,162 
< 30,0 23 5,783   
 
Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot köparen.                                          
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,000. Differens 0,797. 
> 30,0 111 6,667 
< 30,0 23 5,870   
 
Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot Säljaren.                    
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,006. Differens 0,803 
> 30,0 111 6,586 
< 30,0 23 5,783   
 
 
Utbildning 
 
Hur viktigt är det att delgivandet av informationen far dig att avsluta affären med en 
känsla av rättvisa.                                                              
Nivå 1. Steg 2. Signifikans 0,004. Differens 0,426 
> 4,0 109 6,294 
< 4,0 25 6,720   
 
Hur viktigt är det att du vet att undanhållandet av informationen frän köparen ar fel. 
Nivå 1. Steg 1. Signifikans 0,004. Differens 0,381 
> 4,0 109 6,459 
< 4,0 25 6,840   
 
Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer påverka branschens rykte.          
Nivå 2. Steg 3. Signifikans 0,002. Differens 0,707 
> 4,0 109 5,853 
< 4,0 25 6,560   
 
Hur viktigt är det att du vet att du bryter mot dina skyldigheter som mäklare.                
Nivå 2. Steg 4. Signifikans 0,080. Differens 0,156 
> 4,0 109 6,716 
< 4,0 25 6,560   
 
Hur viktigt är det att ditt kontor har en bestämd policy for hur du ska agera i en sådan 
har situation.  Nivå 2. Steg 4. Signifikans 0,000. Differens 1,217 
> 4,0 109 5,303 
< 4,0 25 6,520   
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Hur viktigt är det att du vet att informationen skulle ha konsekvenser for affären.         
Nivå 3. Steg 5. Signifikans 0,001. Differens 0,851 
> 4,0 109 5,771 
< 4,0 25 4,920   
 
Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot köparen.                    
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,003. Differens 0,381 
 > 4,0 109 6,459 
< 4,0 25 6,840   

 
 
Kön 
 
Hur viktigt är det att du vet att undanhållandet av informationen kan leda till juridiska 
åtgärder.  Nivå 1. Steg 1. Signifikans 0,004. Differens 0,44 
Kvinna 49 6,633 
Man 83 6,193   
 
Hur viktigt är det att du riskerar att bli varnad för ditt agerande.                                         
Nivå 1. Steg 1. Signifikans 0,006. Differens 0,564 
 Kvinna 49 6,347 
Man 83 5,783   

 
Hur viktigt är det att du vet att dina kollegor stöttar dig i att undanhålla informationen. 
Nivå 1. Steg 2. Signifikans 0,008 (bra med lågt svar). Differens 0,913 
Kvinna 49 3,082 
Man 83 2,169   
 
Hur viktigt är det att du vet att köparen har rätt att förvänta sig en viss service av dig. 
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,027. Differens 0,318 
Kvinna 49 6,571 
Man 83 6,253   
 
Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot köparen.                                              
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,028. Differens 0,227 
Kvinna 49 6,673 
Man 83 6,446   
 
Hur viktigt är det att du vet att informationen skulle ha konsekvenser for affären.         
Nivå 3. Steg 5. Signifikans 0,000. Differens 0,712 
 Kvinna 49 6,061 
Man 83 5,349   
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Erfarenhet 
 
Hur viktigt är det att delgivandet av informationen far dig att avsluta affären med en 
känsla av rättvisa.                                    
Nivå 1. Steg 2. Signifikans 0,000. Differens 0,541 
> 12,0 57 6,684 
< 12,0 77 6,143   
 
Hur viktigt är det att du vet att dina kollegor stöttar dig i att undanhålla informationen 
Nivå 1. Steg 2. Signifikans 0,006 (bra med lågt svar). Differens 0,752 
> 12,0 57 2,053 
< 12,0 77 2,805   
 
Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer att påverka ditt rykte som 
fastighetsmäklare. Nivå 2. Steg 3. Signifikans 0,023. Differens 0,228 
> 12,0 57 6,421 
< 12,0 77 6,649   
 
Hur viktigt är det att ditt kontor har en bestämd policy for hur du ska agera i en sådan 
har situation. Nivå 2. Steg 4. Signifikans 0,023. Differens 0,940 
> 12,0 57 6,070 
< 12,0 77 5,130   
 
 
Hur viktigt är det att du vet att ditt agerande kommer påverka branschens rykte.         
Nivå 2. Steg 3. Signifikans 0,001. Differens 0,667 
> 12,0 57 6,368 
< 12,0 77 5,701   
 
Hur viktigt är det att du vet att säljaren har ratt att förvänta sig en viss service av dig. 
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,006. Differens 0,446 
> 12,0 57 6,667 
< 12,0 77 6,221   
 
Hur viktigt är det att du vet att köparen har rätt att förvänta sig en viss service av dig. 
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,000. Differens 0,650 
> 12,0 57 6,754 
< 12,0 77 6,104   
 
Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot köparen.                     
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,000. Differens 0,421 
> 12,0 57 6,772 
< 12,0 77 6,351   
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Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot säljaren.                                               
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,019. Differens 0,350 
> 12,0 57 6,649 
< 12,0 77 6,299   
 
Inkomst 
 
Hur viktigt är det att du vet att köparen ar värdefull for framtida affärer.                           
Nivå 1. Steg 2. Signifikans 0,033. Differens 0,189 
> 4,0 77 4,312 
< 4,0 57 4,123   
 
Hur viktigt är det att du vet att du bryter mot dina skyldigheter som mäklare.               
Nivå 2. Steg 4. Signifikans 0,046. Differens 0,126 
 > 4,0 77 6,740 
< 4,0 57 6,614   

 
Hur viktigt är det att du känner en moralisk förpliktelse gentemot säljaren.                    
Nivå 3. Steg 6. Signifikans 0,050. Differens 0,290 
> 4,0 77 6,571 
< 4,0 57 6,281   

 
 


