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1. Inledning
I detta kapitel kommer studiens bakgrund att introduceras. Därefter följer en
problematisering samt problemformulering som är kopplat till studiens bakgrund.
Fortsättningsvis följer studiens syfte, dess frågeställningar samt avgränsningar för att
avslutningsvis presentera en disposition för kommande kapitel.

1.1 Bakgrund
Student Y studerar på Högskolan Kristianstad och likt studiekamraterna har Y ett
extrajobb vid sidan av studierna som en extra buffert, samtidigt som ett månatligt bidrag
och lån från CSN tillkommer. Y är väldigt mån om sin ekonomi som student och tar
därmed hänsyn till hur hen väljer att spendera sina pengar, val av bank är därför något att
beakta. Vem vill inte ha ett konto med jämförelsevis bra ränta eller avgiftsfria
betaltjänster? Har man sparat ihop en summa pengar kan det löna sig att jämföra de olika
aktörerna. Men bankens syn och värderingar är även de i linje med studentens hänseende.
För student Y är det viktigt att hen känner sig trygg med sin bank, vilket hen är i
dagsläget.

Då lagen om penningtvätt ställer allt större krav på att banker har god kunskap om sina
kunders ekonomi och affärsrelationer, har student Ys bank på senare tid granskats för
medverkande i en större penningtvättshärva, där det nyligen bevisats att hundratals
miljarder kronor har tvättats via bankens system sedan flera år tillbaka. Under
granskningens gång har bankens VD uttalat att banken inte medverkar i sådana oetiska
och brottsliga handlingar, vilket annars hade gått emot student Ys värderingar. Enligt nya
uppgifter har det blivit bekräftat att banken har medverkat i en penningtvättshärva.
Skandalen är nu ett faktum och student Y överväger att byta bank.

Penningtvätt är ett internationellt problem som innebär allvarliga hot mot den allmänna
säkerheten och det finansiella systemet samt världsekonomin. För institutioner kan
penningtvätt och illegala tillgångar medföra stora skador i form av allmänhetens minskad
förtroende för det finansiella systemet och dess säkerhet (Skr. 2013/14:245). En skandal
innebär en anklagelse i samband med en händelse som blir offentligt och anses vara
moraliskt eller juridiskt fel. Skandalen får någon form av exponering då den väcker
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uppmärksamhet hos allmänheten, och parten eller parterna inblandade i skandalen
riskerar att skada sitt rykte (Thompson, 2000). I tidigare nämnt fall riskerar Ys bank att få
sitt rykte förstört, något som skulle innebär kris för verksamheten. Utifrån ett
organisatoriskt perspektiv definieras kris som en specifik, icke rutinmässig samt oväntad
händelse som skapar stor osäkerhet och utgör fara för en organisationsstruktur (Ulmer,
Sellnow & Seeger, 2007).

För att upprätthålla en hållbar relation krävs det att parterna är transparanta samt tydliga
med vad relationen avser (Dahlström, Nygaard, Kimasheva & Ulvnes, 2014). Då
transaktioner för det mesta sker elektroniskt innebär det en större risk för banken att
kontrollera alla transaktioner (Svenska Bankföreningen, 2019b). Student Y representerar
dagens yngre bankkunder, något tidigare studier definierar som Generation Y (Redda &
Deventer, 2017). Vad som är intressant är ifall andra studenter inom Generation Y delar
samma attityd som student Y, gällande att byta bank vid en penningtvätthärva.

1.2 Problematisering
I takt med digitaliseringens utveckling har en ny generation av kunder växt fram.
Generation Y eller millennials som kundgruppen benämns är individer födda från mitten
av 1980-talet fram tills början av 2000-talet. Eastman och Liu (2012) utgår från
årskullarna som föddes mellan 1986 och 2005, vilket enligt statistisk uträkning motsvarar
cirka 25,3% av den svenska befolkningen (se Bilaga 1 – Generation Y). Då det är oklart
kring vilka årtal Generation Y tillhör anser Parment (2008) att det inte utgör någon större
betydelse. Författaren väljer hellre att fokusera på de karakteristiska aspekterna med
anledning

av

kohortens

påverkan

på

samhällsekonomin,

arbets-

samt

konsumentmarknaden. I jämförelse med andra generationer utgör Generation Y en
väsentlig faktor i förståelsen och utvecklingen av samhället eftersom de har högst andel
universitetsutbildade individer. Parment (2008) menar att detta gör individerna i
Generation Y till en intressant grupp att studera eftersom de enligt hans mening är
framtidens konsumenter. Vidare anser författaren att analysen måste bli bredare och mer
kreativ för att förstå hur Generation Y tänker på ett djupare plan.

Teorier som studerat skandaler och dess effekt har tidigare fokuserat på en allt bredare
målgrupp och inte specifikt tagit hänsyn till Generation Y, vilket studien syftar till att
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studera. Studier har heller inte studerat medvetenhet om skandaler eller kunskapen om
skandalers effekt på Generation Ys attityd gentemot banker. Det råder ett empiriskt gap i
forskningsområdet och studien kommer därav studera skandalers påverkan på unga
bankkunder. Det är därför av intresse att utföra en studie som undersöker det kausala
sambandet mellan skandaler inom banksektorn och studenter som bankkunder födda
mellan år 1988–2000. Av den anledningen tar studien hänsyn till det attitydmässiga
perspektivet bland svenska studenter.

Tidigare forskning har påvisat att organisationers och företags ageranden har en påverkan
på kundens förtroende och lojalitet (Yu & Tseng, 2016; van Esterik-Plasmeijer & van
Raaij, 2017). Banker erbjuder tjänster som i stor grad förknippas med säkerhet, legitimitet
och förtroende vilket medför att ledare och medarbetare hos banker måste jobba i enlighet
med kundernas förväntningar för att överleva (Haesevoets et al., 2015). När en skandal
inträffar menar Falkheimer et al. (2009) att åtgärder från bankens sida behöver tas för att
motverka eventuella negativa konsekvenser, som exempelvis förlorat förtroende. I de fall
då åtgärder sker för sent eller vid fel tidpunkt försvåras möjligheten för banken att återfå
kundernas förtroende och lojalitet eftersom de redan letar efter andra alternativa lösningar
(Haesevoets et al., 2015).

Flertalet studier visar hur viktig lojalitet, förtroende och bank image är vid krissituationer
och hur det påverkar kundens beteende (Yu & Tseng, 2016; Hoffman & Birnbrich, 2012;
Braciníková & Matušínská, 2018). Enligt Sydsvenskan (2019, 29 Mars) råder det
turbulens bland Swedbank-kunderna efter avslöjandet av bankens medverkan i en
penningtvättsskandal 2019. Resultatet utav detta är att kunderna aktivt söker efter
alternativa banker för att inte förknippas med skandalen. Vid tidigare avslöjanden och
misstankar kring Danske Bank och Nordeas medverkan i penningtvätt har även resulterat
i liknande agerande bland kunder (Yle, 12 Oktober 2018; Sveriges Radio, 4 Mars 2019).

Orsaken till varför kunder lämnar företag i samband med skandaler går att stödja med
hjälp av etablerade teorier. Skandaler ger utrymme till att faktorer som företags image,
kundlojalitet samt förtroende fördärvas (Coombs, 2015; 2012). Massmedia såväl som
tidigare studier visar effekterna av skandalerna, men lyfter dessvärre inte fram vilka typer
av kunder som berörs. Valentine och Powers (2013) visar i en studie att diverse
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kundsegment, med hänsyn tagen till ålder, har skilda synsätt och beteende. Exempelvis
konstaterar forskarna att den yngre generationens prioriteringar i livet, tolerans och tillit
skiljer sig i förhållande till föregående generationer.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att få inblick i hur studenter som bankkunder reagerar efter
inträffandet av skandaler inom banksektorn. Studien fokuserar på att undersöka
högskolestudenters attityd gentemot etablerade banker i Sverige med hänsyn tagen till
lojalitet, förtroende och bank image.

1.4 Frågeställning
Hur påverkas studenters lojalitet, förtroende och bank image av penningtvättsskandaler?

1.5 Avgränsningar
Avgränsningar i studien har gjorts för att skapa en djupare förståelse om studenter som
bankkunder. Studien inriktas mot svenska studenter födda mellan år 1988–2000 med
hänsyn tagen till teorier gällande Generation Y, resultaten kan därför inte tillämpas på
studenter i allmänhet. Inom begreppet kundlojalitet finns både en attityd- och ett
beteendemässigt perspektiv. På grund av tidsbegränsning kommer studien att bortse från
beteendemässiga perspektivet och endast behandla studenters attityd gentemot banker.

1.6 Disposition
Avhandlingen består av sex kapitel. Kapitel 1 introducerar studiens bakgrund. Utifrån
bakgrunden formas sedan en problematisering till följt av en forskningsfråga som studien
avser att studera. Kapitel 2 avhandlar studiens forskningsfilosofi för att studera
penningtvättsskandalers påverkan på studenters attityd. Ï Kapitel 3 presenteras studiens
teoretiska referensram vilket är grunden till studiens tre hypoteser samt empiriskt gap
inom forskningsämnet. Kapitel 4 behandlar studiens tillvägagångssätt för att samla in
empiriskt material. Analysering av studiens empiriska data behandlas under Kapitel 5 i
syfte om att fylla det empiriska gapet. Slutligen presenteras slutsatser, teoretiskt- samt
praktiska implikationer och begränsningar. Avslutningsvis presenteras studiens framtida
rekommendationer under Kapitel 6.
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2. Metodik
I följande kapitel presenteras den metodik som används i studien. Här beskrivs och
motiveras valet bakom tagen forskningsfilosofi, vilken forskningsansats som behandlas
samt val av tillämpad teori.

2.1 Forskningsfilosofi
Bryman och Bell (2015) demonstrerar huvudsakligen två olika filosofier som tillämpas
inom forskning, dessa går under benämningen positivism och interpretivism. De två
nämnda filosofierna bidrar tillsammans till en mer djupgående förståelse för hur
människor ser på världen. Positivism är den kunskapsideal som tror på absolut kunskap
och en objektiv verklighet. Positivism hävdar att vår sociala mänsklighet existera
oberoende av våra intryck av den och att tidigare forskning är källan till all framtida
forskning. Författarna menar att med hjälp av tidigare studier, är det möjligt att utmynna
ny information ur en empirisk undersökning. Informationen tolkas sedan och ställs mot
studiens hypoteser. Interpretivism ser däremot den sociala verkligheten utifrån ett
nyanserat perspektiv och att varje situation är unik. En interpretivistisk syn på fenomen är
att generaliseringar inte är möjliga på grund av att en ny händelse inte är kopplad till en
historisk händelse (Saunders, Lewis och Thornhill, 2015; Bryman & Bell, 2015).

Uppsatsens syfte är att undersöka unga bankkunders ställning efter inträffande av en
skandal med hjälp av etablerad teori inom samma forskningsområde. Med hänsyn tagen
till positivismens definition är alltså den positivistiska forskningsfilosofin den mest
passande och aktuella för studien. Det är med hjälp av tidigare studier kring skandaler,
kundlojalitet, förtroende, bank image och Generation Y som studiens ändamål har
utvecklats och syftar till att studera en relativt avgränsad åldersgrupp. Tidigare forskning
tillför studien med hypoteser vilket utformades med hjälp av kombinationer från varje
ämnesfält. Hypoteserna studeras därefter för att skapa en uppfattning om skandalers
påverkan på bankens kundlojalitet, förtroende och bank image.

2.2 Forskningsdesign
Tillämpning av rätt forskningsdesign är viktigt eftersom den bör ha en koppling till
studiens syfte. Forskningsdesignen skiljs åt beroende på om studiens syfte är att beskriva,
utforska eller förklara ett fenomen respektive olika företeelser, menar Saunders et al.
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(2015). Saunders et al. (2015) såväl som Bryman och Bell (2015) förtydligar att studien
antingen kan vara beskrivande, utforskande eller förklarande, detta relaterat till studiens
syfte.

Ett beskrivande syfte innebär strävan efter ökad förståelse kring ett redan etablerat
fenomen men där vetandet om det specifika fenomenet är begränsat (Saunders et al.,
2015). Det beskrivande syftet karakteriseras av att visa samband och korrelation mellan
diverse variabler. Det är av väsentligt värde att på förhand ha tydlig bild av det studerade
fenomenet, detta för att i slutändan fatta korrekta slutsatser om sambandet mellan de
studerade variablerna. Ett utforskande syfte kännetecknas av att identifiera och försöka
skapa en förståelse om företeelser som i större utsträckning inte har studerats, genom
datainsamling är ändamålet att skapa en uppfattning om det studerade fenomenet. När det
gäller en studie som är förklarande är intentionen att förklara kausala samband i en
situation som är given. För att tydliggöra handlar ett förklarande syfte om att beskriva
orsak och verkan, det vill säga, exempelvis varför en utvald grupp av individers
handlingssätt leder till en viss typ av utfall. I likhet med det beskrivande syftet är det
viktigt att i förväg ha en begriplig bild om det som ska studeras, vilket uppnås genom
tidigare studier inom samma ämnesfält (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2015).

Studien undersöker sambandet mellan skandaler vilket är studiens oberoende variabel och
de beroende variablerna kundlojalitet, förtroende och bank image. Tidigare har det
nämnts att det existerar ett empiriskt gap gällande sambandet mellan skandaler och den
yngre generationen av bankkunder. Det empiriska gapet innebär att en förståelse för
bakomliggande företeelser är fundamentalt för att kunna fylla gapet. Med härledning av
studiens syfte vilket är att skapa en ökad förståelse kring fenomen genom att testa
hypoteser, kan slutsatsen dras att det förklarande syftet är av intresse. Dock ska det
tilläggas att hänsyn även tas till utforskande synsättet då studien även strävar efter att
fylla det empiriska gapet (Saunders et al., 2015).

2.3 Forskningsstrategi
Saunders et al. (2015) förklarar att det är essentiellt att ha en plan för att kunna besvara en
forskningsfråga. Forskarna markerar att det finns flertalet sätt en studie kan struktureras
för att sammankoppla empirin med teorin. De olika strategier eller strukturer som en
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studie kan nyttja benämns för deduktiv, induktiv- och abduktiv forskningsansats.
Appliceringen av en deduktiv forskningsmetod innebär att studien grundar och testar
hypoteser från existerande teorier för att sedan testas empiriskt. Då hypoteser testas mot
empirisk data möjliggör detta att befintlig teori utvecklas eller bekräftas. Till skillnad från
en deduktiv forskningsansats är en induktiv ansats dess motsats, vilket innebär att
empirisk data först samlas in för att senare utveckla teorier kring den empiriska datan
(Bryman & Bell, 2015). Saunders et al. (2015) tillägger dock att den induktiva ansatsen
inte kan grunda egna teorier utan rådande kännedom om befintliga teorier i närliggande
forskningsområde. Bryman och Bell (2015) poängterar även att det existerar en abduktiv
forskningsansats vilket är en blandning av deduktiv och induktiv ansats. Den abduktiva
ansatsen hoppar således fram och tillbaka mellan teori och empiri.

Uppsatsens syfte är att studera studenters ställning gentemot banker med hänsyn till
penningtvättsskandaler, och därav är en applicering av en deduktiv ansats fördelaktigt för
att studera skandalers effekt på banker. En deduktiv ansats förespråkas dessutom av en
positivistisk forskningsfilosofi vilket föredrar tillämpande av en deduktiv ansats i
samband med en kvantitativ enkätstudie. Vidare möjliggör en deduktiv ansats
operationalisering med hjälp av tidigare teori vilket gör statistiska test mätbara och
tolkningsbara (Saunders et al., 2015).

2.4 Val av teori
Samtliga teorier som inkluderats i studien grundas på tidigare forskningsstudier och
koncept som förbättrats över tid. Valda teorier har en relevant koppling till studiens
forskningsproblem som omfattar studerandet av unga bankkunders attityd vid inträffandet
av penningtvättsskandal. Teorier som studerar Generation Y tillämpas sedan på studenter.
Huvudsyftet är att studera hur studenters attityd gentemot banker påverkas av att de är
kund i en skandalbank eller inte. Valda teorier skapar en djupare förståelse av
kundlojalitet, bank image, förtroende och skandaler. Målet är att teorierna stötta empirin
för på så sätt täcka det empiriska gapet som råder. Vid val av teorier till arbetet har vårt
krav även innefattat att samtliga vetenskapliga artiklar skall vara peer reviewed för att
studien ska gynnas på bästa möjliga sätt. Förutom ämnesrelevanta artiklar har även
böcker och statliga källor använts för att göra studiens empiriska resultat tolkningsbar.
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3. Teoretisk referensram
I följande avsnitt presenteras en teoretisk referensram vilket behandlar begreppen
Generation Y, skandal, kundlojalitet, förtroende och bank image samt dess betydelse för
banker. Kapitlet börjar med att förklara vad som karaktäriseras av en skandal. Vidare
kommer även lojalitet, förtroende och bank image att definieras mer ingående vilket
avslutas med tre hypoteser.

3.1 Skandal
Utifrån ett organisationsperspektiv är skandal ett faktum som i samband med en händelse
eller händelser blir offentligt och därmed innebär en överhängande fara för
organisationens struktur och varumärke (Thompson, 2000; Falkheimer et al., 2009).
Skandalen väcker uppmärksamhet hos allmänheten då det belyser ett moraliskt eller
juridiskt fel. Eftersom studien behandlar penningtvättsskandal, kommer vidare
användning av begreppet skandal syfta till penningtvättsskandal. Att bli skyldig för
penningtvätt inom banksektorn är en form av skandal som hotar organisationen såväl som
deras rykte (Coombs, 2007). Penningtvätt innebär att illegala tillgångar placeras, filtreras
och integreras med världsekonomin för att på så sätt bli legala (Teichmann, 2017).
Finansinspektionen (dnr. 19–1101, 2019-03-06) menar att penningtvätt utgör ett
internationellt problem eftersom den hotar allmänhetens säkerhet samt det finansiella
systemet. Dessutom innebär detta i längden att allmänheten tappar förtroende för det
finansiella systemet och en kris uppstår (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017).

En kris kännetecknas för att vara specifik, icke rutinmässig och oväntad (Ulmer et al.,
2007). Pearson och Mitroff (1993) sammanfattar kris utifrån fem ståndpunkter, dessa är:
● Den är i hög grad synlig.
● Den kräver omedelbar uppmärksamhet.
● Den kräver någon form av handling.
● Den är utanför en organisations fullständiga kontroll.
● Den innehåller inslag av överraskning.

Krisförloppet kan delas in i olika faser; varningsfasen, akutfasen samt följdfasen, vilket
speglar före, under och efter krisen (Falkheimer et al., 2009). Kriser är väldigt olikartade
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då de bland annat definieras av deras omfattning och vilka konsekvenser de får. En kris
markerar att de beteende och aktiviteter som en organisation har vidtagit inte accepteras
av den större allmänheten (Falkheimer et al., 2009). Ulmer, Sellnow och Seeger (2007)
konstaterar att en kris består av det oväntade och följer därmed inga rutiner. Frågan är inte
om en kris inträffar utan snarare när den gör det. Organisationer är inte skyddad från det
oväntade utan det är något de istället måste kunna hantera. En kris kan få negativa
konsekvenser om det inte hanteras ordentligt. I slutändan medför kriser möjligheter till
lärdomar och utveckling.

3.2 Generation Y
Generation Y är en grupp som har växt upp i ett ständigt kommunicerad och
varumärkesimpregnerat samhälle. De ser framtiden utifrån ett positivt perspektiv eftersom
de bland annat inte har egna erfarenheter av 1970-talets ekonomiska kriser (Parment,
2008). Karakteristisk beskrivs Generation Y enligt Pew Research Center (2010) som
självsäkra, öppen för förändringar samt första generationen som växt upp med den
digitala uppkopplingen. Internetens framväxt har bidragit med tillgång till stora mängder
av information vilket möjliggör jämförelse av produkter och tjänster (Redda & Deventer,
2017). Förutom att vara den mest uppkopplade generationen anses Generation Y även
som den mest informerade kundgruppen i historien på grund av teknologins närvaro
sedan tidig ålder (Bevan-Dye, 2016; Pew Research Center, 2010; Valentine & Powers,
2013).

Parment (2008) menar att kombinationen av generationens uppväxt med digitaliseringen,
nyfikenhet samt intresse för fakta och sanning gör de till en kunskapstörstig grupp av
individer. Att söka upp fakta innan handlingar anses vara naturligt för generationen, vilket
även bidrar till deras förmåga att våga ifrågasätt auktoriteter. Författaren hävdar att det
råder hög individualism och valmöjligheter hos Generation Y, detta med härledning till
att de sedan ung ålder lär sig att hantera överflöde av information och nya valmöjligheter.
Alla dessa möjligheter och informationsöverflöd har påverkat generationens sätt att tänka,
agera, prioritera samt utvärdera. Vidare anser Lissitsa och Kol (2016) att kundgruppen
besitter ett unikt beslutsfattande som inte går att likställa med tidigare generationer.
Eftersom Generation Y ses som väl utvecklade strateger inom valsituationer samt
informationshantering anses de även vara mer impulsiva när det kommer till
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beslutsfattande. Parment (2008) anser att en individ gör val mer naturligt och därmed
snabbare om hen sedan tidigare är van vid att fatta beslut.

Även då Generation Y kännetecknas som självständiga, analytiska och har tillgång till
många valmöjligheter, präglas de även av en emotionell sida. Generationen strävar efter
känslan av att det bidra till det stora hela, en känsla av att de bidra med nytta i världen. De
söker efter självförverkligande (Martin & Tulgan, 2001). Enligt Parments (2008) mening
strävar Generation Y efter trygghet i vardagen, men den uttrycks på andra sätt. För att
skapa trygghet används ofta individens omgivning innan ett beslut kan fattas, ett
godkännande från nära vänner och familj gör beslutet mer attraktivt. Författaren resonerar
vidare att generationens önskan för acceptans i beslutsfattande gör avtryck i deras
konsumtionsbeteende.

Generation Y som kundgrupp uppges spendera mer och har en högre potentiell inkomst
än föregående generationer vilket är attraktivt för företagen (Braciníková & Matušínská,
2018). Hanzaee och Aghasibeig (2010) tillägger dessutom att Generation Y är mer
materialistiska och söker efter produkter med status samt ett starkt varumärke. Enligt en
studie gällande näthandel av Bilgihan (2016) är förtroende en viktig faktor för att
personer från Generation Y ska vara intresserade av att vara lojala och skapa ett
långvarigt förhållande med ett företag. Enligt denna studie har förtroende en positiv
påverkan på just kundlojalitet. Dock kan efterfrågan bland Generation Y snabbt skifta
eftersom kundsegmentet inte anses lika lojala som generationen före (Valentine & Power,
2013). Parment (2008) menar att det grundas i att Generation Y har större frihet och allt
fler valmöjligheter i jämförelse med vad de förgående generationerna hade i när de var
unga.

3.3 Kundlojalitet och Skandal
Det råder en homogen syn om att kundlojalitet är en väsentlig grundpelare för att
upprätthålla konkurrensfördel på marknaden, detta i form av återköp, kundbehållning
samt långsiktiga relationer mellan en organisation och dess kunder (Ganesh, Arnold, &
Reynolds, 2000; Yu & Tseng, 2016). Bansal och Gupta (2001) hävdar att upprättandet av
kundlojalitet inte är ett av flera alternativ för organisationer, inklusive banker, utan
snarare det enda tillvägagångssättet för fortsatt existens på marknaden. Lojalitet beskrivs
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som en kunds villighet till att stanna med ett företag (Zeithaml, Berry & Parasuraman,
1996). Lojalitet ses oftast som en långvarig anknytning till en verksamhet och anses
inträffa när kunder är så pass tillfredsställda med företagets erbjudanden att nyttan av att
byta inte är förmånligt (Redda & Deventer, 2017). Srivastava och Rai (2014) definierar
lojalitet enligt följande;

Customer loyalty is a psychological character formed by sustained satisfaction of
the customer coupled with emotional attachment formed with the service provider
that leads to a state of willingly and consistently being in the relationship with
preference, patronage and premium (s. 13).

Srivastava och Rai (2014) demonstrerar det fundamentala värdet av stark lojalitet mellan
en organisation och dess kunder. Då kunder skiljs åt vid evaluering av företag är
skapandet och upprätthållningen av kundlojalitet en strategisk process för respektive
organisation (Ganesh et al., 2000).

Uncles, Dowling och Hammond (2003) hävdar att en direkt definition av kundlojalitet
inte existerar. Kundlojalitet tolkas därför generellt som ett handlingssätt och ses snarare
som en egenskap hos kunden. Dick och Basu (1994) har en annan syn på lojalitet.
Författarna väljer att se lojalitet utifrån ett beteendemässigt- och attitydmässigt
perspektiv. Beteendemässig lojalitet innebär att kunder gör återköp av varor utan en
emotionell anknytning, här väljs istället de varumärken respektive tjänster som ger en
tillfredsställande upplevelse (Donio, Massari & Passiante, 2006). Beteendemässig lojalitet
mot varumärket resulterar i slutändan till svagt engagemang från kundens sida på grund
av att det brister en emotionell koppling mellan parterna. Donio et al. (2006) förklarar
närmare att konsumenter inte köper samma varumärke igen på grund av att det inte råder
någon djup engagemang eller stark attityd gentemot den specifika verksamheten, utan
snarare för att det inte är värt tiden eller bekymret att söka efter ett annat alternativ.
Forskning som väljer att fokusera på “attityder” betonar i större delar individens känslor,
agerande samt sätt att tänka. Schiffman och Wisenblit (2015) menar att attityder går att
definiera som individens inlärda benägenhet att handla fördelaktigt eller ofördelaktigt
gentemot ett objekt. Vid betoning av “objekt” refererar författarna till en organisations
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produkter, service, dess varumärke samt priser etc. Attityder är inte permanenta utan kan
förändras över tid (Erwin, 2001), och enligt Schiffman och Wisenblit (2015) omfattas
attityder av tre interna komponenter: Kognition, affektion och konation. Med hjälp av tricomponent attitude model (se Figur 3.1 - Tri-component attitude model) beskriver
författarna sambandet mellan de tre komponenterna och deras inflytande på varandra.
Kognition involverar en konsuments samlade kunskap samt uppfattning om ett objekt, det
vill säga konsumentens tro om att objektet innehar vissa egenskaper som antingen anses
vara positiva respektive negativa (Erwin, 2001; Schiffman & Wisenblit, 2015).

Kognition

Affektion

Konation

Figur 3.1 - Tri-component attitude model (Schiffman & Wisenblit, 2015, s. 176)

Vidare uppmärksammas konsumentens emotionella evaluering av objektet i det som rör
den affektiva komponenten av attityder. Affektion behandlar konsumentens betygsättning
av objektet utifrån upplevda känslor, vilket med den tidigare nämnda kognitionen utgör
konsumentens samlade evaluering av objektet och verksamheten. Avslutningsvis
beskriver den sista komponenten, konation, sannolikheten bakom konsumentens beteende
samt agerande i relation till företaget. Här handlar det om ifall konsumentens samlade
bedömning (kognition och affektion) är positiv eller negativ eftersom det i nästa skede
återspeglas i konsumentens specifika beteende respektive agerande (konation) gentemot
företaget (Erwin, 2001; Schiffman & Wisenblit, 2015). Det är förkommande att attityder
överensstämmer med en individs faktiska beteende, dock poängterar Schiffman och
Wisenblit (2015) att omständigheter ofta stör det konsekventa och linjära sambandet
mellan attityd och beteende. Författarna menar på att en konsument inte alltid agerar i
överensstämmelse med dennes attityder.
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Donio et al. (2006) hävdar att det måste finnas ett starkt attitudinal commitment till
varumärket för att sann lojalitet ska existera, något den attitydmässiga dimensionen av
kundlojalitet tar hänsyn till. Författarna refererar till en kunds emotionella och
psykologiska tillstånd och menar att kunden utöver lojalitet gentemot varumärket även
delar samma värderingar som organisationen. De förklarar att en lojal kund med stark
emotionell koppling till en organisation är mindre mottagliga för negativ information än
icke-lojala kunder. Det tilläggs även att inkomstströmmar från lojala kunder är mer
förutsägbara och betydande över tid. Sammanfattningsvis anser Srivastava och Rai (2014)
att båda dimensionerna av lojalitet är väsentliga och behöver vara konsekvent över tid.

Vidare anses en skandal ha en negativ påverkan på kundens uppfattning om företaget,
vilket medför att kundens lojalitet minskas (Coombs, 2012). Coombs (2007) poängterar
att det är nödvändigt för företag att se kundrelationer som en immateriell tillgång.
Upprätthållningen av goda och långvariga kundrelationer bör utgöra en del av företagets
strategi. I händelse av en skandal är det fördelaktigt att ha ett starkt förhållande med
kunderna. Enligt Ulmer (2001) har intressenter med svag anknytning till en organisation
möjligheten att påverka en organisations framtid på ett negativt sätt genom att inte stödja
organisationen. Jin och Lee (2019) menar att kunders misstankar eller kunskap om
skandaler påverkar ett helt företag i stort eftersom deras köpbeslut förändras i takt med
deras attityd gentemot företaget. Vid inträffande av en skandal menar Ulmer (2001) att
effekten av skandalen blir långvarande och skadar organisationen mer än initialt.

H1: Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters lojalitet för banker

3.4 Förtroende och Skandal
Förtroende anses vara resultatet av tillfredsställelse och en förutsättning för att lojalitet
ska kunna uppnås (Donio et al., 2006). Tillit är centralt för att det finansiella systemet ska
fungera. Generellt är förtroende väsentligt för alla typer av relationer där de delaktiga
parterna gynnas av att relationen upprätthålls (Dahlström et al., 2014). Förtroende är det
sanna långsiktiga kapitalet och har en fundamental betydelse för organisationer fortsatta
existens, menar van Esterik-Plasmeijer och van Raaij (2017). Sirdeshmukh, Singh och
Sabol (2002) menar att förtroende är “the expectation held by customers that the service
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provider, in this case the bank, is dependable and can be relied on to deliver its
promises” (s.17). Tillit innefattar helt enkelt förtroende för förväntningar om framtida
beteende.

Utifrån ett psykologiskt perspektiv definierar Ennew och Sekhon (2007) förtroende som
en individs acceptans för sårbarhet baserat på positiva förväntningar om motpartens
beteende och intentioner. Det råder en ömsesidig beroenderelation och uppfattad risk
mellan parterna. Doney och Cannon (1997) grundar tillit utifrån två faktorer, dessa är
trovärdighet och välvilja. Trovärdighet är det förväntade förtroendet i att uttalanden och
överenskommelser hålls. Välvilja behandlar ett företags motiv och intresse gentemot
intressenter. Hurley (2006, 2012) identifierade sex dimensioner av förtroende. Utöver de
två

nämnda

faktorerna

uppmärksammas

gemensamma

värderingar,

kapacitet,

förutsägbarhet, integritet samt öppen och transparent kommunikation. Banker
verksammar i en förtroendebransch där både intressenter och omvärld ställer höga krav på
respektive bank. Höga förväntningar från omvärlden är en vanlig företeelse inom
banksektorn eftersom det alltid finns en risk i ekonomiska transaktioner (Dahlström et al.,
2014).

När en skandal äger rum testas en organisations förtroende och kundrelation. I en period
med många utmaningar och svårigheter ökar behovet av kommunikation och
informationsspridning (Falkheimer et al, 2009). Själva skandalen är vanligtvis inte det
största bekymret för en organisation, utan snarare hur organisationen väljer att hantera
skandalen. Val av kommunikationsmedel har en viktig betydelse eftersom det visar hur
företaget bemöter skandalen samt arbetar för att återfå intressenternas förtroende (Taylor
& Perry, 2005). van Esterik-Plasmeijer och van Raaij (2017) poängterar att tillit till stor
del beror på existensen av risk och osäkerhet kring förutbestämt resultat. Vidare anses
framtida beteenden inte vara förutsägbara samt att förtroende bara är relevant fram till
dess att banken inte längre går att lita på. Samtliga ovannämnda teorier visa indikationer
på att förtroende kan ta flera år att bygga upp, men det kan fördärvas på ett ögonblick
(Dietz & Gillespie, 2012).

H2: Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters förtroende för banker
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3.5 Bank image och Skandal
Bank image, corporate image eller företagsbild som det också benämns är ett abstrakt
begrepp vilket anses som en av de viktigaste komponenterna för att utveckla samt behålla
kundernas lojalitet. Vidare är företagsbild förknippat med kunders emotionella tyckande
och upplevelser av ett företags produkter och tjänster (Braciníková & Matušínská, 2018).
Begreppet definieras kort som kunders uppfattning, erfarenhet eller intryck av ett företag.
Bank image förknippas med ett företags varumärke, agerande, värderingar, produkter och
tjänster. Konkretiserat tyder detta på att varje företag har en egen karaktär och
personlighet. Faktorer som påverkar corporate image är produkter, tjänster,
marknadsföring, kundtjänst samt allmänhetens attityd och beteende gentemot företaget.
Hur företagsbilden upplevs är därför individuellt och förekommer i både en positiv och
negativ bemärkelse (Mostafa, Lages, Shabbir, & Thwaites, 2015; Braciníková &
Matušínská, 2018).

En positiv image är fördelaktigt för bankerna eftersom det karaktäriseras av att banken
både erbjuder produkter och tjänster som kunden efterfrågar samt agerar i enlighet med
kundens värderingar. En effekt utav positiv bank image är att intressenter, speciellt
kunder, köper företagets produkter och tjänster samt sprider en positiv word of mouth.
Till skillnad från den positiva företagsbilden resulterar en negativ företagsbild till att
kunder undviker företaget och svartlistar det samtidigt som en negativ word of mouth
sprids (Braciníková & Matušínská, 2018).

En negativ företagsbild är inte att föredra och utvecklas när massmedia eller
otillfredsställda kunder kritiserar och sprider dåligt rykte om företaget. Dåligt rykte sprids
på grund av kundernas egna erfarenheter utav dåliga produkter och tjänster eller att
företaget förknippas med oetiska handlingar. En negativ publicitet sägs erhålla både ett
kortsiktigt- och långsiktigt minne vilket resulterar i att bank image tar skada. Ytterligare
effekter av negativ publicitet är att kundens attityd och beteende kontra företaget
förändras samt att marknadsandelar går förlorade vilket skadar företagsvärdet
(Braciníková & Matušínská, 2018). När en enda händelse förändrar kunders beteende och
attityd kallas detta fenomen för halo effect. Fenomenet innebär att en konsuments
uppfattning av ett företags image speglar köpbeslutet i slutändan (Jin & Lee, 2019).
Vidare menar Jin och Lee (2019) exempelvis i de fall då ett företag kopplas med en
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skandal resulterar detta i att resten av företaget även upplevs som involverade.
Följaktligen skadas företagets produkter och tjänster på ett eller annat sätt i samband med
skandalen. Negativ publicitet har förutom tidigare nämnda effekter även egenskapen
bland konsumenter att det enklare uppmärksammas vilket innebär att negativa nyheter
påverkar företag i större utsträckning än positiva nyheter (Vanhamme & Grobben, 2009).
Kort skrivet, skadar en negativ företagsbild hela företaget.

H3: Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters bank image

3.6 Hypoteser och konceptuell modell
Med hänsyn taget till ovanstående teorier har hypoteser formulerats och presenteras i
tabellen nedanför. För att visualisera de framtagna hypoteserna har även en konceptuell
modell konstruerats.

Tabell 3.1 - Hypoteser

H1

H2.
H3.

Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters
lojalitet för banker
Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters
förtroende för banker
Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters bank
image

Kundlojalitet
H1

Förtroende

H2

Inträffandet av skandal

H3
Bank image

Figur 3.2 – Konceptuell modell över skandalens påverkan på kundlojalitet, förtroende & bank
image
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4. Empirisk metod
I det kommande kapitlet kommer studiens empiriska metod att presenteras, vilket
argumenterar för val av litteratur samt tillvägagångssätt för att samla in kvantitativ data
om variablerna bank image, förtroende och kundlojalitet. Vidare motiveras studiens urval
för att senare beakta hantering av kvantitativ data via operationalisering. För att
säkerställa att studien uppfyller de krav som begär gällande kvantitativa studier kommer
även validitet och reliabilitet att presenteras.

4.1 Litteraturanvändning
Det har nämnts att tidigare forskningar har en viktig funktion i studiens genomförande,
eftersom litteraturgranskningen av föregående studier resulterade i att ett empiriskt gap
upptäcktes (Bryman & Bell, 2015). Litteraturer som behandlar skandalers effekt på
kundlojalitet, bank image och förtroende lägger mestadels fokus på befolkningen i stort.
Gapet innefattar Generation Ys påverkan av skandaler. Till fördel för denna studie har
litteratur inom forskningsområdet noggrant valts ut för att stärka studiens trovärdighet.
Litteraturen består utav böcker och vetenskapliga artiklar som är av betydelse för studiens
ämnesinriktning. Särskilda krav ställdes vid sökandet efter vetenskapliga artiklar vilket
genomfördes på Google Scholar och Högskolan Kristianstads egen databas, HKR
Summon. Kraven var att samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderades i den teoretiska
referensramen och hypotes, bör vara vetenskapligt granskade, alltså peer reviewed samt
vara publicerade. Det är med dessa krav som studien tillförs med kvalitativa teorier med
hög standard (Högskolan Kristianstad, 2016; Bryman & Bell, 2015).

För att hitta vetenskapliga artiklar inom studiens forskningsområde grundades och
utvecklades sökord med hjälp av dess syfte, empiriska gap och problematisering.
Samtliga begrepp och teorier som är inkluderade i den teoretiska referensramen har hittats
genom sökningar på databaserna. Genomförandet av sökningen omfattade flertalet
kombinationer av sökningar med begreppen “bank trust”, “customer loyalty”,
“corporate image”, “crisis”, “scandal” och “generation Y”. Som stöd till enkätfrågorna
har även särskilda sökord använts, vilka är i likhet med tidigare sökord men som
kompletteras med de kvantitativa begreppen “survey” och “quantitative”. När artiklar väl
hittats granskades varje artikels abstrakt för att senare avgöra dess relevans för studien,
varpå särskilda nyckelord i respektive artikel söktes upp för att kontrollera relevansen.
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Vidare studerades de vetenskapliga artiklarna vars källor även tillförde studien med
ytterligare källor som var av stor betydelse för diverse teoriers grund och ursprung. En
omfattande analys av tidigare forskningskällor resulterade både i en djupare förståelse om
forskningsområdet samt uppmärksammade andra författares perspektiv inom området.

4.2 Kvantitativ forskningsmetod
Ändamålet för studien var att få en inblick i hur skandaler inom banksektorn påverkar
unga studenter som privatkunder. Genom att statistiskt studera sambandet mellan
penningtvättsskandaler och lojalitet, förtroende samt bank image vill studien få en djupare
inblick

i

studenter

som

bankkunders

attityd.

Appliceringen

av

kvantitativ

forskningsmetod med deduktiv ansats möjliggjorde operationalisering av tidigare nämnda
teorier och variabler. Målet var att översätta det abstrakta till något mer konkret och
mätbar vilket i sin tur ökade chansen för resultat som är trovärdigt och representativt
(Saunders et al., 2015).

Denscombe (2016) poängterar att kvantitativ forskning tenderar att förknippas med
forskarens opartiskhet samtidigt som den möjliggör insamling av stor mängd mätbara
data. Det vill säga att analys av specifika variabler inte tar hänsyn till forskarens
otillbörliga inflytande, något som stärker forskningsinstrumentets validitet och
tillförlighet. Kvantitativ forskningsmetod förutsätter stor medvetenhet gällande vilken typ
av data som tillämpas och är avgörande för analysens slutsats. Datan måste helt enkelt
vara valid för att analysen ska ha något värde. Enligt Denscombe (2016) samt Bryman
och Bell (2015) är en kvantitativ forskningsmetod bäst anpassad för studien eftersom den
studerar företeelser isolerat och avgränsat med intention om att beskriva, förklara samt
bevisa samband mellan de olika företeelserna.

Slutligen valdes en enkätundersökning som datainsamlingsmetod för att studera studiens
tre hypoteser. Undersökningstypen valdes för att tillföra studien med ett objektivt svar, då
författarna inte är i direkt kontakt med respondenterna. På grund av tillämpandet av
enkätstudien, elimineras risken att intervjuareffekten samt observationseffekten påverkar
respondenterna (Denscombe, 2016). Förutsatt att frågorna i enkäten är standardiserade
och har genomgått granskning, är fördelen med enkätstudien att risken för insamlad data
påverkas av interpersonella faktorer minimala. Denscombe (2016) menar att eftersom
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samtliga respondenter i undersökningen får exakt samma frågor ställda på exakt samma
sätt, medförs en ökad tillförlitlighet vid mätning av insamlade data (Bryman och Bell,
2015).

Med stöd av Bryman och Bell (2015) öppnar enkätundersökningar upp möjligheten för en
mer utbredd granskning av underliggande fenomen. Dessvärre är en nackdel med
enkätstudier att det inte ges möjlighet för mer djupgående analyser, speciellt vid
storskaliga undersökningar. Enkäter tenderar att gå miste om djupet till förmån för
bredden (Saunders et al., 2015; Bryman & Bell, 2015). Med härledning av fördelarna
ansågs enkätundersökning i form av webbaserat frågeformulär vara bäst lämpad för att
uppfylla studiens syfte (Denscombe, 2016).

4.3 Datainsamlingsmetod
4.3.1 Urval
Bryman och Bell (2015) förklarar att det finns två huvudsakliga urvalsprinciper som kan
appliceras vid framtagandet av ett urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.
Sannolikhetsurval karaktäriseras av ett slumpmässigt urval av undersökningspopulationen
där alla individer inom populationen har samma sannolikhet att bli valda. Fördelaktigt
med sannolikhetsurval är att dess representativitet för populationen är tillförlitlig. Studier
vilket nyttjar sannolikhetsurval tenderar att ha ett stort antal respondenter och
klassificeras som kvantitativa studier (Denscombe, 2016). Icke-sannolikhetsurval innebär
däremot att urvalet inte är slumpmässigt utvald med anledning av forskarens inflytande i
urvalsprocessen. På grund av forskarens deltagande begränsas urvalets representativitet
för undersökningspopulationen. Då urvalet inte är slumpmässigt, försvårar det också
studiens generaliserbarhet och förknippas återkommande med kvalitativa studier som
syftar till att undersöka och förstå fenomen (Bryman & Bell, 2015). Dock poängterar
Bryman och Bell (2015) en grundregel som säger att ju större urval en studie har, desto
större är sannolikheten för att slutsatserna är representativa i relation till den studerade
populationen.

Teoretiskt är det idealt att genomföra en studie på en hel population för att kunna
generalisera samt ha representativa slutsatser. I praktiken förkommer det däremot
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undersökningspopulationen. Denscombe (2016) menar att begränsningarna grundas i att
det antingen är omöjligt att tillämpa ett tillräckligt stort urval, eller att det råder begränsad
information kring undersökningspopulationen. Studien tillämpade ett subjektiv- samt
snöbollsurval, två typer av icke-sannolikhetsurval, där respondenter först valdes ut med
utgångspunkt att de är högskolestudenter. Subjektivt urval innebär att avsiktligt välja ut
respondenter med ett särskilt syfte i åtanke. Enligt Denscombe (2016) är subjektivt urval
giltig som metod när forskaren någorlunda är medveten om vilka människor eller
fenomen som ska studeras för få värdefull information. Vidare är en annan fördel med ett
subjektivt urval att det går att eftersträva ett representativt urval, detta genom att i urvalet
inkludera ett brett tvärsnitt av det som avses studeras.

För att få en ökad svarsfrekvens nyttjades snöbollsurval där respondenter som avsiktligt
valdes ut uppmanades att dela enkäten med andra studenter som skulle kunna vara
relevanta för undersökningen. I studiens inledande kapitel nämndes det bland annat att
studien ämnade att studera svenska studenter födda mellan år 1988–2000. Dock riktades
enkätundersökningen inte mot någon specifik åldersgrupp, utan det krav undersökningen
tillämpade var att respondenten var högskolestudenter. Denscombe (2016) poängterar att
fördelen med snöbollsurval är att den kan användas för att effektivt bygga upp ett rimligt
stort urval, särskilt i småskaliga forskningsprojekt. Vidare medför självurvalet att
respondenterna själva tar initiativet till att delta i studien eftersom det antingen finns ett
intresse i ämnet eller en vilja att hjälpa till i undersökningen. Resultatet blev en insamling
av väl genomförda enkäter samt en minskning i eventuellt bortfall (Bryman & Bell,
2015).
4.3.2 Bortfallsanalys
Utan insamlad data som speglar undersökningspopulationen är det i princip omöjligt att
nå upp till studiens syfte, vilket är att få en inblick i studenters attityd efter inträffandet av
penningtvättsskandaler. Vid belysning om vad som utgör den insamlade datan måste även
konsideration tas till eventuellt bortfall. Enligt Ejlertsson (2014) finns det två typer av
bortfall; internt- respektive externt bortfall. I en enkätundersökning karakteriseras internt
bortfall av att vissa insamlade data inte går att bearbeta med anledning av diverse
felaktigheter eller brister, vilket är ett förekommande problem i enkätstudier. För att
förhindra bortfall gäller det att ha ett frågeformulär som beaktar tydlighet, utformning
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samt etisk ställning, menar Denscombe (2016). För att förebygga internt bortfall var det
viktigt för studien att upprätthålla ett tydligt och informativt frågeformulär, genom att
vara

noggrann

i

meningsformuleringar,
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samt
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med

bakgrundsinformation (se Bilaga 2 - enkätformulär).
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bakgrundsinformation som presenterar syftet med undersökningen, information om vem
som står bakom den samt försäkran om att all information som samlas in tack vare
respondentens frivilliga deltagande hanteras konfidentiellt (Denscombe, 2016).
Intentionen var att minimera missförstånden från respondentens sida genom att
tillhandahålla en enkät som var så tydlig som möjligt. Vidare var frågeformuläret
strukturerad på ett sätt vilket gjorde samtliga frågor obligatoriska. Som en konsekvens av
de obligatoriska frågorna utlämnades ingen fråga, vilket gjorde att samtliga svar blev
kompletta och att den interna bortfallen reducerades. Efter granskning av insamlad data
upptäcktes det att det inte fanns något internt bortfall i undersökningen.

Externt bortfall handlar om att respondenten varken kan eller är villig att delta i
undersökningen (Ejlertsson, 2014). Tidigare har det nämnts att enkätundersökningen inte
riktades mot någon särskild åldersgrupp, detta gjordes med avsikt i att försöka nå ut till
som många som möjligt inom undersökningspopulationen. Studien tillämpade självurval i
samband med digital distribuering av enkäter vilket till studiens fördel öppnade upp
möjligheten till ökad svarsfrekvens. Den digitala distribueringen medförde däremot att
det externa bortfallet, alltså antalet personer som inte svarade på enkäten inte gick att
redogöra för (Denscombe, 2016). Genom subjektivt urval samt snöbollsurval beaktades
potentiellt externt bortfall, tidigare nämndes det att metoderna initierade respondenterna
till att ta eget initiativ till deltagande i undersökningen. Med grund i respondentens
intresse för ämnet respektive välvilja var studiens avsikt att försöka minimera det
potentiella externa bortfallet.
4.3.3 Undersökningsdesign
Enkätundersökningen (se Bilaga 2 - enkätformulär) konstruerades med hjälp av Google
Forms, ett webbaserat frågeformulär, och bestod av totalt 21 frågor. Enligt Denscombe
(2016) finns de ett flertal fördelar med användandet av webbaserat frågeformulär. Utöver
att det är den mest tillämpade formen av surveyundersökningar på internet, är den
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dessutom ekonomisk, lätt att arrangera samt standardiserad. Genom att samtliga
respondenter tilldelades samma frågor minimerades risken för att insamlad data
påverkades av interpersonella faktorer. Författaren tillägger att med hjälp av
frågeformulärets designmöjligheter är det möjligt att reducera risken för partiellt bortfall
och eventuella fel i processen när enkäten fylls i. Som tidigare nämnt säkerställde studien
att respondenterna inte utlämnade någon fråga genom att strukturera så att samtliga frågor
var obligatoriska.

Enkätundersökning som metod att samla in data anses tids- och kostnadseffektivt och är
till stor fördel när fenomen och mönster skall studeras. Då enkätundersökningen inte var
tidskrävande, möjliggjorde det att ett stort antal personer kunde delta i undersökningen.
Datan analyserades sedan med dataverktyget SPSS för att statistiskt undersöka samband
och mönster. Ambitionen med enkätundersökningar är att utmynna representativ data som
går att generalisera på populationen. Representativ data och generaliseringar var möjliga
då undersökningen hade tillräckligt stor mängd och bredd på datan (Denscombe, 2016).
Enkätundersökningar ses alltså som ett effektivt tillvägagångssätt när ett stort urval skall
göras men dessvärre saknas det djup i datan. Finns det fördelar med nyttjandet av
frågeformulär finns det även möjliga nackdelar. Denscombe (2016) hävdar bland annat att
förkodade frågor kan medföra snedvridna resultat som snarare speglar forskarens än
respondenternas perspektiv på företeelserna. I försök att motverka detta har studien
applicerat förklarande texter vid vissa frågor och begrepp för att säkerställa att respektive
respondent har förståelse för studiens intentioner.

Enkäten bestod av sex olika avsnitt vilket inleds med ett avsnitt med allmän information
om enkäten och studiens syfte följt utav ett avsnitt gällande respondentens demografiska
uppgifter. Det underliggande syftet var att få en överblick på hur väl respondenten stämde
in på undersökningspopulationen. Avsnitt tre till och med avsnitt fem bestod utav
påståenden ämnade att studera variablerna bank image, förtroende och lojalitet, med
hänsyn tagen till den attitydmässiga dimensionen. Avsnitt sex omfattades av två frågor
om skandaler varav den första hade i avsikt att studera respondentens medvetenhet om
penningtvättskandaler.

Hänsyn

togs

till

respondentens

generella

kunskap

om

penningtvättsskandaler inom den svenska banksektorn. Den andra frågan strävade efter
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att behandla respondentens helhetssyn på skandaler med hänsyn taget till det finansiella
systemet, det vill säga all bankverksamhet.

Med hjälp av enkätens inledande avsnitt separerades respondenterna in i två grupper
beroende på vilken bank de tillhörde. Grupperna benämns för behandlingsgrupp
respektive kontrollgrupp. Behandlingsgruppen bestod av studenter som var kund i en
bank som varit involverad i penningtvättsskandaler 2019, vilka är Swedbank, Danske
Bank samt Nordea. Kontrollgruppen däremot bestod av resterande banker. Urskiljningen
tillförde studien med relevant data för att studera skandalers påverkan på studenters
upplevelse av den egna banken.

Vidare bör det tilläggas att samtliga variabler studerades med hjälp av en sjugradig
likertskala där respektive respondent angav hur väl påståendena överensstämde med
respondentens tyckande, här motsvarade 1 “Stämmer inte” och 7 “Stämmer”. För att
enkelt samla in kvantifierbar information har även slutna frågor används i enkäten.
Fördelen med slutna frågor är att det gör det lättare för deltagarna att besvara enkäten
samt underlättar efterarbetet i relation till öppna frågor (Denscombe, 2016). För att skapa
trovärdighet vid undersökning av underliggande företeelser är det nödvändigt att data som
insamlats är trovärdig. Trovärdighet i enkäten har eftersträvats genom att samtliga
påstående som grundats härstammade från tidigare vetenskapliga studier.
4.3.4 Pilotstudie
En pilotstudie i alla typer av datainsamlingsmetoder är enligt Denscombe (2016)
nödvändigt och bör ses som praxis för att säkerställa och minska risken för senare
komplikationer och missförstånd. Enkäter bör alltid prövas innan enkäten publiceras för
urvalsgruppen (Denscombe, 2016). Studiens pilotstudie bestod av 10 högskolestudenter
vilket svarade på enkäten och bidrog med synpunkter kring påståenden som bör
förtydligas. Med hjälp av respondenternas synpunkter har omformuleringar och
beskrivningar lagts till i enkäten vilket ökar dess reliabilitet (Bryman & Bell, 2015).

Pilotstudien medförde ett förtydligande av enkäten då tre frågor omformulerades.
Tidigare var frågan gällande “studentens bank” mer omfattande, vilket inte tydliggjorde
vilken studenternas huvudsakliga bank var. Då studien syftar till att studera den bank som
studenten huvudsakligen använder, benämndes frågan därav för “huvudsakliga bank”
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vilket minskade risken för missförstånd bland respondenter. Vidare utvecklades
förklaringar om vad som menas med påstående 10 “Jag är tillfredsställd med det sätt min
bank framträder offentligt” samt påstående 11 “Jag har full förtroende för det finansiella
systemet“. När åtgärder gällande omkonstruktion och förtydligande vidtagits kontaktades
respondenterna med synpunkter återigen för att stämma av tydligheten i påståendena.
Respondenterna tyckte att de tre åtgärderna har bidragit med klarhet vilket medförde att
konstruktionen av enkäten var komplett och kunde därmed slutligen distribueras till
önskad målgrupp.

4.4 Operationalisering
I många studier förekommer ofta begrepp vars innebörd är abstrakta, speciellt i studier
med deduktiv ansats. När teori övergår till empiri är det av fundamentalt värde att
omvandla dessa begrepp till något konkret och mätbart, vilket uppfylls med hjälp av
operationalisering. Operationalisering medför översättning av abstrakta och omätbara
begrepp till konkreta och mätbara (Saunders et al., 2015).

Studiens användning av enkätundersökning möjliggjorde operationalisering av de
abstrakta begreppen som presenteras i hypoteserna. Avsikten är att besvara studiens
forskningsfrågor med hjälp av kvantifierbar data. Tidigare nämndes det att merparten av
de angivna påståendena i enkäten hade inhämtats från tidigare vetenskapliga studier, för
att bland annat upprätthålla tillförlitlighet i studien. Varje indikator var anknuten till ett
vetenskapligt arbete som själv hade studerat samma variabel som studien eftersträvade att
undersöka. Detta innebar att respektive påstående antingen hade inhämtats eller fått
inspiration från annan vetenskaplig forskning. Nedanstående tabell (se Tabell 4.1 Operationalisering av enkätstudie) presenterar påstående sorterad under respektive
undersökningsvariabel samt dess förankring till tidigare forskning.

24

Tabell 4.1 - Operationalisering av enkätstudie
Variabel

Indikatorer

Bank image

Förtroende

Kundlojalitet

Cronbach’s
Alfa

Teori

Överlag har jag ett bra intryck av banken

Veloutsou et al . (2004)

Jag gillar min bank jämfört med andra banker

Foroudi et al . (2014)

Min bank har ett gott rykte bland sina kunder

Ozbek Alniacik & Koc (2012)

Jag anser att min bank är kundorienterad och vill ens bästa

Mostafa et al . (2015)

Jag är tillfredsställd med det sätt min bank framträder offentligt

Mostafa et al . (2015)

Jag har full förtroende för det finansiella systemet

van Esterik-Plasmeijer & van Raaij (2017)

Jag känner mig säker med min bank

Devece et al . (2015)

Jag tycker att min bank är trovärdig och transparent

Bilgihan (2016)

Jag anser att jag har full tillit för min bank

El-Manstrly (2016)

Jag är villig att stanna kvar hos min bank

Sjöbeck & Svensson (2018)

Jag skulle rekommendera min bank till andra i min närhet

Veloutsou et al . (2004)

Jag skulle säga positiva saker om min bank till andra människor

El-Manstrly (2016)

Jag delar samma värderingar som min bank

Egenkonstruerad

Jag ser mig själv som en lojal kund till banken

Mandhachitara & Poothong (2011)

0,906

0,926

0,915

4.4.1 Kontrollvariabler
I studier är ett förekommande ändamål att klargöra den beroende variabelns påverkan av
förändringar i den oberoende variabeln. Kontrollvariabler utgör en väsentlig funktion i
analysering av den empiriska datan då de försäkrar de oberoende variablernas uteslutande
påverkan på den beroende variabeln (Denscombe, 2016). Kontrollvariabler i studien har
inkluderats för att möjliggöra urskiljning i “kön”, “födelseår”, “huvudsaklig bank”, “antal
år som bankkund hos huvudsakliga bank” samt “studentens engagemang hos banken”.
Kontrollvariabeln kön är önskvärt att inkludera som en kontrollvariabel eftersom Jin, Line
och Goh (2013) påvisade att det är en signifikant skillnad i lojalitet mellan män och
kvinnor. Kvinnor ansågs ha starkare känslor till ett företag och visade i studien en
starkare lojalitet än män, då de tenderar att återbesöka restauranger där de upplevde en
känslomässig anknytning till. Kontrollvariabeln ålder syftar på respondentens ålder och
inkluderas

för

att

säkerställa

att

insamlad

kvantifierbar

data

speglar

undersökningspopulationen, det vill säga svenska studenter födda mellan år 1988-2000.
Utöver nämnda kontrollvariabler frågades även vilken bank som studenterna är kund i,
vilket möjliggjorde studerandet av skandaler.

Vidare inkluderades en kontrollfråga om antalet år som studenterna har varit kund hos
banken samt hur många produkter och tjänster som används. Studier har visat att
relationer växer med åren vilket ofta leder till att kunden använder allt fler tjänster och
produkter hos ett företag, i detta fall en bank (Raimondo, Miceli & Costabile, 2008).
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4.4.2 Oberoende variabel
Användandet av experiment handlar generellt om att fastställa orsaker till det som komma
skall. En oberoende variabel är en variabel som påverkar en beroende variabel antingen
positivt eller negativt. Studien syftar till att studera skandalers påverkan på de beroende
variablerna bank image, förtroende och lojalitet vilket innebär att den oberoende variabel
i studien är inträffandet av skandaler.

Vad gäller Kundlojalitet och Skandal menar Coombs (2012) att en skandal har en
förmåga att snabbt fördärva en långvarig relation med intressenter och blir därav
intressant att studera effekten utav en skandal hos banker vilket vidare påverkar
kundlojaliteten. Förtroende och Skandal har enligt Taylor och Perry (2005) en relation
som är komplicerad eftersom författarna menar att det är själva bankens agerande efter en
skandal som är avgörande för förtroendets existens. Orsaken till varför en skandal snabbt
kan fördärva en långvarig relation mellan banken och respektive kund grundas i kundens
insikt om att banken längre går att lita på. Då bevis för att banken agerat fel och inte
agerar i enlighet med bankens egna påståenden säkerställs kundernas förlorade
förtroende. Slutligen studerades sambandet mellan Bank image och Skandal där tidigare
studier argumenterar för skandalers effekt på bankens image som vidare resulterar i en
halo effect (Braciníková & Matušínská, 2018; Jin & Lee, 2019). För att studera skandaler
har respondenterna med hjälp av kontrollvariabeln som studerade vilken bank de tillhörde
skapat en oberoende variabel. Den oberoende variabeln är om de är kund i en
skandalbank eller inte.
4.4.3 Beroende variabler
Vad som uttrycker en beroende variabel är enligt Denscombe (2016) likväl Körner och
Wahlgren (2015) en variabel som påverkas och förändras i takt med den oberoende
variabeln. Studien behandlade tre beroende variabler vilka är kundlojalitet, förtroende och
bank image. Lojalitet bland kunder är enligt Ganesh et al. (2000) en viktig grundpelare
för att banker ska överleva konkurrensen på marknaden och därav relevant att studera
dess effekt vid en skandal. Kundlojalitet studerades med hjälp av fem påståenden vilket
konstruerades med inspiration från Sjöbeck och Svensson (2018), El-Manstrly (2016)
samt Mandhachitara och Poothong (2011) enkätstudier. Påståenden i enkäten behandlade
studentens vilja att stanna kvar i banken, vilja att rekommendera till närstående,
inställning till banken, studentens egen lojalitet till banken samt en egenkonstruerad
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påstående om studentens syn på bankens värderingar vilket baserades på van EsterikPlasmeijer och van Raaijs (2017) studie. Samtliga påståenden avsåg att studera den
attitydmässiga dimensionen av kundlojalitet vilket Donio et al. (2006) är förespråkare för.

Utöver kundlojalitet ansåg även kundens förtroende för ett företag vara viktig för företags
framtida existens (Dahlström et al., 2014). Kort definierat är förtroende kundens
acceptans för ett företags agerande och ett resultat utav kundens egen upplevelse av
företaget (Donio et al., 2006; Ennew & Sekhon, 2007). För att studera studenternas
förtroende till respektive bank konstruerades fyra påståenden med avseende att studera
studentens egna upplevda förtroende för banksystemet, upplevelse av egna banken samt
tillit för banken (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017; Devece, Garcia-Agreda,
Riberiro-Navarrete, 2015; Bilgihan, 2016; El-Manstrly, 2016). Hur stort tillit kunder har
för en bank är enligt Ennew och Sekhon (2007) avgörande när en skandal inträffar
eftersom förtroende kan ses som elasticitet. Ju större tillit för en bankkund har, desto mer
negativa incidenter anses kunden acceptera.

Bank image bland banker är definierat som kunders uppfattning, erfarenhet och intryck av
ett företag. Bank image har förmågan att påverka företag på både ett positivt sätt och ett
negativt sätt beroende på hur bankens image upplevs av kunder och omvärlden
(Braciníková & Matušínská, 2018). Av relevans har därför fem påståenden om bank
image utformats för att undersöka studenternas respektive huvudbank. Samtliga
påståenden har inspirerats från tidigare studier om bank- och företags image som nyttjade
ett kvantitativt tillvägagångssätt. Enkäten syftade till att studera bank image utifrån
studenternas generella intryck av egna bank (Veloutsou et al., 2004), om studenten
föredrar den huvudsakliga banken gentemot andra (Foroudi, Melewar & Gupta, 2014),
huvudbankens rykte (Ozbek Alniacik & Koc, 2012), samt två påstående hur banken
upplevs (Mostafa et al., 2015).

4.5 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två kriterier i en kvantitativ studie som måste uppfyllas för att
studiens kvantitativa data ska vara tillförlitlig, studera vad som är relevant i
sammanhanget samt minimera risken för fel. Validitet betyder relevansen av insamlad
data och visar om studien mäter vad som är avsett att studeras. Optimalt för alla
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kvantitativa studier är att både uppnå en hög validitet för att säkerställa att studien mäter
vad som är avsett att studera samt ha en hög reliabilitet, vilket menar att insamlad data är
tillförlitlig (Denscombe, 2016; Pallant, 2013). Validitet i enkäten har eftersträvats med
hjälp av teorins grund. Påståendena har således formats med en väsentlig anknytning till
vad som skrivits under studiens teoretiska referensram. Nästan samtliga påståenden är
baserade på enkätfrågor från tidigare studier inom samma område vilket ökar validiteten i
datainsamlingen. Denscombe (2016) menar att försäkran att inga fel vid inmatning av
data även är av väsentlig betydelse för att minimera risken för felmätning. Vidare har
studien använt Google Forms funktion att exportera data till en excelfil för att sedan
exporteras till SPSS där datan analyserades. Med hjälp av datorn eliminerades risken att
något svar i enkäten uteslöts eller blev fel, vilket ökade studiens validitet (Denscombe,
2016).

Till skillnad från validitet som studerar vad som är relevant är reliabilitet
datainsamlingsmetodens kvalité och tillförlitlighet. Tillförlitlighet används synonymt med
reliabilitet och innebär att svaren från enkäter ska vara snarlika vid upprepade gånger av
motsvarande undersökning (Lind, 2014). Hög reliabilitet har likt validiteten redan
genomförts vid konstruktion av enkäterna då påståendena har inspirerats av tidigare
studier. För att säkerställa att enkätstudien har hög reliabilitet har endast påståenden tagit
inspiration från teorier där enkäterna om respektive variabel hade en Cronbach’s Alfa
över 0,8. Pallant (2013) argumenterar för att en Cronbach’s Alfa över 0,7 är önskvärt i
kvantitativa studier då en hög Cronbach’s Alfa tyder på hög reliabilitet.
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5. Empirisk Analys
För att kunna studera hur penningtvättskandaler påverkar studenter som bankkunders
lojalitet, förtroende och bank image kommer studiens empiriska undersökning att
redovisas samt analyseras i detta kapitel. Till en början presenteras empirins beskrivande
statistik för att senare analysera datans Cronbach’s Alfa, normalfördelning, korrelation
samt regression. Avslutningsvis presenteras resultatet av hypoteserna samt dess
innebörd.

5.1 Beskrivande Statistik
Studiens enkät besvarades av 82 studenter, vilka har valts ut via ett ickesannolikhetsurval. Inga interna bortfall har gjorts vilket innebär att följande avsnitt
kommer att behandla svaren för samtliga 82 studenter. Alla siffror är framtagna via SPSS
vilket vidare presenteras i nedanstående tabell (se Tabell 5.1 - Beskrivande statistik del 1).
Bland respondenterna var 43 % kvinnor och resterande 57 % män vilket är relativt jämnt,
medan åldern bland respondenterna varierade från 20 år till och med äldsta respondenten
på 31 år. Medelåldern bland respondenterna var 23,26 år vilket innebar att åldern i urvalet
är något snedfördelat eftersom en perfekt fördelning i ålder hade haft ett medelvärde på
25,5 år. Genomgående hade respondenterna varit kund i respektive bank allt från 1 år till
16 år och i genomsnitt 6,15 år. Studenterna använde även i genomsnitt 2,34 antal
produkter eller tjänster hos respektive bank vilket inkluderade lönekonto/privatkonto, lån,
sparande, aktie- eller fondkonto samt övriga tjänster och produkter.

Tabell 5.1 - Beskrivande statistik del 1

Kön
Ålder
Relationslängd
Antal Bankprodukter

Beskrivande Statistik
Antal
Minimum
82
0
82
20
82
1
82
1

Maximum
1
31
16
4

Medelvärde
0,43
23,26
6,15
2,34

Av de 82 studenter som deltog i enkäten var 38 personer inte kund i en skandalbank vilket
tillhörde kontrollgruppen. Majoriteten av individerna i kontrollgruppen var medvetna om
penningtvättsskandalerna under 2018–2019. Antalet studenter som inte visste om
skandalerna var 13 personer vilket har medelvärden som skiljer från resterande som visste
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om skandalernas inträffande. Medelvärdet för bank image låg på 6,18 för de individer
som var medvetna om skandalerna respektive 5,22 för resterande. För förtroende och
kundlojalitet hade studenter som var medvetna om skandalerna ett medelvärde på 5,55 på
förtroende samt 6,00 på kundlojalitet medan motsvarande siffror bland de som inte var
medvetna om skandalerna låg på 4,90 för förtroende respektive 5,40 för kundlojalitet. Då
studien har i ändamål att studera skillnader bland studenter som är kund i skandalbank
eller inte hade samtliga 13 personer även räknats in i kontrollgruppen. Medelvärden sjönk
en aning men skiljs fortfarande åt från behandlingsgruppens (se Tabell 5.2 - Beskrivande
statistik del 2).

Tabell 5.2 - Beskrivande statistik del 2
Beskrivande Statistik
Kontrollgrupp
Antal
Bank image
38
Medveten om skandal
25
Inte medveten om skandal
13
Förtroende
38
Medveten om skandal
25
Inte medveten om skandal
13
Kundlojalitet
38
Medveten om skandal
25
Inte medveten om skandal
13

Medelvärde
5,85
6,18
5,22
5,33
5,55
4,90
5,79
6,00
5,40

Studien ämnar studera hur bank image, förtroende och kundlojalitet påverkas av
inträffandet av en skandal. Enkäten var som tidigare nämnt utformat med påståenden som
studenterna sedan fick ange i en sjugradig likertskala om hur väl påståendet stämde in hos
respektive student. Påståenden som studerade bank image (se Tabell 5.3 - Beskrivande
statistik del 3) har hos kontrollgruppen ett genomsnitt på 5,85 samt en standardavvikelse
på 1,08 jämfört med behandlingsgruppens genomsnitt på 4,31 och en standardavvikelse
på 1,30. Kontrollgruppens förtroende för respektive banker var på samma skala i
genomsnitt 5,33 medan behandlingsgruppens genomsnitt låg på 4,17. Förtroendets
standardavvikelse för kontrollgruppen och behandlingsgruppen var jämnstora och hade
ett värde på 1,24 respektive 1,61. Slutligen instämde påståendena om kundlojalitet i
genomsnitt med 5,79 till skillnad från behandlingsgruppens genomsnitt om 4,35.
Kundlojalitetens standardavvikelse för respektive grupper hade ett värde på 1,17 för
kontrollgruppen och 1,10 för behandlingsgruppen.
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Tabell 5.3 - Beskrivande statistik del 3
Beskrivande Statistik
Antal
Medelvärde
82
5,02
38
5,85
44
4,31
82
4,71
38
5,33
44
4,17
82
5,02
38
5,79
44
4,35

Bank image
Kontrollgrupp
Behandlingrupp
Förtroende
Kontrollgrupp
Behandlingrupp
Kundlojalitet
Kontrollgrupp
Behandlingrupp

I

enkäten

inkluderades

en

fråga

om

Standardavvikelse
1,42
1,08
1,30
1,55
1,24
1,61
1,64
1,17
1,10

respondenternas

medvetenhet

kring

penningtvättsskandaler. Av respondenterna angav 69 personer att de är medvetna om att
svenska banker har varit involverad i penningtvättsskandaler mellan 2018–2019 medan
resterande 13 personer inte visste om det. Med andra ord var det cirka 84 % av
respondenterna som hade kunskap av skandalerna vilket styrker Pew Research Center
(2010) samt Parment (2008) påstående om att Generation Y är en välinformerad grupp av
människor (se Figur 5.1 - kunskap om penningtvättsskandaler).

16%
JA
NEJ

84%

Figur 5.1 - Kunskap om penningtvättsskandaler

5.2 Cronbach’s Alfa
I studier med flerindikatorsmått är det nödvändigt med intern reliabilitet som avser hur
väl indikatorerna mäter samma bakomliggande faktor. Det vill säga en studie som
involverar underliggande variabler som består av multipla påståenden (Pallant, 2013).
Cronbach’s Alfa är ett förekommande mått vid utvärdering av den interna reliabiliteten,
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menar Bryman och Bell (2015). Då enkätstudien var konstruerad med 4–5 påståenden per
variabel testades den interna konsistensen för att säkerställa att samtliga indikatorer under
respektive variabel studerade samma bakomliggande variabel. Måtten för den interna
reliabiliteten sträcks mellan 0 (ingen reliabilitet) och 1 (perfekt reliabilitet), dock råder det
ingen enhetlig syn gällande ett acceptabelt gränsvärde. Pallant (2013) anser att ett värde
av 0,7 eller högre är acceptabelt för att säkerställa faktorns interna reliabilitet. I studien
användes en Cronbach’s alfa på 0,7 eller högre, vilket Pallant (2013) anser är en
accepterad nivå för den interna reliabiliteten.

Tidigare har det nämnts att samtliga variabler i studien har empiriskt studerats med hjälp
av behandlings- respektive kontrollgrupp. För att säkerställa att samtliga påståenden
under respektive variabel inbördes korrelerade med varandra har Cronbach’s Alfa
tillämpats. Viktigt att tillägga är att användandet av måttet inte bara tar hänsyn till
samtliga påstående under respektive variabel, måttet har även nyttjats för dem olika
grupperna. Genom att titta på Tabell 5.4 - Cronbach’s Alfa går det att tyda att samtliga
påståenden studerade bakomliggande variabel, det vill säga att respektive variabel hade
ett värde som översteg 0,7. Samtliga värden för både den beroende variabeln samt de
oberoende variablerna gav således indikation på att det förelåg intern konsistens.
Tabell 5.4 - Cronbach’s Alfa
Variabel
Bank Image
Förtroende
Kundlojalitet

Cronbachs Alfa
0,906
0,926
0,915

5.3 Normalfördelningstest
Enligt Pallant (2013) skall en studie som studerar hypoteser och korrelationer genomföra
ett normalfördelningstest för att avgöra ifall teststatistiken är parametriskt eller ickeparametrisk, det vill säga ifall studiens empiriska data är normalfördelat eller inte.
Beroende på testets normalfördelning anses diverse metoder att vara mest lämplig för
studien. Om variablerna inte är normalfördelade är Spearman’s Rank Order Correlation
det mest lämpliga korrelationstestet medan normalfördelade variabler använder Pearson’s
Productmoment Correlation Coefficient som korrelationstest. Vidare finns det även mer
eller mindre passande metoder för hypotesprövningar beroende på variablernas
normalfördelning. För att studera om variablerna i urvalet är normalfördelade användes
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ett Kolmogorov-Smirnov test. Kolmogorov-Smirnov testet studerar normalfördelning
utifrån två hypoteser där nollhypotesen fastställer att en variabel är normalfördelad medan
mothypotesen fastställer att variabeln inte är normalfördelad. Nollhypotesen menar alltså
att testets P-värde skall överstiga 5 % för att variabler ska anses vara normalfördelad och
tvärtom

vad

gäller

variabler

som

inte

är

normalfördelade

(Pallant,

2013).

Enligt normalfördelningstestet (se Tabell 5.5 - Kolmogorov-Smirnov Test) var två utav tre
variabler normalfördelade. Variabeln Bank image kan enligt Kolmogorov-Smirnov testet
inte anses vara normalfördelad eftersom signifikansnivån låg på 0,016. Förtroende och
kundlojalitet var båda normalfördelade då de erhöll signifikansnivåer på 0,085 respektive
0,001. Dock förklarar Körner och Wahlgren (2015) att ett stickprovs normalfördelning
går att approximeras beroende på storlek på stickprovet. Pallant (2013) demonstrerar att
ett stort stickprov är approximativt normalfördelat och menar att ett stickprov som har 30
eller fler respondenter går att behandlas som normalfördelat. Studien kommer därav anta
normalfördelning för samtliga variabler och nyttja tester som är mest lämpliga för
normalfördelade variabler.

Tabell 5.5 - Kolmogorov-Smirnov Test
Beroende Variabel
Bank image
Förtroende
Kundlojalitet

Deltagande
82
82
82

Signifikansnivå
0,016
0,085
0,001

5.4 Korrelationanalys
Under normalfördelningstestet har det tydliggjorts att studiens empiriska data är
normalfördelad. För att kunn gå vidare i analyseringen av empirin tillämpade studien
Pearson’s korrelationstest för att framföra korrelationen mellan de olika variablerna (se
Tabell 5.6 - Pearson’s Productmoment Correlation Coefficient). Enligt Pallant (2013)
används korrelationsanalys för att studera sambandet mellan två specifika variabler,
sambandets styrka samt dess linjära riktning. För att förtydliga är korrelationen en
indikator som uppmärksammar rådande samvariation mellan variabler, inte hur
variablerna påverkar varandra.
Pearson’s korrelationskoefficient kan anta ett värde mellan – 1 och +1 där minusrespektive plustecknet markerar att korrelationen antingen är negativ eller positiv. En
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koefficient på -1 antyder att de studerade variablerna har ett perfekt negativt samband, +1
indikerar att det råder ett perfekt positivt samband. En korrelation av 0 tyder att det inte
finns något linjärt samband mellan variablerna, med andra ord råder det ingen relation
mellan variablerna. Om det råder perfekt korrelation, det vill säga antingen – 1 respektive
+1, går det att fastställa en variabels värde genom att känna till värdet på den andra
variabeln. Om perfekt positiv korrelation råder har variablerna en perfekt interaktion
mellan varandra medan, det vill säga att höga värden på den ena variabeln förknippas
med höga värden på den andra variabeln och omvänt vid låga värden. Perfekt negativ
korrelation tyder på det motsatta, exempelvis att om ena variabeln ökar i värde minskar
värdet

i

motsvarande

variabel

och

vice

versa.

Pallant

(2013) framför

att

korrelationskoefficienten kan brytas ner i tre intervaller, där 0,5–1,0 står för ett starkt
samband, 0,30–0,49 tyder på ett medelstarkt samband och slutligen 0,10–0,29 som visar
att variablerna har ett svagt samband.

Studien utgick från en signifikansnivå på 5 % som gränsvärde vid test av korrelationen
mellan de beroende, oberoende samt kontrollvariabler. För tydlighetens skull omfattas de
beroende variablerna av bank image, förtroende och kundlojalitet. Inträffandet av skandal
är den oberoende variabeln och slutligen utgör “antalet produkter”, “relationslängd”,
“ålder”, “kön” samt “fråga 21” (behandlar helhetssynen på skandaler) kontrollvariabler.
Korrelationsvärden som presenteras nedan är hämtade från Tabell 5.6 - Pearson’s
Productmoment Correlation Coefficient. Vidare bör det tilläggas att samtliga
korrelationer inte kommer att presentera, fokus kommer att ligga på utvalda variabler vars
korrelationer är signifikant säkerställda.

Kundlojalitet, förtroende samt bank image har en negativ samvariation med inträffandet
av penningtvättsskandaler. Samtliga beroende variablerna uppvisar en korrelation som
mellan – 0,374 och – 0,542 och därmed anses den signifikanta samvariationen mer eller
mindre vara medelstark. Korrelationerna mellan den oberoende variabeln och respektive
beroende variabel är signifikanta på 1-procentsnivå, vilket betyder att det råder 99 %
säkerhet att korrelationerna mellan variablerna är negativa (Pallant, 2013; Körner &
Wahlgren, 2015). Tabellen visade dessutom att kontrollvariabeln “kön” hade en
signifikant positiv korrelation med kundlojalitet (0,276) respektive bank image (0,237).
Korrelationen indikerar i studiens fall att kvinnor hade en starkare lojalitet samt image
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gentemot banker, något som bekräftar Jin, Line och Goh (2013) påstående om att kvinnor
i större grad har en starkare känslomässig anknytning till företag än män.
Det råder en medelstark positiv korrelation på mellan kontrollvariabeln “antal produkter”
och samtliga beroende variabler, de signifikanta varierade från 0,290 till och med 0,341.
Sambanden talar för att studenten visade en ökad lojalitet, förtroende samt tilltalad
uppfattning genom antalet bundna bankprodukter och -tjänster han eller hon hade. Med
andra ord är indikationen att tillfredsställd student väljer att teckna fler produkter
respektive tjänster med banken.

Studien granskade även korrelationerna mellan de beroende variablerna och kom fram till
att det fanns starka positiva samband mellan variablerna, samtliga värden översteg 0,8.
Pallant (2013) hävdar att ett allt för högt korrelationsvärde kan påvisa att det finns risk för
multikollinearitet, vilket innebär att variablerna är avser att studera samma fenomen. I
nästkommande delkapitel om regressioner undersökte studien ifall det fanns
multikollinearitet i den sammanställda datan. Avslutningsvis fanns det även en negativ
signifikant korrelation mellan “fråga 21”, som uppmärksammar helhetssynen på
penningtvättsskandaler, och kundlojalitet (-0,234). Resultat visade att bankskandaler inte
bara bidrog till en negativ syn på det finansiella systemet, de skadade även studenternas
lojalitet gentemot bankerna.
Tabell 5.6 - Pearson’s Productmoment Correlation Coefficient
Variabler
Fråga 21 Kön
Fråga 21
Kön
-0,122
Ålder
0,122
0,119
Relationslängd
0,060
0,181
Antal produkter
-0,056
0,209
Inträffandet av skandal 0,078
-0,088
Kundlojalitet
-0,234* 0,276*
Förtroende
Bank Image
**p < 0,01
* p < 0,05
N = 82

-0,201
-0,213

0,175
0,237*

Ålder

Relationslängd Antal produkter Inträffandet av skandal Kundlojalitet Förtroende Bank Image

0,590**
0,281*
-0,121
0,118

0,103
0,078
0,073

-0,119
0,341**

-0,440**

0,020
0,149

0,001
-0,010

0,290**
0,328**

-0,374**
-0,542**

0,838**
0,870**

0,808**

5.5 Regressionsanalys
Studiens enkätundersökning har bidragit med data vilket undersöktes och granskades i
följande delkapitel. Med hjälp av en regressionsanalys granskades den empiriska datan
för att analysera andra faktorers påverkan på bank image, förtroende samt kundlojalitet
hos banker. Varför just en regressionsanalys tillämpades var på grund av att studien erhöll
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både oberoende- samt kontrollvariabler, vilket möjligtvis kunde korrelera med varandra
och därmed påverka slutsatserna. Då studien hade flertalet kontrollvariabler och en
oberoende variabel, var en multipel regressionsanalys mest passande eftersom analysen
studerade flera samband samtidigt med hänsyn tagen till variablernas kollinearitet.
Kollinearitet innebär att två eller fler variabler studerar samma underliggande fenomen
och bör inte användas i samma modell. Förutom att studera andra variablers påverkan,
skattar även SPSS de beroende variablernas framtida värde beroende på hur mycket som
ändras i respektive variabel i regressionen. Vidare utfördes den multipla regressionen med
ett krav på 5 % signifikansnivå vilket innebar att regressionerna p-värde måste understiga
5 % för att anses signifikant (Pallant, 2016; Denscombe, 2016).

Regressionsanalysen utfördes på tre olika modeller, en för varje beroende variabel där
samtliga kontrollvariabler likväl den oberoende variabeln inkluderades (se Tabell 5.7 Multipel Regressionsanalys). Modell 1 behandlade en regressionsanalys för bank image,
Modell 2 studerade förtroende och slutligen Modell 3 vilket studerade andra faktorers
påverkan på kundlojalitet. Samtliga modeller hade en signifikant regression vilket innebär
att variablerna i regressionen fungerar tillsammans för att studera de beroende
variablerna. Förutom att regressionerna var signifikanta behövdes även en djupare analys
av respektive modell göras för att tydliggöra dess betydelse.

För det första hade modellen för bank image en justerad förklaringsgrad på 35,9%. En
justerad förklaringsgrad innebar att 35,9% av förändringen i bank image berodde på
variablerna i modellen. Utöver den justerade förklaringsgraden, Adj.R2 existerar också R2
som visar en modells förklaringsgrad. Skillnaden mellan de två begreppen är att Adj. R2
är något lägre och mer tillämpbar i ett mindre urval eftersom R2 tenderar att överskatta
förklaringsgraden (Pallant, 2016). Modellen för förtroende respektive kundlojalitet hade
en justerad förklaringsgrad på 18,1% samt 29,3%. Förutom förklaringsgraden skall
hänsyn även tas till modellernas VIF-värde som studerar graden av multikollinearitet.
VIF-värde för samtliga modeller hade ett högsta värde på 1,753 vilket ställs i jämförelse
med ett värde på 2,5. Ett värde över 2,5 indikerar på att material eller variabler i modellen
kan vara multikollinearade (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018).
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Trots att samtliga variabler i respektive modell inte var signifikanta har dem tagits med på
grund av stöd från tidigare teorier kring kön, ålder, relationslängd och antalprodukter
(Raimondo et al., 2008; Jin et al., 2013). Regressionerna var som tidigare nämnt
signifikanta vilket stärker argumentet till varför variablerna skulle vara kvar i modellen.

Tabell 5.7 - Multipel Regressionsanalys

Oberoende
Kontroll

Variabler
Inträffandet av Skandal
Fråga 21
Kön
Ålder
Relationslängd
Antal produkter
Konstant
F-värde
Adj.R2
VIF-värde, Högsta

Modell 1
Modell 2
Modell 3
Bank Image***
Förtroende**
Kundlojalitet***
Std. B
Std. Error
Std. B
Std. Error
Std. B
Std. Error
-1,075**
0,323
-1,297***
0,317
-0,796**
0,262
-0,201
0,121
-0,202
0,149
-0,258
0,147
0,374
0,267
0,241
0,329
0,515
0,323
0,038
0,080
-0,094
0,099
-0,042
0,097
-0,020
0,054
0,037
0,067
0,050
0,065
0,382*
0,163
0,471*
0,201
0,505*
0,197
5,157**
1,721
7,255**
2,123
6,538**
2,082
8,551
3,988
6,582
0,359
1,753

0,181
1,753

0,293
1,753

*** p < 0,001
** p < 0,01
* p < 0,05
N = 82

5.6 Hypotesprövning
För att återkoppla och testa hypoteserna som grundades under kapitel 3.Teoretiskt
Referensram utformades en hypotesprövning gentemot samtliga tre hypoteser (se Tabell
5.8 Independent-Sample T-Test). Analys av studiens beroende variabler har genomförts
med SPSS:s Independent-Sample T-Test. Ett Independent-Sample T-Test i studien syfte
var att studera om det fanns skillnader på de respondenter som är kund i en skandalbank,
det vill säga kund i antingen Swedbank, Danske Bank samt Nordea eller inte. Testet
prövade ifall det fanns någon signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden från
enkätstudien vilket det fanns.

H1. Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters lojalitet
för banker – Förkastas inte
H2. Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters
förtroende för banker – Förkastas inte
H3. Penningtvättsskandaler har en negativ påverkan på studenters bank
image – Förkastas inte
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Tidigare studier som har valt att fokusera på kundlojalitet, förtroende och bank image, har
som tidigare nämnts lagt fokus på en allt bredare målgrupp och inte specificerat för just
studenter vilket är en del av Generation Y och som studien har valt att fokusera på.
Coombs (2012) teori om att skandaler påverkar företag negativ har varit en grundpelare i
hypotesernas utformning. Samtliga hypoteser som studien syftar till att studera
förkastades inte vilket innebär att alla hypoteser är signifikanta och har ett lägre P-värde
än signifikansnivån 5%. Första hypotesen vilket studerade den attitydmässiga
dimensionen av kundlojalitet förkastades inte vilket innebär att penningtvättsskandaler
har en negativ påverkan på studenters lojalitet (Donio et al., 2006; Coombs, 2012). Vidare
förstärktes även hypotesen med korrelationstestet (se Tabell 5.5 - Pearson’s
Productmoment Correlation Coefficient) som konstaterar att inträffandet av en skandal
har en negativ signifikant påverkan på kundlojalitet.

Andra hypotesen betonade penningtvättsskandaler negativa påverkan på studenters
förtroende, vilket

enligt hypotesprövning inte förkastades. Detta innebär att

penningtvättskandaler har en destruktiv påverkan på studenters förtroende för banker
inom den svenska marknaden. Vidare medför skandalen att studenters upplevda syn på
bankens trovärdighet samt välvilja förvrängs (Doney & Cannon, 1997; Hurley, 2006).
Hypotesprövningen visade att det förelåg en säkerställd signifikant skillnad i attityd
mellan kontroll- och behandlingsgruppen. Den icke-förkastade hypotesen förstärks av
Persons korrelationstest (se Tabell 5.5) som visar att inträffandet av skandal har en
destruktiv inflytande på förtroende och att denna är signifikant.

Slutligen påvisade det tredje och sista hypotestestet att penningtvättsskandaler påverkar
studenters bank image negativt. Konkretiserat innebär det att studenter i urvalet som är
kund i en skandalbank uppfattar bankens varumärke, produkter och tjänster signifikant
sämre på grund av bankens agerande och ställning i en penningtvättsskandal (Braciníková
& Matušínská, 2018). Förutom hypotestestet utfördes även ett korrelationstest på bank
image (se Tabell 5.5). Testet visade att bank image också korrelerar negativt med
inträffandet av skandal vilket vidare betyder att penningtvättsskandaler är skadligt för
banker (Jin & Lee, 2019).
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Tabell 5.8 Independent-Sample T-Test
Variabel
Bank image

Behandlingrupp

Medelvärde
4,31

Sig.
0,000

Förtroende

Kontrollgrupp

5,85

Behandlingrupp

4,17

Kontrollgrupp

5,33

Behandlingrupp

4,35

Kontrollgrupp

5,79

0,001

Kundlojalitet

0,000
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6. Slutsats
I detta avslutande och sista kapitel diskuteras slutsatsen om studiens forskningsproblem.
Utöver diskussioner och slutsatser kommer även studiens implikationer att presenteras
likaså författarnas självkritik. Avslutningsvis framförs förslag på framtida studier.

6.1 Diskussion & Slutsats
Studiens syfte var att studera penningtvättsskandalers effekt på studenters kundlojalitet,
förtroende samt bank image för respektive bank. Flertal forskare har en homogen
uppfattning gällande skandalens betydelse. De anser att det finns ett fundamentalt värde
för all näringsverksamhet att ta skandaler på största allvar (Falkheimer et al., 2009; Dietz
& Gillespie, 2012; Coombs, 2012). Organisationer som inte beaktar krishantering i
den löpande verksamheten värdesätter inte verksamhetens långsiktiga överlevnad på
marknaden (Bansal & Gupta, 2001).

Med digitaliseringens framfart har en ny kundgrupp växt fram och etablerats vilket
benämns för Generation Y. Den nya generationen har till skillnad från de föregående
generationerna växt upp med tekniken vilket enligt Pew Research Center (2010) medför
att Generation Y är de mest uppkopplade och informerade. Tidigare teorier samt media
har vid rapportering av särskilda incidenter mestadels tagit hänsyn till populationen som
helhet vilket vanligtvis förknippas med de tidigare generationerna. Parment (2008) hävdar
att uppmärksamhet bör tas till Generation Y där studier bör implementeras i mål om att
försöka skapa en djupare förståelse för generationens karakteristiska drag. Författaren är
inte rädd för att yttra om att Generation Y är framtidens stora konsumenter.

Kundlojalitet framhävs i tidigare studier som en grundpelare för att all typ av
näringsverksamhet skall överleva konkurrensen (Ganesh et al., 2000). Kundlojalitet
beskrivs som en kunds långvariga relation med en verksamhet och dess produkter (Redda
& Deventer, 2017). Vid inträffandet av en skandal är det väsentligt för verksamheten att
ha en hållbar relation med kunden, då skandalen anses ha ett långvarigt minne som
påverkar kundens attityd gentemot företaget (Jin & Lee, 2019; Ulmer, 2001). Studien
första hypotes utgår ifrån att penningtvättsskandaler har en negativ effekt på studenters
lojalitet för banker. Resultatet visade att penningtvättsskandaler hade en signifikant
negativ påverkan på studenters lojalitet. Studenterna som tillhörde behandlingsgruppen
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visade ett lägre genomsnitt gällande lojalitet. På grund av behandlingsgruppens lägre
genomsnitt stärks Donio et al (2006) teori om attitudinal commitment som visar att en
kund med lägre grad av lojalitet gentemot den specifika banken visar större affektion av
negativ information

För att hantera framtida skandaler bör därför hänsyn även tas till studenter som är
framtidens kunder. Varför hänsyn bör tas till hanteringen av framtida skandaler är för att
Generation Y anses vara välinformerade, eftersträvar trygghet, har stora valmöjligheter
samt är öppen för förändringar vilket innebär att de möjligtvis lämnar som bankkund vid
inträffandet av en skandal. Ifall det sker skadar det på lång sikt bankerna eftersom då de
går miste om framtidens kunder.

Tidigare har det nämnts att förtroende är centralt för att det finansiella systemet skall
fungera. Förtroende är essentiellt för upprätthållande av alla typer av relationer och
grundas på trovärdighet och välvilja (Dahlström et al., 2014; Doney och Cannon 1997).
Vid inträffandet av en skandal uppkommer en period med stor osäkerhet var förtroendet
för banken står på spel (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). Enligt Taylor och
Perry (2005) är det själva hanterandet av skandalen som är avgörande. Det gäller att
bemöta skandalen och kommunicera skandalen på rätt sätt till kunderna för att vinna
tillbaka förtroendet. Studien antog att penningtvättsskandaler hade en negativ påverkan på
studenters förtroende gentemot banker, något som resultatet bekräftade. Förtroende är
fundamentalt med hänsyn taget till teorier om Generation Y eftersom det är en
föregångare till lojalitet samt en förutsättning för långvariga relationer (Bilgihan, 2016).
Vidare är det väsentligt för banker att ta ansvar oavsett uppskov till skandalen eftersom
negativ publicitet snabbare uppmärksammas. Om banker inte hade tagit ansvar, hade
bank i stort skadats vilket går att härleda till halo effect (Jin & Lee, 2019) som menar att
ett helt företag kan ta skada av en enda negativ händelse.

Bank image betonar kundens emotionella tyckande och förknippas ofta med bankens
varumärke, produkter, tjänster samt agerande. Bank image anses också ha en betydande
roll för all näringsverksamhet och existerar både i en positiv samt negativ bemärkelse. En
penningtvättsskandal för banker bidrar till en negativ bank image vilket vidare skapar
dåligt rykte för banken samt påverkar banken i stort (Jin & Lee, 2019). Studiens hypotes
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samt resultat gällande bank image visar att penningtvättsskandaler influerar bank image
negativt (se Tabell 5.7). Följaktligen resulterar detta i att bankerna skadas av den negativa
publiciteten vilket inte är att föredra. För att motverka en negativ image är en snabb
reaktion från företagets sid nödvändigt, detta för att reducera kundens bild av
verksamheten och på så sätt få kunden till att se det positiva i all turbulens.

Sammantaget har penningtvättsskandaler en stor verkan på studenternas attityd (kognition
och affektion) mot bankerna vilket återspeglas i studenternas svar i enkätundersökningen.
Samtliga hypoteser om penningtvättskandalers negativa effekt på bankers kundlojalitet,
förtroende och bank image stämde vilket är i linje med tidigare studier som studerade en
allt bredare målgrupp. Studien visar indikationer på att banker utöver deras fokus på
lojalitetsprogram samt krishantering med hänsyn tagen till äldre generationer, även bör
fokusera på de yngre generationens tyckande då de är framtidens bankkunder och utgör
en viktig pusselbit i banker framtida existens. För att återkoppla till Student Y vars bank
likt behandlingsgruppen har varit involverad i en penningtvättsskandal har studien
kommit fram till att studenten byter bank ifall hens handlingar överensstämmer med det
faktiska beteendet. Frågan är nu ifall student Y verkligen kommer att agera och byta
bank. Studien är väl medveten om att det råder en hög komplexitet i en individs faktiska
agerande då individer överlag inte utför handlingar vilket är i linje med dess attityder.

6.2 Implikationer
Tidigare forskning har fokuserat på en bredare målgrupp om skandalers effekter på
kunder (Coombs, 2012; Falkheimer et al., 2009; Dietz & Gillespie, 2012; Ulmer et al.,
2007), så väl som teorier gällande kundlojalitet, förtroendeskapande samt image (Ganesh
et al., 2000; Srivastava & Rai, 2014; Donio et al., 2006; Dahlström et al., 2014;
Braciníková & Matušínská, 2018; Jin & Lee, 2019). Till att börja med har studien kunnat
bekräfta penningtvättsskandalers negativa effekt på studenters attityd. Ett ytterligare
teoretiskt bidrag är att studien skapar en djupare förståelse om Generation Ys attityder vid
inträffandet av en skandal, då Generation Y har karaktäristiska drag som särskiljer de från
tidigare generationer. Teoretiskt är det optimalt för banker att utveckla nya strategier
vilket tar hänsyn till generationens emotionella sida samtidigt som dess krav på
transparens, förståelse och ansvarstagande tillgodoses. Studien bidrog även med ett nytt
sätt att studera variablerna bank image och förtroende vilket tidigare har utgjorts som
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oberoende variabler till variabeln kundlojalitet. I studien har kundlojalitet likställts med
bank image och förtroende som beroende variabler vilket är ett unikt sätt att strukturera
konceptuella modeller.

Utöver ett teoretiskt bidrag har studien dessutom praktiska rekommendationer till banker.
Studien visar att banker på den svenska marknaden bör lägga mer uppmärksamhet på
yngre bankkunder i strategier som ämnar att återvinna förtroende samt lojalitet i samband
med en skandal. Det är bekräftat att studenter har en god förmåga att inhämta information
på egen hand då det visades att cirka 84 % av respondenterna är medvetna om
penningtvättsskandaler som drabbade svenska banker under år 2018–2019. Detta visar att
negativ information om banker i slutändan kommer fram till studenterna. Här har banker
en chans att motverka respektive dämpa skandalers negativa påverkan på studenters
attityd, genom att effektivt bemöta samt kommunicera om skandalen. Studiens
rekommendation är därför att banker vid inträffandet av en skandal är transparenta samt
visar ansvar i en period med stor osäkerhet.

6.3 Självkritik
Studien fokuserade på att försöka förstå studenters attityder gentemot banker i helhet,
vilket kräver att studien använder ett sannolikhetsurval för att kunna göra resultatet
generaliserbart för samtliga svenska studenter. Studiens empiri utgjordes av ett subjektivtsamt en snöbollsuraval vilket är ett icke-sannolikhetsurval. På grund av tillämpandet av
ett icke-sannolikhetsurval kunde inte datan vara generaliserbart. Eftersom studien
eftersträvade representativitet skulle även tillgång till databaser över samtliga svenska
studenter medföra att studien tog ett steg närmare ett sannolikhetsurval vilket förstärker
studiens representativitet samt slutsatsernas generaliserbarhet. Förutom att slutsatserna
inte är generaliserbart för studenterna kan det subjektiva urvalet också ha påverkat
studiens resultat på grund av att urvalet inte var slumpmässigt. Studien hade även kunnat
tillämpa ytterligare frågor vad gäller studenternas utbildningar eftersom det kan finnas
skillnader i svar på enkäten beroende på programtyp. Information om utbildning hade
möjliggjort för studien att se eventuella skillnader i attityd (kognition och affektion)
beroende på specifik utbildning.
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6.4 Begränsningar och framtida studier
Det finns fortfarande ett behov för vidare studier av penningtvättsskandalers totala
effekter på svenska studenter eftersom studien endast har berört den attitydmässiga
dimensionen av student Ys såväl som övriga svenska studenters agerande. Tidigare
studier betonar att studier utöver den attitydmässiga dimensionen, även bör ta hänsyn till
en beteendemässig dimension. Genom att göra beteende relevant går det att få en inblick
ifall studenternas attityder stämmer överens med handlandet i samband med
penningtvättskandaler. På grund av brist på tid samt krav på en djupare förståelse av
attityder har en studie som uppmärksammar penningtvättsskandalers totala effekt inte
varit möjligt. För att komplettera studiens slutsatser behöver motsvarande forskning
appliceras på studenternas beteende, det vill säga ifall student Y hade bytt bank eller inte.
Värt att tillägga är att det finns begränsningar i studiens slutsatser då de inte kunde
generaliseras för samtliga svenska studenter. För att generalisering ska vara möjligt krävs
att ett sannolikhetsurval tillämpas, vilket är något framtida studier bör ha fokus på.
Inträffandet av penningtvättsskandal är inte bara förekommande i Sverige, utan kan
inträffa

i

vilket

land

som

helst.

För

att

få

ett

bredare

perspektiv

på

penningtvättsskandalernas effekter på studenter runtom i världen hade motsvarande studie
i andra länder kunnat styrka reliabiliteten i studiens slutsatser.
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Bilagor
Avsnittet presenterar bilagor som studien har behandlat och avser att göra studien mer
lättbegriplig. Bilagorna kommer bestå av uträkningar av Generation Ys andel i den
svenska befolkningen samt studien webbaserade enkät.

Bilaga 1 – Generation Y
Totalt
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
Summa

559513
597593
741322
690141
2588569
Antal

Sveriges Befolkning
Generation Y

Andel
10 230 185
2 588 569

25,3%
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Bilaga 2 – Webbaserad enkät
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