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1. Inledning
I det inledande kapitlet introduceras en bakgrund till det valda ämnet. Därefter utformas en
problematisering som förklarar varför det valda ämnet är relevant att studera och som
tillsammans med bakgrunden resulterar i en forskningsfråga och ett forskningssyfte. Vidare
presenteras studiens disposition.

1.1 Problembakgrund
Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet medförde att förtroendet för ett flertal ekonomiska
institutioner, bland annat banker, sjönk (Johansson & Björn, 2009). I Svenska dagbladet skriver
Törnmalm (2012) att förtroendet för riksbanken och bankerna var under denna period på
rekordlåga nivåer och bankerna har sedan dess försökt vinna tillbaka detta förtroende, men det
har gått långsamt framåt. Svenskt kvalitetsindex har varje år sedan 1989 undersökt kundernas
förtroende hos bankerna. Vid två tillfällen sedan dess har förtroendet och nöjdheten hos kunderna
minskat markant. Det ena året var 1993 på grund av fastighetskrisen och det andra året var 2016
på grund av förtroendekrisen som baserades på kundernas åsikter att banken distanserar sig från
kunderna (Svenskt kvalitetsindex, 2016). I Expressen skriver Brännström (2016) att kunder
påpekar att de aldrig har stått så nära banken funktionsmässigt som idag. Men å andra sidan har
de aldrig stått så långt ifrån banken relationsmässigt. Det är det stora gapet mellan dessa två
parametrar som driver förtroendekrisen. Med funktionsmässigt menar Brännström (2016)
tillgången till de digitala tjänsterna medan relationsmässigt innebär den personliga kontakten
med banken. Den minskade personliga kontakten medför att kundupplevelsen fortsätter att
påverkas negativt (Svenskt kvalitetsindex, 2016). Det är också den negativa mediebilden som
spridits under 2000-talet som har påverkat kvalitetsindex då skandaler har avlöpt varandra. De
skandaler som avlöpte varandra var bland annat finanskrisen 2008 (Rosén, 2008),
Panamaskandalen 2016 där svenska banker hjälpte sina kunder att gömma skattepengar (Haddad,
2016) samt Penningtvätten 2017 som Nordea utpekas för (Zeilon, 2017).

Finansbranschen står inför ett vägskäl och de ständigt tagna besluten kring den ökande
digitaliseringen kan avgöra finansaktörernas utveckling och framtid. Enligt Framtidens bank &
Försäkring (2017) beror förändringar som finansbranschen står inför på den ständiga förändring
som tekniken driver mot banklandskapet. Finansaktörer har under flera år tacklats med att
avveckla gamla kärnsystem och har under samma period strävat efter att öka sin förståelse för
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hur den digitala utvecklingen kommer att påverka deras kärnverksamhet (Framtidens Bank &
Försäkring , 2017). Detta medför svårigheter att bibehålla kundernas förtroende. Kundförtroende
är en nödvändighet för alla banker, en förutsättning som inte är kompromissbar (Sveriges
Riksbank, 2009). Andelen kunder som känner minskat kundförtroende för banker har ökat med
11 procentenheter, från 14 % till 25 %. Det som främst driver det minskade kundförtroendet är
att bankerna lägger ner allt fler kontor (Brännström, 2016). Under den senaste tioårsperioden har
cirka 250 bankkontor runtom i landet stängts ner av bankerna, Swedbank, Nordea och SEB
(Strömberg, 2016).

Marknaden för banker befinner sig i ständig förändring. Traditionella bankkontor avvecklas och
den digitala banken tillkommer. Detta innebär att den personliga relationen till banken minskar
och att tillgången till bankens tjänster, Internetbanken ökar (Hosein & University Shantou, 2009).
Sedan i mitten på 1900-talet har det varit en grundläggande förändring av bankleveransen i
användningen av självbetjäningskanaler såsom Internetbanken (Hosein & University Shantou,
2009). Internetbanken är processen att leverera banktjänster och produkter genom elektroniska
kanaler till exempel telefonen, internet osv (George & Kumar, 2014).

Sparbanken Skåne är en av de banker där cirka 33 % av kunderna är helt digitaliserade, det vill
säga sköter räkningar, binder om sina lån och placerar om kapital via datorn. Det är endast
10.000 av deras 300.000 kunder som regelbundet besöker deras kontor (Strömberg, 2016). När
banker stänger ner kontor är det oftast en fråga om kostnader. Drivkraften för digitaliseringen är
oftast inriktad på effektivitet, men det är också en fråga om att minska kostnaderna. Det spenderas
ungefär tre fjärdedelar av bankers IT-budget för att hålla existerande system igång, medan bättre
service skulle kunna underlättas genom en ökad användning av nya mobila system (Framtidens
Bank & Försäkring , 2017). Internetbanken hjälper bankerna att presentera ett potentiellt
lågkostnadsalternativ till den traditionella banken. Ryssel, Ritter & Gemunden (2004) påpekar
att genom implementering av IT-system kan banker sänka kostnader inte enbart för företag men
även för kunden. Det stödjs i sin tur av Yiu, Grant & Edgar (2007) som skriver att många
bankchefer anser att den ökade användningen av teknologi är nyckeln till att minska kostnader.
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1.2 Problematisering
År 1997 introducerades Internetbanken på marknaden. Internetbanken var en kostsam investering
för bankerna och de ville snabbt komma förbi introduktionsstadiet. De visste att kostnaden av att
sälja en tjänst över Internet är lägre än att sälja tjänsten på ett kontor (Gerrard, Cunningham, &
Devlin, 2006). Distributionen av banktjänster via Internet är idag den billigaste kanalen för
bankerna. Enligt Polasik & Piotr-Wisniewski (2009) är den genomsnittliga kostnaden för en
transaktion cirka 20 gånger billigare via Internet jämfört med via ett bankkontor för en bank.
Enligt Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar (2012) finns det ett positivt samband mellan relation
och förtroende, ju bättre kundens relation till banken är desto högre förtroende har kunden till
banken. För ett företag har kundnöjdhet och kundförtroende ett positivt samband med vinst. En
tumregel är att det kostar ett företag mellan fem till tio gånger mer att hitta en ny kund än att
behålla en nuvarande (Flint, Blocker, & Boutin Jr, 2011). När konsumenterna börjar konsumera
via Internet förlorar de relationen med företaget vilket leder till att det blir svårare för
konsumenterna att skapa ett förtroende för företaget (Luo, Li, Zhang, & Shim, 2010).
I takt med att bankerna förflyttar sin verksamhet från det personliga mötet till det digitala mötet
blir det relevant att studera hur detta har påverkat kundernas förtroende för banken. Tidigare
studier har visat att upplevd osäkerhet och risk har en påverkan på kundförtroendet för bankernas
Internetbanktjänster (Yousafzai, John, & Foxall, 2009). Bazgosha m.fl (2012) skriver att
konsumenterna är skeptiska till Internetbanktjänster på grund av oron över att bli utsatta för
bedrägerier, Internetstölder och att pengar ska försvinna från deras konton på grund av
otillräcklig säkerhet. Vidare skriver författarna att konsumenternas känslor, tankar och
uppfattningar har en påverkan på om de accepterar, använder eller lämnar en tjänst. Detta stödjs
av George & Kumar (2014) som skriver att konsumentens intryck och känslor inför en
organisation och dess tjänster påverkas av den upplevda servicekvalitén (George & Kumar,
2014). Enligt Polasik & Piotr- Wisniewski (2008) rankar konsumenterna säkerheten på bankernas
hemsida som den viktigaste egenskapen i Internetbankens servicekvalitet. Framgången för ehandel beror inte på låga priser och väldesignade hemsidor, utan snarare på hur god
servicekvalité företagen kan ge via Internet. Definitionen av servicekvalité är gapet
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mellan konsumentens förväntade service och konsumentens upplevda service (George & Kumar,
2014).

I kommersiella relationer där risk existerar är förtroendet mellan parterna centralt (Mcknight &
Chervany, 2001). Förtroende är en nyckelfaktor för handel. I synnerhet när handelsutbytet mellan
kund och försäljare sker genom Internethandel, som är kännetecknad av risk (Pantano & Pietro,
2012 ; Kesharwani & Bisht, 2012). I denna studie definierar vi förtroende som interpersonellt
förtroende. Interpersonellt förtroende betyder att en person har förtroende för en specifik person
eller organisation (Mcknight & Chervany, 2001). Variablerna osäkerhet och risk är nära
sammankopplade. I det ekonomiska forskningsområdet är variablerna kopplade till positiva och
negativa utfall (Bazgosha m.fl, 2012). Konsumentens upplevda risk beskrivs i termer av
osäkerhet och ogynnsamma konsekvenser i förhållande till konsumentens förväntningar
(Kesharwani & Bisht, 2012). Enligt Bazgosha m.fl, (2012) påverkar konsumentens upplevda risk,
konsumentens köpbeteende. Detta kan leda till att användningen av Internetbanken påverkar
kundernas förtroende negativt (Kesharwani & Bisht, 2012).
Det vi i denna studie menar med digitalisering av banktjänster är kundens förändring att gå från
det personliga mötet till det digitala mötet, i form av Internetbanken och dess tjänster.
Internetbanken definieras som processen att leverera banktjänster och produkter genom
elektroniska kanaler, till exempel via datorn eller mobiltelefonen (George & Kumar, 2014).
Institutionell teori visar hur organisationer påverkas av sin omgivning och hur de förändras till
att gradvis utvecklas till stabila enheter (Eriksson-Zetterquist, 2009). Institutionell teori beskriver
hur organisationer påverkas av andra organisationer och hur de tar till sig idéer om förändring
(Eriksson-Zetterquist, 2009). Den centrala tanken inom institutionell teori är att institutioner
växer fram när människor konstruerar deras sociala verklighet. Den institutionella teorin omfattar
således flera andra möjligheter till det vanligt traditionella antagandet om organisationen som ett
rationellt verktyg (Eriksson-Zetterquist, 2009).
Den digitala utvecklingen har skapat helt ny marknad för bankbranschen där spelplanen och dess
regler har förändrats. Det har tillkommit nya nischbanker som från början har haft sina
verksamheter i andra branscher, till exempel ICA-banken, Klarna och Collector Bank. En
förändrad bankbransch med nya aktörer som har gjort inträde på marknaden och tagit
marknadsandelar från de traditionella bankerna samtidigt som tillgängligheten till bankerna har
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ökat har detta lett till att kundrörligheten har ökat (Vishal & Sonika, 2014). Den förändrade
kundrelationen innebär att bankerna bör lägga stor vikt vid att försöka behålla sina nuvarande
kunder. Denna studie syftar till att ge en ökad förståelse om hur digitaliseringen av banktjänster
har påverkat kundernas förtroende och lett fram till forskningsfrågan hur har digitalisering av
banktjänster påverkat kundernas förtroende för banken?

1.3 Forskningsfråga
Hur har digitaliseringen av banktjänster påverkat kundernas förtroende för banken?

1.4 Studiens syfte
Syftet med studien är att undersöka digitaliseringen av banktjänsters påverkan på kundernas
förtroende för banken.

1.5 Studiens bidrag
Studien förväntas bidra till forskning inom området hur den ökade digitaliseringen av
banktjänster har påverkat kundernas förtroende för bankerna. Tidigare studier har studerat hur
digitaliseringen har påverkat kundernas acceptans genom implementeringen av det digitala
mötet. Det digitala mötet är likt Internetbanken en tjänst som kan tillkomma hos banker när
digitaliseringen ökar.

11

1.6 Studiens fortsatta disposition
Kapitel 2- Vetenskaplig metod: I andra kapitlet av studien kommer en presentation av den
vetenskapliga metoden. Grunden till hur problemet kommer att hanteras beskrivs av
forskningsmetod, forskningsfilosofi, forskningsansats. Teorin för studien presenteras i det
teoretiska perspektivet och valet av teori argumenteras för i val av teori.

Kapitel 3- Teori: I det tredje kapitlet redovisas studiens teoretiska referensram. Teorierna har i
avsikt att förklara hur digitaliseringen av banktjänster har påverkat kundernas förtroende. Där
presenteras digitalisering, kundförtroende, osäkerhet och risk.

Kapitel 4- Empirisk metod: I fjärde kapitlet presenteras hur studien är utförd. Detta kapitel
beskriver och motiverar de val som gjordes av datainsamlingen, urvalet, analysmetoden och
operationaliseringen. Avslutningsvis redovisas studiens validitet och reliabilitet.

Kapitel 5- Analys: I femte kapitlet presenteras en analys av enkätundersökningens utfall. Sedan
testas studien hypoteser där vi sammankopplar empiri med teori.

Kapitel 6- Slutsats: I sjätte kapitlet presenteras studiens slutsatser. Först diskuteras resultaten och
sedan besvaras studiens frågeställning. Avslutningsvis framförs självkritik och förslag på
framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod
I detta kapitel förklaras studiens vetenskapliga metod. Inledningsvis presenteras studiens
forskningsfilosofi, därefter följer en presentation av forskningsansatsen som använts samt
studiens forskningsmetod. Avslutningsvis presenteras studiens val av teori.

2.1 Forskningsfilosofi
Studien utgår från den positivistiska forskningsfilosofin. Positivistisk forskningsfilosofi innebär
att insamlad data baseras på den observerade verkligheten och söker efter regelbundenheter och
orsakssamband för att skapa liknande generaliseringar som de som produceras av forskare. Detta
gäller endast för fenomen som kan observeras eftersom produktionen av data ska komma från
trovärdiga uppgifter. Vid skapandet av en forskningsstrategi för att samla in data kan redan
befintliga teorier användas för att utveckla hypoteser. Dessa hypoteser testas och bekräftas, helt
eller delvis eller motbevisas, vilket leder till den fortsatta utvecklingen av en teori som sedan kan
testas genom ytterligare forskning (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Då studiens syfte var
att undersöka hur digitalisering av banktjänster har påverkat kundförtroendet kommer
hypotesprövningar att göras vilka är baserade på den sanning som finns runtom oss. Drivkraften
är därför att söka kunskap, finna orsakssamband, verkan och mönster för att i nästa led förstå
studiens kontext och utgångspunkten blir att finna verkligt mönster mellan digitalisering av
banktjänster och kundförtroendet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012).
Hypoteserna som tagits fram för studien är grundade i de teorier som presenteras i den teoretiska
referensramen. Genom att testa hypoteserna empiriskt förväntas samband mellan olika faktorer
växa fram och att en förståelse för kring hur dessa samband påverkar kundförtroendet. Den
empiriska datainsamlingen består av en enkätundersökning vars påståenden är baserade på den
studerade teorin. Enkätsvaren som samlades in har analyserats på ett objektivt sätt eftersom
studien i sin största mån ska vara objektiv i sin utformning (Bryman & Bell, Business Research
methods, 2011). Vi lät inte vår egen förståelse och våra egna åsikter om ämnet färga den data
som samlats in. Därmed kunde vi även hålla en neutral position under genomförd analys av
insamlad data.
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2.2 Forskningsansats
En studies forskningsansats beskriver hur teorier har använts för att klargöra metodvalet samt
beskriva hur forskare har undersökt sitt forskningsproblem. Studien utgår från en deduktiv ansats
då det är mest lämpligt vid en positivistisk forskningsfilosofi (Bryman & Bell, 2011). Deduktiv
ansats innebär att ett samband mellan olika variabler identifieras. Därefter formuleras hypoteser
som testas mot empiriskt material. Empirin analyseras sedan för att kunna förklara
orsakssamband mellan studiens variabler (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Motsatsen till
deduktivt synsätt är induktivt. Induktivt synsätt innebär att utforska ämnet och utveckla teoretisk
förklaring när data samlats in och analyserats (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). En deduktiv
ansats använder teorier både som utgångspunkt samt till att slutföra studien. När deduktiv ansats
används får teorier en framträdande roll. De teorier som fick framträdande roll var digitalisering
av banktjänster. Därefter var det möjligt att inrikta studien på teorier som var relevanta för hur
digitalisering av banktjänster påverkar kundernas förtroende för banken och således kunna
formulera hypoteser och undersöka om det finns en påverkan.
Utifrån studerad teori skapades tre hypoteser som sedan testades genom empiri i form av en
Internetbaserad enkätundersökning. Enkätundersökningen skapades för att undersöka hur
digitaliseringen av banktjänster har påverkat kundernas förtroende för bankerna. Därefter tillkom
den empiriska reflektionen. Efter datainsamlingen återkom den teoretiska reflektionen då den
sammankopplades med den empiriska reflektionen. Hypoteserna som framställdes av teori,
testades med empirin som till slut ledde fram till slutsatser.

2.3 Forskningsmetod
Studien präglas av en kvantitativ metod. Kvantitativ metod valdes för att studien utgår från en
positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats. Den kvantitativa metoden kännetecknas
av numeriskdata som testar hypoteser genom tillexempel enkät. När hypoteserna ska testas
samlas data in som bearbetas statistiskt och analyseras objektivt för att därav kunna dra generella
slutsatser (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Kvantitativ data tenderar ofta att förknippas med
att analysen av insamlad data sker efter datainsamlingen och inte under tiden den samlas in vilket
är utmärkande för kvalitativ data (Denscombe, 2016). Data som samlas in behöver kunna
generera mätbara resultat för att kunna förklara samband mellan faktorer och minskat
kundförtroende. Kvantitativ data utgår oftast från enkätundersökningar som samlas in i större
mängd för att kunna utveckla slutsatser (Denscombe, 2016). I denna studie utformades
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en Internetenkät för att kunna testa de hypoteser som framställts. Internetenkäten valdes för att
få spridning i respondenternas åldrar och kön samt kunna få ett stort omfång av personer.
Motsatsen till kvantitativ data som skulle kunna användas till studiens insamling av data är
kvalitativ data. Kvalitativ data används vid mer djupgående studier på ett begränsat område.
Kvalitativ data förknippas oftast med forskningsstrategier som fallstudier (Denscombe, 2016).
Kvalitativ data letar efter innebörder och vill generera teori medan kvantitativ data studerar
sambandet mellan teori och forskning, där tonvikten läggs på att testa teorier (Bryman & Bell,
Business Research methods, 2011). De teorier som testas i den här studien är digitalisering av
banktjänster, risk och osäkerhet och dess påverkan på kundernas förtroende. Studien hade kunnat
utgå från en kvalitativ metod där empirin samlades in i form av djupintervjuer med ett fåtal
människor. Men studien behöver ge generella slutsatser av bankkundernas förtroende för att ge
ett icke missvisande resultat (Denscombe, 2016). Eftersom syftet med den här studien är att
studera hur digitalisering av banktjänster har påverkat kundernas förtroende för banken ansågs
kvantitativ data var mest lämpad för denna studie.

2.4 Val av teori
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur digitaliseringen av banktjänster har påverkat
kundernas förtroende för banken och därför har flera olika teorier använts. Studien utgår från ett
kritiskt förhållningssätt. Kritiskt förhållningssätt används för att kunna finna kunskap från
tidigare studier. Detta har gjort och applicerats i enlighet med forskningsfrågan Bell & Bryman
(2011). Litteraturen som använts i studien är främst vetenskapligt granskade artiklar men också
olika webbsidor samt annan relevant litteratur. De valda artiklarna har varit vetenskapligt
granskade för att vi som forskare ska ha tillit till artiklarna samt att artiklarna ska vara trovärdiga.
Vid sökning av artiklar har Högskolan Kristianstads databas Summon använts.
Eftersom syftet med studien är att beskriva hur digitalisering av banktjänsters har påverkat
kundernas förtroende för banken var teorier om digitalisering en viktig del. Digitalisering är ett
brett begrepp som inte endast kan besvaras av en teori. I denna studie syftar teorin till
internetbanken och dess tjänster. Digitalisering är också en del av den institutionella teorin och
därför blev det en viktig del i teorin om digitalisering (Eriksson-Zetterquist, 2009). Eftersom
studien också utgår från hur digitaliseringen har påverkat kundernas förtroende för banken är det
viktigt att behandla begreppet förtroende. Även förtroende är ett brett begrepp men har i den här
studien begränsats till interpersonellt förtroende (McKnight & Chervany, 2001).
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Eftersom vi också har valt att studera hur den upplevda osäkerheten och risken i användningen
av digitala banktjänster har påverkat kundernas förtroende studerades också teorier om dessa.
Enligt Yousafzai m.fl (2009) har upplevd osäkerhet och risk i samband med internetbanktjänster
en påverkan på kundernas förtroende.
Övrig litteratur som använts behandlar vetenskaplig metod och som använts till studien är
Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna skriven
av Denscombe (2016), Research methods for business students skriven av Saunders m.fl (2012)
samt Business Research methods skriven av Bell och Bryman (2011). Utöver vetenskapliga
artiklar och vetenskapliga faktaböcker har vi sökt information på olika webbsidor, till exempel
Framtidens Bank & Försäkring (2017) och Privata affärer (2016) för att hitta information om
banktjänster samt nedläggning av kontor. Informationen från de webbsidor vi studerat har endast
använts till bakgrunden.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras
institutionell teori och digitalisering. Vidare diskuteras förtroende samt osäkerhet och risk
(Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar Mehdi, 2012). Under teorin om förtroende,
osäkerhet och risk presenteras tillhörande hypoteser.

3.1 Institutionell teori och digitalisering av bankbranschen
Ett vanligt förekommande synsätt inom organisationsteorin är att se organisationer som
rationella verktyg för att uppnå uppsatta mål, där omvärlden påverkas av moden och trender
är organisationen stadig och förändras inte förrän noggranna rationella överväganden har
genomförts (Eriksson-Zetterquist, 2009). Institutionell teori visar hur organisationer
påverkas av sin omgivning och hur de förändras till att gradvis utvecklas till stabila enheter
(Eriksson-Zetterquist, 2009). Eriksson-Zetterquist (2009) skriver att institutionell teori är
hur organisationer påverkas av andra organisationer och hur de tar till sig idéer om
förändring. Den centrala tanken inom institutionell teori är att institutioner växer fram när
människor konstruerar deras sociala verklighet. Den institutionella teorin omfattar således
flera andra möjligheter till det vanligt traditionella antagandet om organisationen som ett
rationellt verktyg (Eriksson-Zetterquist, 2009).
Studiens syfte är att undersöka digitaliseringen av banktjänsters påverkan på kundernas
förtroende för banken. Det vi i denna studie menar med digitaliseringen av banktjänster är
kundens förändring att gå från det personliga mötet till det digitala mötet, i form av
Internetbanken och dess tjänster. George & Kumar (2014) definierar Internetbanken som
processen att leverera banktjänster och produkter genom elektroniska kanaler, till exempel
via datorn eller mobiltelefonen. Till en början användes Internetbanken främst som en
informationskanal där bankerna marknadsförde sina produkter och tjänster på sina
webbplatser. Idag används Internetbanken till att utföra vanliga banktransaktioner till
exempel att betala räkningar, överföra pengar, se över ekonomin och göra investeringar
(Tan & Teo, 2000; George & Kumar, 2014).
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Internetbanken skapar fördelar både för banken och för kunden. Från ett kundperspektiv är
Internetbanken en bekväm och effektiv metod att hantera sina finanser eftersom tjänsten är
tillgänglig 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Dessutom är den information som finns
på Internetbanken aktuell (Tan & Teo, 2000). En nackdel med Internetbanken är risken att
bli utsatt för bedrägerier. Bazgosha m.fl. (2012) menar att konsumenterna är skeptiska till
Internetbanktjänster på grund av oron över att bli utsatta för bedrägerier, Internetstölder och
att pengar ska försvinna från deras konton på grund av otillräcklig säkerhet. När en
organisation implementerar ny teknik kan det leda till ökad produktivitet och
konkurrenskraftighet (Yiu, Grant, & Edgar, 2007). Användning av IT- system kan sänka
kostnaderna för både kunden och företaget (Ryssel, Ritter, & Gemunden, 2004; Yiu, Grant,
& Edgar, 2007). Pikkarainen, Pikkarainen, Karjalouto & Pahnila (2004) skriver att
distributionen av banktjänster via Internet är mer lönsam än om tjänsterna skulle sålts via
ett fysiskt kontor. Detta stödjs även av Polasik & Piotr- Wisniewski (2008) eftersom de
menar att den genomsnittliga kostnaden för en transaktion är cirka tjugo gånger billigare
via Internet för en bank.
Den digitala utvecklingen i bankbranschen har lett till bankkontorens öppettider har
minskat och att kontor har stängts ner. Detta leder till att bankernas fysiska möte med
kunden har minskat (Hosein, 2009). Lou m.fl, (2010) menar att när konsumenterna börjar
konsumera via Internet förlorar de den personliga relationen med företaget vilket medför
att det blir svårare för konsumenterna att skapa ett förtroende till företaget. Det här stödjs
av Ryssel m.fl, (2004) när de menar att en relation via Internet enkelt blir opersonlig, vilket
i sin tur kan leda till minskat förtroende. Fördelarna med ett fysiskt möte är att anonymiteten
försvinner vilket innebär att det blir lättare för parterna att läsa av varandra, ge feedback
och diskutera ett problem. Dessa fördelar är exempel på faktorer som underlättar skapandet
av förtroende (Storper & Venables, 2004).

3.2 Förtroende
De psykologiska, sociologiska och ekonomiska forskningsområdena är de tre största
områdena som har studerat förtroende (Beatty, Reay, Dick, & Miller, 2011). Inom det
psykologiska

forskningsområdet

beskrivs

förtroende som

benägenhetsförtroende

(McKnight & Chervany, 2001). Benägenhetsförtroende innebär i vilken utsträckning en
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person visar en generell benägenhet att lita på någon eller något. Vad personen litar på har
formats sedan barndomen och utvecklats genom livserfarenheter (Mcknight & Chervany,
2001). Inom det sociologiska forskningsområdet beskrivs förtroende som institutionellt
förtroende (McKnight & Chervany, 2001). Institutionellt förtroende beskrivs som
förtroendet en person har för en situation eller struktur, vilket innebär att beteendet är
situationskonstruerat. Här bestäms inte åtgärder av personlighetsdrag utan av miljön och
situationen. Människor litar på en viss typ av institution, till exempel en bank (Mcknight &
Chervany, 2001). Inom det ekonomiska forskningsområdet beskrivs förtroendet som
interpersonellt förtroende (McKnight & Chervany, 2001). Interpersonellt förtroende
betyder att en person har förtroende för en specifik person eller organisation. Den ena parten
ser en vinning i att lita på den andra parten (Mcknight & Chervany, 2001). Enligt Liao,
Huang & Hsieh (2016) har offline-förtroende ett positivt samband med online- förtroende.
I denna studie definieras förtroende som interpersonellt förtroende utifrån Mcknight &
Chervanys (2001) teori. Det finns enligt Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar (2012) ett
positivt samband mellan relation och förtroende, ju bättre kundens relation till banken är
desto högre förtroende har kunden till banken.
Lou m.fl, (2010) menar att när konsumenterna börjar konsumera via Internet förlorar de
den personliga relationen med företaget vilket medför att det blir svårare för konsumenterna
att skapa ett förtroende till företaget. Det här stödjs av Ryssel m.fl, (2004) när de menar att
en relation via internet blir opersonlig, vilket i sin tur kan leda till minskat förtroende. Enligt
Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar (2012) finns det ett positivt samband mellan relation
och förtroende, ju bättre kundens relation till banken är desto högre förtroende har kunden
till banken. För ett företag har kundnöjdhet och kundförtroende ett positivt samband med
vinst. När en kund har ett högt förtroende mot sin bank är sannolikheten större att kunden
också litar på sin bank, de anställdas kunskaper samt deras produkter och tjänster (Vishal
& Sonika, 2014). Högt kundförtroende och en hög kundnöjdhet mot sin bank innebär att
det är troligare att kunden behåller sitt engagemang hos sin nuvarande bank (Vishal &
Sonika, 2014). Den digitala utvecklingen har som tidigare nämnt skapat en helt ny marknad
för bankbranschen där spelplanen och dess regler kraftigt har förändrats. Nya aktörer
som från början kommer från helt andra branscher har gjort inträde på marknaden och
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börjat slåss mot de traditionella bankerna om marknasandelar. I takt med att nya aktörer
har gjort inträde på marknaden samtidigt som tillgängligheten till bankerna har ökat har
detta skapat ett klimat där kundrörligheten har ökat (Vishal & Sonika, 2014). Det har blivit
väldigt enkelt för en kund att byta till en annan bank. Den förändrade kundrelationen
innebär att bankerna bör lägga stor vikt vid att försöka behålla sina nuvarande kunder. En
tumregel är att det kostar ett företag mellan fem till tio gånger mer att hitta en ny kund än
att behålla en nuvarande (Flint, Blocker, & Boutin Jr, 2011). Faktorer som har en inverkan
på konsumentens intention att göra återkommande köp av produkter och tjänster beror till
största del på relationskvaliteten (Birnbirch & Hoffman, 2012). I en forskningsrapport av
Tesfom & Birch (2011) jämfördes unga bankkunders, mellan 21-30 år mot äldre
bankkunders avsikt att byta till en ny eller en ytterligare bank. Resultatet i
forskningsrapporten påvisar att det är större sannolikhet att unga avslutar relationen med
sin nuvarande bank. Resultatet visade även att de yngre bankkunderna i högre omfattning
planerar att byta bank än äldre. Belas, Chohlokova, & Gabcova (2015) instämmer att unga
bankkunder vanligare byter bank än äldre bankkunder. Vishal & Sonika (2014) påstår att
unga bankkunder är mer villiga att byta huvudbank än äldre bankkunder. Det är inte enbart
bankerna som förlorar på att de unga bankkunderna i allt större utsträckning byter bank.
Enligt Tesfom & Birch, 2011 medför detta även att yngre bankkunder inte får ta del av
samma förmånliga fördelar som de äldre bankkunderna får genom att vara bankkunder på
längre sikt. Vilket medför att den typiska långsiktiga relationen mellan bankerna och
kunderna har förändrats. En försämrad relation men bank och kund innebär enligt Bazgosha
m.fl. (2012) ett minskat kundförtroende.
3.2.1 Risk och osäkerhet kopplat till kundförtroende
I samband med Internetbanken finns det identifierade risk och osäkerhetsfaktorer
(Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar Mehdi, 2012). Där risk, osäkerhet och det
ömsesidiga beroendet existerar är förtroendet centralt för interpersonella och kommersiella
relationer (Liao m.fl., 2016; Mcknight & Chervany, 2001). Berraies, Chtioui & Yahia
(2015) styrker detta när de skriver att förtroendet mellan banken och bankens kunder är
kritiskt, eftersom internetbankstjänster kan innebära en ekonomisk risk för kunderna. I takt
med att datorstödd handel har ökat, har osäkerheten hos konsumenterna ökat (Mcknight
& Chervany, 2001). Vid en transaktion utsätts
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konsumenten för en signifikant risk, eftersom det krävs att kunden avslöjar känslig
information till säljaren. Risken finns att konsumenten blir lurad av säljaren eller att
säkerheten kring transaktionen inte är tillräcklig. Detta styrker Maduku (2016) när
författaren skriver att eftersom bankernas kunder är tvungna att lämna ut känsliga uppgifter
leder det till en säkerhetsrisk för konsumenterna. För en relation där risk och osäkerhet är
överhängande krävs det att parterna har förtroende för varandra. Banken måste garantera
att kundens uppgifter hålls konfidentiella (Maduku, 2016). Berraies, Chtioui & Yahia
(2015) instämmer med Maduku (2016) att det är avgörande för förtroendet mellan banken
och dess kunder att banken hanterar kundernas uppgifter med varsamhet. En studie gjord
av Consumer Web Watch visade att 29 % av Internets användare har minskat sina
Internetköp på grund av oron att bli utsatta av identitetsstöld (Beatty, Reay, Dick, & Miller,
2011). Enligt Beatty m.fl (2011) är konsumenternas misstro mot företagens hemsidor och
deras servicekvalité en anledning till osäkerheten kring Internet-handeln. Med
utgångspunkt i teorier har hypotes ett skapats.
H1: Digitalisering av banktjänster har negativt ett samband med kundförtroende.

3.3 Osäkerhet och Risk
Till stor del är det osäkerheten som styr kundens köp. När det handlar om att binda sig till
en leverantör av något slag, till exempel en bank som ska leverera någon sorts produkt till
kund, är det osäkerheten som oftast kan fungera som ett hinder vid framtida köp. Om denna
osäkerhet skulle kunna reduceras skulle det resultera i att kunderna faktiskt genomförde det
tänkta köpet. Enligt Yousafzai m.fl (2009) har upplevd osäkerhet och risk i samband med
internetbanktjänster en påverkan på kundernas förtroende. Förtroendet anses vara den
viktiga faktorn i försöken att minska kundens osäkerhet (Maduku, 2016). Studier har visat
att en av de viktigaste och mest uppmärksammade upplevelserna är kundernas risk- och
osäkerhetsfaktorer som uppfattas under inköpsprocessen (Gerrard, Cunningham, & Devlin,
2006; Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar Mehdi, 2012). Den upplevda risken och
osäkerheten har varit med i flera experimentella studier under de senaste fyra årtiondena.
Inom vissa stora områden såsom ekonomi, psykologi, statistisk beslutsteori och spelteori
är begreppen risk och osäkerhet kopplade till både positiva resultat (vinst eller seger) och
negativa utfall (förlust eller nederlag) när kundbeteendet studeras (Craig C & B, 1994;
Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar Mehdi, 2012).
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Forskning har visat olika dimensioner av osäkerhetsförhållanden i samband med varor och
tjänster. När det kommer till Internetbanken är de identifierade osäkerhetsförhållandena
indelade i olika dimensionsklasser (Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar Mehdi, 2012).
De osäkerhetsdimensioner som är identifierade är valsosäkerhet, varumärkes- och
ryktesosäkerhet,

behovsosäkerhet,

informationsosäkerhet,

kunskapsosäkerhet,

konsekvensosäkerhet och efter-köp-osäkerhet.
Valsosäkerhet innebär kundens beslutsfattande, när det dominerande i utvärderingen av den
levererade produkten är varors sort, pris och tjänstens utbyte. Produktens egenskaper är det
viktigaste av dessa kriterier (Bazgosha m.fl, 2012). När valosäkerheten hos konsumenten
ökar, är det troligt kunden kommer att utesluta en del eller hela produkten eller tjänsten
(Bazgosha m.fl, 2012). Varumärke- och ryktesosäkerhet innebär kundens uppfattning om
varumärket och dess goda rykte i jämförelse med andra säljares erbjudanden såsom upplevd
giltighet. Detta kan skapa en viss sorts osäkerhet för Internetköp av varor och tjänster
(Bazgosha m.fl, 2012). När en konsument har en liten kännedom om ett varumärke skapas
en osäkerhet som påverkar konsumentens bedömning av varumärket (Ghosh, Chakraborty,
& Bunch-Ghosh, 1995). Om varumärkesosäkerhet påverkar konsumentens bedömning av
varumärket leder det till att konsumenten även känner en osäkerhet inför
företagets/organisationens produkter och tjänster (Ghosh m.fl, 1995).
Behovsosäkerhet innebär kundens förvirring när de ska välja en kanal. Det hänvisar till
kundens osäkerhet om de nya kanalerna kommer uppfylla konsumentens behov. Det kan
handla om bristen i att förstå något visst, till exempel besparingar på den nya teknologin
(Bazgosha m.fl, 2012). För att möta konkurrensen prioriterar och förflyttar bankerna sina
marknadspositioner genom att expandera via de elektroniska kanalerna. Detta leder till
bankerna tvingar sina kunder till sina elektroniska kanaler även om de inte hade det behovet
från början (Bazgosha m.fl, 2012). Informationsosäkerhet syftar på nivån på den
information som är tillgänglig och som krävs för val och användning av en vara eller tjänst.
I Internetbanken är det bristen på information om säkerheten, typen av
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kommunikation och om metoden uppfyller kundens behov som är källorna till kundens
osäkerhet (Bazgosha m.fl, 2012). Littler & Melanthiou (2006) skriver att olika typer av
information skapar en förvirring. Till exempel är information från media inte alltid pålitlig.
Kunskapsosäkerhet är en av de viktigaste nödvändigheterna för att välja och använda en
produkt eller tjänst. Om kunden har kunskap om produkten eller tjänsten, minskar det
osäkerheten hos kunden. Detta är viktigt för tekniska varor och tjänster, till exempel vid
inköp av Internettjänster (Bazgosha m.fl, 2012). I denna dimension av osäkerhet är det inte
enbart kunskap om produkten eller tjänsten som har betydelse. Kunskap om plattformen
där produkten eller tjänsten används har även en betydelse. Saknar konsumenten kunskap
om plattformen, till exempel kunskap om datorer, påverkar det kundens osäkerhet inför
produkten eller tjänsten (Bazgosha m.fl, 2012). Konsekvensosäkerhet innebär att förstå
driften i varje steg i självbetjäningen, den bristande flexibiliteten i utformade system,
onåbar information om Internetbanken, goda rykten om Internetbanken är sådana
parametrar som påverkar ända fram i sluttampen där en person bestämmer sig om det blir
ett köp eller inte (Bazgosha m.fl, 2012). I denna dimension av osäkerhet behandlas även
konsumentens osäkerhet inför de konsekvenser hon/han skulle kunna utsättas för genom
användningen av produkten eller tjänsten, till exempel osäkerheten inför vilka
konsekvenser kunden kan få genom att göra ett misstag i Internetbanken (Littler &
Melanthiou, 2006).
Efter-köp-osäkerhet innebär uppfattningen kunden har om den bristande upplevelsen när
hon/han använder produkten. Det är denna faktor som styr en kund att känna oro efter ett
köp av en produkt eller tjänst (Bazgosha m.fl, 2012). Efter-köp-osäkerhet innebär
konsumentens upplevda osäkerhet efter ett utfört moment i produkten eller tjänsten, till
exempel den upplevda osäkerheten efter en transaktion om att allt gick rätt till (Littler &
Melanthiou, 2006). Genom denna teori kring dimensioner av osäkerhetsfaktorer har
hypotes två skapats.
H2: Upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster har ett negativt
samband med kundförtroende.
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Tidigare studier har visat att konsumenters upplevda risk i samband med varor och tjänster
är ett multidimensionellt koncept där upplevd risk hos konsumenterna ses som personliga
åsikter som en förlust i jagandet efter ett visst resultat. Det som uppmärksammats i tidigare
studier är att individer har en svag kunskap om Internetbankrisker medan de är
uppmärksammade på de faror som existerar. Farorna innebär bland annat sekretessen och
säkerheten. På Internet kan olagliga handlingar åtkommas snabbt och dessutom blir de
bristfälliga med avseende på den fysiska kontakten. Det kan tillexempel handla om när en
okänd person kommer åt en konsument Internetbanksmapp, detta kan innebära att den
okända personen kommer åt viktiga ekonomiska uppgifter som kan skapa ekonomiska
förluster för en konsument (Evans & Krueger, 2011). Enligt Yousafzai m.fl (2009) har
upplevd risk i samband med Internetbanktjänster en påverkan på kundernas förtroende. En
av de viktigaste aspekterna i Internetbanken när det kommer till ekonomiska förluster är
säkerhetsrisken och det handlar om brist i fungerande system eller förskingring av resurser
via obehörigt externt inträde. I mångt och mycket beror konsumenters förtroende på den
potentiella risken, det vill säga i kostnader och fördelar. I tidigare studier har det framgått
att förtroende är starkt relaterat med den personliga risken. Det vill säga att risk påverkar
förtroende (Evans & Krueger, 2011). När den personliga risken är hög är människor mer
benägna att misstro än att lita på något. När det kommer till Internetbanken är de
identifierade

riskförhållandena

indelade

i

fyra

olika

dimensioner.

De

olika

riskdimensionerna som är identifierade är prestationsrisk, social risk, tidsrisk, finansiell
risk samt säkerhetsrisk.
Prestationsrisk innebär kundernas bedömningar av prestationsrisk och tar hänsyn till deras
förståelse och resonemangskapacitet inom ett visst bekvämlighetsområde. Asymmetrin i
Internetbanksdatan och frånvaron av en enskild kontakt hindrar kunden från att korrekt
kunna utvärdera de utmärkande egenskaperna (Fadare, Ibrahim, & Edogbanya, 2015).
Sannolikheten att produkten/tjänsten misslyckas eller att den inte presterar som den ansågs
prestera försämrar den fördragna fördelen. Sättet en produkt levererar förmåner som
uppfattas av en konsument kan också betecknas som en skräck av den förlust som kan
uppstå när en sort, produkt eller en återförsäljare inte presterar som den borde.
Prestationsrisk

innebär

förluster

som

uppstår

på

grund

internetbankswebsidor (Fadare, Ibrahim, & Edogbanya, 2015).
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Social risk innebär ångesten en kund känner genom erhållandet av en viss produkt. En
kunds sociala välbefinnande i användningen av Internetbanksförvaltning kan påverkas på
grund av de positiva eller negativa intryck av Internetbanksadministration som andra
personer eller familj har upplevt. Kundernas sinnesstämning till den mångsidiga tekniken
baseras på deras utmärkande egenskaper i accepterandet av olika ting och det är de personer
som har svårast att bygga upp en upplyftande mentalitet eller en optimistisk inställning till
Internetbanken (Fadare, Ibrahim, & Edogbanya, 2015). Frånvaron av mänskligt samarbetet
kan vara ett hinder för utnyttjandet av innovationscentra anläggningar såsom
Internetbanken. Många individer väljer att använda Internetbanken på grund av att de ej
vill bli fördömda av sin familj eller en grupp men också för att de inte vill gör en förlust av
rang i en gemensam sammankomst, det vill säga vara otrendig. Det är troligt att en persons
sociala ställning kan förbättras eller minskas med hänsyn till hur Internetbanken betraktas
(Fadare, Ibrahim, & Edogbanya, 2015).
Tidsrisk syftar till kombinationen av förlorad tid och ansträngningen som blir förbrukad
vid förvärv av en vara och en tjänst. Det handlar om den riskuppfattning som uppstår på
grund av den tid som går förlorad när konsumenten ska förstå administreringen av en viss
kanal. Kunder uppfattar också en tidsrisk inom valutaöverföring (Fadare, Ibrahim, &
Edogbanya, 2015). Eftersom om inte valutaöverföringen sker i rätt tid kan fel uppstå under
transaktionstiden och risken hänvisas därför till förlustuppfattningen. Besvär och tid kan
referera till förlust som uppstår på grund av uppskjutande betalningar. Det två främsta
orsakerna till missnöje angående Internetbankserfarenheter som kan betraktas som en
tidsrisk är förvirrande webbplatser och att sidorna är så långsamma så de inte är möjliga att
ladda ner. Tidsrisk referera också till den tid som går förlorad när man ska få kunskap och
lära sig om hur man använder Internetbanken men också om kunden stöter på ett problem
vid köp av en vara eller tjänst (Fadare, Ibrahim, & Edogbanya, 2015).
Finansiell risk innebär den monetära risken, vilket syftar till sannolikheten för ekonomiska
förluster under processen vid användningen av Internetbanken eller köp på nätet.
Riskinblicken hos Internetbanksanvändarna kommer främst från IT-luckor och de
efterföljande förlusterna som kan ha en igång till kundernas kundkonton. Det hänvisas
också till otillförlitliga köpmän som inte levererar föremål till kunden samt att en kunds
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MasterCarduppgifter kan komma i fel händer när avtal sker över nätet (Fadare, Ibrahim &
Edogbanya, 2015).
Säkerhetsrisken har i många studier främst hänvisats tillbaka till att det handlar om
kundernas tro angående säkerhetsproblem. Säkerhetsrisken inträffar när kunder ska
överföra pengar från deras konton eller att deras ekonomiska uppgifter kan ses av andra.
Det är denna oro som skapar säkerhetsrisken. Säkerhetsrisken är kärnhindret i utnyttjandet
av Internetbanken. Polatogluv (2001) har rekommenderat att bättre kvalité i behandladet
och förvarandet av enskild information kan skapa bättre användande av Internetbanken.
Säkerhetsrisken är den risk som är skyldig till bedrägeri och hackare som påverkar
säkerheten hos Internetbanksanvändarna.
H3: Upplevd risk i användningen av digitala banktjänster har ett negativt samband
med kundförtroende.

3.4 Forskningmodell
Forskningmodellen som presenteras här nedan i Figur 3.1 baseras på de hypoteser som är
formulerade utifrån studiens teoretiska referensram. Variablerna digitalisering av
banktjänster (H1), upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster (H2) och
upplevd risk i användningen av digitala banktjänster (H3) testat om de har en påverkan
variabeln kundförtroende. I enlighet med den här forskningmodellen kommer det testas om
det finns några samband mellan de olika variablerna.

Osäkerhet

Risk

H2

H3

Digitalisering
H1
Figur 3.1 Forskningmodell
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Förtroende

4. Empirisk metod
I detta kapitel presenteras studiens empiriska metod. Detta sker genom en beskrivning av
studiens datainsamlingsmetod internetenkät följt av en presentation av pilotstudien.
Avslutningsvis presenteras studiens urval, operationalisering samt validitet och reliabilitet.

4.1 Datainsamlingsmetod: Internetenkät
Inom en kvantitativ studie kan empirin samlas in på olika sätt. I denna studie utformades
en Internetenkät för att kunna testa studiens tre hypoteser. Argumentet till varför en
kvantitativ metod var mest lämpad till den här studien var för att studien syftar till att
studera samband mellan olika faktorer från teori och insamlad empiri. En Internetbaserad
enkät är bra för det täcker urvalet oavsett var respondenterna geografiskt befinner sig. Den
är också bra för undersökningen då den är kostnadseffektiv men också snabb (Denscombe,
2016). Valet av datainsamlingsmetod var bra för att det var ett enkelt sätt att nå ut till ett
stort antal människor. Studien behövde samla in korta och standardiserade svar och enkät
valdes därför som empiri (Denscombe, 2016). För att det skulle vara möjligt att dra
generella slutsatser angående hur digitalisering av banktjänster, upplevd osäkerhet i
användningen av digitala banktjänster och upplevd risk i användningen av digitala
banktjänster har påverkat kundförtroendet för banken krävdes ett stort antal respondenter
vid urvalet.
4.1.1 Internetenkät
Studiens empiri samlades in genom en Internetbaserad enkät som var utformad i
programmet Surveymonkey. Enkäten kunde lätt besvaras på sidan genom knapptryck.
Enkäten återfinns i Bilaga 1. I den här studien har faktorerna upplevd risk och upplevd
osäkerhet valts som faktorer när det kommer till hur kundförtroende för bankerna har
påverkats av digitaliseringen av banktjänster. Dessa faktorer valdes efter inläsning av
tidigare forskning och teori. Enkätpåståendena ställdes därför i enlighet med dessa
påverkningsfaktorer. I studien har risk- och osäkerhetsförhållanden delats in i olika begrepp
men har i enkäten konkretiserats till generella påståenden som täcker de alla. För att
respondenterna skulle förstå enkätpåståendena var det viktigt att konkretisera samt att vara
konsekventa.
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De inledande tre påståendena behandlade de tre kontrollvariablerna kön, ålder och
utbildning. Därefter fick respondenterna besvara sex stycken påståenden angående den
oberoende variabeln digitalisering av banktjänster. Dessa påståenden var formulerade på
olika sätt men mätte samma faktor, digitalisering av banktjänster. De fyra nästkommande
påståendena behandlade den oberoende variabeln upplevd osäkerhet i användningen av
digitala banktjänster. Begreppet är i den teoretiska referensramen benämnt med olika
osäkerhetsbegrepp men i enkäten (bilaga 1) har dessa osäkerhetsbegrepp formulerats om
till olika påståenden för att de skulle bli konkreta och mätbara samt för att respondenterna
skulle begripa påståendena. Därefter behandlade tre stycken påståenden den oberoende
variabeln upplevd risk i användningen av digitala banktjänster. Den upplevda risken var
indelad i olika riskbegrepp i den teoretiska referensramen men omvandlades i enkäten
(Bilaga 1) till olika mätbara påståenden. De fem avslutande påståendena i enkäten (Bilaga
1) behandlade den beroende variabeln kundförtroende. Fördelen med att välja en
Internetbaserad enkät är att den är lätt att överföra till programmen Excel och Spss där
analysen skulle ske. Alla de medverkande var anonyma.
4.1.2 Pilotstudie
För att öka studiens validitet och reliabilitet utfördes en pilotstudie. Pilotstudien
genomfördes främst för att undvika missförstånd i enkätens utformning och påstående
(Denscombe, 2016). Om missförstånd eller oklarheter kring påståendena skulle uppstå så
skulle det finnas tid för eventuella korrigeringar (Bryman & Bell, 2011). Eftersom enkäten
skulle testas distribuerades den först på det sociala mediet Facebook och därefter mötte vi
upp respondenterna. Pilotstudien skickades ut till tre stycken kurskamrater, två stycken
familjemedlemmar, tre stycken kompisar till våra egna vänner samt två gamla lärare. Dessa
valdes för att få spridning i åldrarna och kön. När vi mötte upp respondenterna fick de under
tiden de besvarade enkäten utvärdera den om något var oklart och komma med eventuella
förbättringsförslag. Under tiden de granskade enkäten fick de också ställa frågor för att
verifiera att de tolkade enkäten såsom den var avsedd att tolkas. Detta gjordes för att se så
att enkäten var i enlighet med studiens syfte. Enkäten var bearbetad upprepade gånger innan
den skickades ut till respondenterna. Bearbetningen av enkäten genomfördes för att öka
dess validitet. Respondenterna upplevde att påståendena var tydliga och enkla att
besvara och därför kunde den att
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massutskickas via det sociala mediet Facebook utan att några korrigeringar gjordes. Efter
att en pilotstudie har genomförts reduceras eventuella missförstånd vilket medför det att
validiteten i studien ökar.

4.2 Urval
Studien och dess analys baseras på respondenter som använder sig av bankens digitala
banktjänster. Studien har valt att avgränsas till de som använder sig av någon banks digitala
banktjänster då de är fokus i studien. Ålder, kön och utbildning är faktorer som kan påverka
användningen av digitala banktjänster och därför inleddes den Internetbaserade enkät med
kontrollfrågor angående dessa (Mittal & Kamakura, 2001; Evanschitsky & Wunderlich,
2006; Henrique & Augusto de Matos, 2015; Khan & Rahman, 2016). Urvalet av
respondenter har skett enligt sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval bygger på ett
slumpmässigt urval från undersökningspopulationen och grundar sig på den statistiska
teorin om normalfördelning (Denscombe, 2016). Det handlar om att forskaren inte fått
något inflytande på valet av de människor som ingår i urvalet. Det ska baseras på
slumpmässigt val från den population som studerats och därför skickades enkäten ut på det
sociala mediet Facebook. Sannolikhetsurval brukar förknippas med storskaliga
surveyundersökningar (Denscombe, 2016). Studien bygger på material från en stor mängd
respondenter. De personer som valt att delta i undersökningen kunde klicka in på länken
via Facebook och vidare till programmet Surveymonkey där enkäten var utformad.
Studiens respondenter var de som medverkade i undersökningen. Studien baseras därmed
också på stratifierat urval (Denscombe, 2016). Eftersom enkäten delades ut på det sociala
mediet Facebook skulle enkäten i princip kunna besvaras av vem som helst, var som helst.
En begränsning i urvalet är att endast de som är användare av det sociala mediet Facebook
kan besvara enkäten. Varje individ ska ha lika stor sannolikhet att delta.

4.3 Operationalisering
Operationalisering innebär att faktorer översätts från abstrakta och omätbara till konkreta
och mätbara (Körner & Wahlgren, 2005). I den teoretiska referensramen har en del
teoretiska faktorer presenterats. Dessa faktorer har i enkätundersökningen omvandlats till
mer konkreta påstående för att kunna möjliggöra analys via mätbara variabler.
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4.3.1 Oberoende variabel
De oberoende variablerna i studien var digitalisering av banktjänster, upplevd osäkerhet i
användningen av digitala banktjänster samt upplevd risk i användningen av digitala
banktjänster. Eftersom digitalisering fortfarande är nytt så fanns inget specifikt
mätinstrument för att mäta detta. I den här studien menar vi att digitalisering av banktjänster
innebär Internetbanken och dess tjänster. Därför valde vi att mäta de oberoende variablerna
genom påståenden angående detta. Eftersom vi har tre oberoende variabler så har
påståenden tagits fram för respektive hypotes.
Den oberoende variabeln digitalisering av banktjänster mättes i en sjugradig likhetskala
genom följande påståenden:
•

Jag upplever att Internetbanken förenklar mina bankärenden.

•

Internetbanken har gjort så att jag kan sköta mina bankärenden på ett mer effektivt
sätt.

•

Internetbanken är lätt att använda.

•

Jag litar på teknologin som Internetbanken använder sig av.

•

Jag upplever att Internetbanken har förändrat mitt sätt att utföra mina bankärenden

•

Jag upplever att Internetbanken är relevant för att jag ska kunna utföra mina
bankärenden.

Påståendena angående den oberoende variabeln upplevd osäkerhet i användningen av
digitala banktjänster har konstruerats utifrån teorier om osäkerhet i samband med
digitaliseringen. Till stor del är det osäkerheten som styr kundens köp. När det handlar om
att binda sig till en leverantör av något slag, till exempel en bank som ska leverera någon
sorts produkt till kund, är det osäkerheten som oftast kan fungera som ett hinder vid
framtida köp. Påståendena angående denna variabel har även mätts på en sjugradig
likhetskala. Den oberoende variabeln upplevd osäkerhet i användningen av digitala
banktjänster har mätts genom följande påståenden:
•

Jag känner en osäkerhet över att de val som finns i Internetbanken.

•

Jag upplever en osäkerhet efter jag genomfört ett moment i Internetbanken
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•

Efter att jag har genomfört en transaktion i Internetbanken upplever jag en
osäkerhet att jag har gjort rätt.

•

Jag har en rädsla över de konsekvenser jag skulle kunna utsättas genom att använda
Internetbanken.

Den sista oberoende variabeln i studien var upplevd risk i användingen av digitala
banktjänster. I tidigare studier har det framgått att upplevd risk i samband med
Internetbanktjänster en påverkan på kundernas förtroende, Det som uppmärksammats i
tidigare studier är att individer har en svag kunskap om Internetbankrisker medan de är
uppmärksammade på de faror som existerar. Påståendena angående upplevd risk i
användningen av digitala banktjänster har tagits fram genom teorier angående upplevd risk
i samband med digitaliseringen av banktjänster. Påståendena har mätts på en sjugradig
likhetsskala likt tidigare variabler.

Påstående såg ut enligt följande:
•

Jag känner en oro över att bli utsatt för ekonomiska förluster vid användningen av
internetbanken.

•

Jag känner en rädsla för att bli utsatt för ett bedrägeri efter att jag har använt
Internetbanken

•

Jag är orolig för att bli utsatt för en id-kapning som kommer leda till ekonomiska
förluster.

4.3.2 Beroende variabel
Den beroende variabeln i vår studie var kundförtroende då syftet med studien var att
undersöka hur digitalisering av banktjänster har påverkat kundförtroendet. Det innebär att
när de oberoende variablerna digitalisering av banktjänster, upplevd osäkerhet i
användningen av digitala banktjänster samt upplevd risk i användningen av digitala
banktjänster förändras kommer detta att påverka den beroende variabeln kundförtroendet
(Denscombe, 2016). Den beroende variabeln kundförtroende har i studien testats genom
kundernas förtroende till banken. I den teoretiska referensramen argumenteras för hur
förtroende har operationaliserats till interpersonellt förtroende. Begreppet kundförtroende
används i denna studie synonymt med interpersonellt förtroende. Den beroende variabeln
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kundförtroende mättes därför genom interpersonellt förtroende. Detta utgick ifrån
Mcknight & Chervanys studie. Inom det ekonomiska forskningsområdet beskrivs
förtroende som interpersonellt förtroende och valdes för att mäta kundernas förtroende till
banken.
Påståendena ser ut enligt följande:
•

Min bank är pålitlig

•

Jag litar på att informationen banken ger mig är pålitlig.

•

Jag litar på att min bank hanterar mina uppgifter konfidentiellt.

•

Min bank sätter mina intressen i första hand.

•

Jag litar på att min bank håller sina löften och åtaganden.

I samtliga påståenden som ställdes fick respondenterna ta ställning på en sjugradig
likhetskala. Där 1 indikerade på ett icke instämmande och 7 på helt instämmande.
4.3.3 Kontrollvariabler
Studien består av tre stycken kontrollvariabler, ålder, kön och utbildning. Dessa tre
kontrollvariabler valdes för att se om de hade någon påverkan på sambandet mellan
digitalisering av banktjänster och bankkundernas förtroende.
Vi valde också att kontrollera respondenternas ålder. Den här kontrollvariabeln kontrolleras
då den kan ha en påverkan på bankkunders kundförtroende efter bankens digitalisering av
banktjänster i olika åldrar. Tidigare studier har visat att åldersskillnader har en relation till
kundförtroende (Mittal & Kamakura, 2001; Evanschitsky & Wunderlich, 2006; Tesfom &
Birch, 2011; Henrique & Augusto de Matos, 2015; Khan & Rahman, 2016). Enligt Tesfom
& Birch (2011) tenderar yngre bankkunder att byta bank i större utsträckning än vad äldre
bankkunder gör.
Kontrollvariabeln kön efterfrågas för att kontrollera om det finns någon skillnad i
kundförtroendet efter bankens digitalisering av banktjänster mellan män och kvinnor.
Tidigare studier har visat att de har en relation till kundförtroende (Mittal & Kamakura,
2001; Evanschitsky & Wunderlich, 2006; Henrique & Augusto de Matos, 2015; Khan &
Rahman, 2016). Mittal & Kamakura (2001) påstår att män i större utstäckning visar högre
förtroende för till exempel en bank än vad en kvinna gör.
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Vi valde också att kontrollera variabeln utbildning används för att kontrollera om graden
utbildningsnivå har en påverkan på kundförtroendet. Tidigare studier har visat att
utbildningsnivå har en relation till kundförtroende (Mittal & Kamakura, 2001;
Evanschitsky & Wunderlich, 2006). Enligt Evanschitsky & Wunderlich (2006) tenderar
personer med lägre utbildning i större utsträckning ha ett lägre förtroende mot säljare än de
med högre utbildning.

4.4 Validitet och reliabilitet
För att en studie ska kunna anses vara tillförlitlig gäller det att studien använder metoder
som kan säkerställa reliabilitet och validitet (Göran, Larsson, & Ola, 2010). Begreppet
reliabilitet innebär hur en studies datainsamlingstekniker och analysmetoder kommer att ge
konsekventa resultat om de upprepades vid ett annat tillfälle eller om de tillämpades av en
annan forskare (Göran, Larsson, & Ola, 2010). Resultatet ska alltså vara oberoende av vem
som utför studien (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Reliabiliteten uppnåddes i denna
studie genom att enkätpåståendena ställdes på ett neutralt sätt vilket ökar pålitligheten i
studien (Denscombe, 2016). Enkäten var också standardiserad, det vill säga alla
respondenter fick samma ordningsföljd på påståendena. Studien har även använt sig av
Cronbach’s Alpha. Cronbach’s alpha innebär att den interna reliabiliteten mäts genom att
kontrollera att de olika påståendena mäter samma bakomliggande faktor (Bryman & Bell,
Business Research methods , 2011). Ett högt värde på Cronbach’s Alpha innebär att de
olika svaren korrelerar med varandra, det vill säga mäter samma faktor (Pallant, 2010).
Validitet innebär i vilken utsträckning datainsamlingsmetoden noggrant mäter vad de var
avsedda att mäta (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). För att uppnå validitet i studien
utformades enkätens påståenden utifrån vetenskapliga artiklar om digitalisering av
banktjänster, risk och osäkerhet. Inom digitalisering av banktjänster har olika artiklar
studerats medan inom risk- och osäkerhetsförhållandena har påståendena baserats från en
artikel (Bazgosha, Eizi, Nawase, & Parhizgar Mehdi, 2012). De olika risk- och
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osäkerhetsdimensionerna har delats in i olika begrepp i teorin men har i Internetenkäten
konkretiserats för att respondenterna skulle förstå påståendena, men även för att vi i
analysen skulle kunna mäta dessa faktorer. Validiteten stärktes även genom en pilotstudie.
Pilotstudien utfördes för att undvika eventuella missförstånd och kunna korrigera enkätens
påstående innan den skickades ut till en större mängd respondenter. Den utformades också
för att se om respondenterna tyckte att enkäten mätte vad den avsåg att mäta genom att
ställa frågor för att verifiera att de tolkade enkäten såsom den avsåg att tolkas. Påståendena
i Internetenkäten har varit helt fristående. Anledningen är för att öka validiteten. Inget
påstående ska vara beroende av

något
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annat.

5. Analys
I detta kapitel redovisas studiens analys. Enkätsvaren som samlats in analyseras för att
kunna testa studiens hypoteser. De olika analysverktygen som använts beskrivs utefter
resultaten som påvisats. Avslutningsvis finns en beskrivning på resultatet av studiens
hypoteser.

5.1 Beskrivande statistik
Internetenkäten besvarades av totalt 99 personer. Eftersom enkäten endast kunde besvaras
av respondenter som använde sig av Internetbanken så kunde alla de 99 svaren användas. I
Tabell 5.1 (Bilaga 2) finns en sammanställning av de statistiska måtten medelvärde,
median, standardavvikelse samt minsta och högsta värde för respektive fråga i
enkätundersökningen.
Alla påståendena från enkäten återfinns i Bilaga 1. Ur Tabell 5.1 kan det påvisas att
påståendena angående digitalisering samt förtroende hade ett medelvärde 5 och 6 på den
sjugradiga skalan, detta indikerade på en neutral eller positiv inställning de till påståenden
som ställts. Påståendena angående upplevd osäkerhet samt upplevd risk hade en
attitydranking på 1-3 vilket indikerade på en mer negativ inställning till påståendena.
Av intresse studerades ålder, kön samt vilken utbildning respondenterna hade. Medelåldern
på respondenterna var 37,95 år där den yngsta deltagande var 17 år och den äldsta var 72
år. Standardavvikelsen visar att det har varit spridning i respondenternas åldrar. Det vill
säga studien har fått spridd ålder på respondenterna. När vi studerade antalet män och
kvinnor som deltagit i studien kunde vi utläsa att det var 62 stycken kvinnor samt 37
stycken män. Det vill säga det var nästan dubbelt så många kvinnor som deltog i studien.
I tabell 5.2 i Bilaga 2 finns de beskrivna statistiska måtten för varje enskild faktor och en
sammanslagning av respektive faktor. Här kan de utläsas precis som i tabell 5.1 att
variablerna digitalisering och förtroende visade en neutral eller positiv inställning samt att
upplevd osäkerhet och risk hade negativ inställning.
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5.2 Analys
Analysen är indelad i fyra olika analysmetoder. Inledningsvis presenteras Cronbach’s alpha
följt av enkel och multipel regression. Avslutningsvis analyseras materialet utifrån
Pearsons korrelation.
5.2.1 Cronbach’s alpha
När den empiriska datainsamlingen var genomförd sammanställdes detta i en Excellfil och
där testades studiens interna reliabilitet på de olika faktorerna. Den interna reliabiliteten
testades genom det statistiska programmet SPSS med metoden Cronbach’s Alpha (Pallant,
2010). Det som testas är om olika påstående i enkäten (Bilaga 1) har mätt samma
bakomliggande faktor och det krävs minst tre stycken påståenden för varje faktor för att
kunna säkerställa det (Bryman & Bell, Business Research methods , 2011). Ett högt värde
på Cronbach’s Alpha innebär att de olika svaren korrelerar med varandra, det vill säga
mäter samma faktor. En tumregel är att använda Cronbach’s alpha på cirka 0,700 som en
brytpunkt (Pallant, 2010). Dock är värden mellan 0,600–0,700 en gråzon som är
accepterade (Nunnally, 1967; Bryman, 2008). Cronbach’s alpha testar om påståenden inom
olika variabler kan slås samman till en variabel och på så sätt mäta om de har en hög
reliabilitet (Pallant, 2010).
Enkätundersökningen (Bilaga 1) var indelad i fyra olika delar. Delarna mäter digitalisering
av banktjänster, upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster, upplevd risk i
användningen av digitala banktjänster samt kundens förtroende för sin bank. Den första
delen i enkäten (Bilaga 1), det vill säga påståendena 1-6 behandlade digitalisering av
banktjänster, 7-10 behandlade om det fanns en upplevd osäkerhet i användningen av
digitala banktjänster, påståendena 11-13 behandlade om det fanns en upplevd risk i
användningen av digitala banktjänster och de fem sista påståendena 14-18 behandlade
kunders förtroende för sin bank.
När vi testade Cronbach’s alpha för respektive område i enkäten (Bilaga 1) testades om det
fanns någon möjlighet att slå ihop påståendena till en variabel. Studiens beroende variabel
kundförtroende fick ett Cronbach’s alpha på 0,892 (Tabell 5.3). Denna variabel
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indikerade då på ett högt värde och antydde på en hög reliabilitet. Eftersom värdet var högt
kunde påståendena angående kundernas förtroende till banken slås samman till en variabel,
dessa presenteras nedan (Tabell 5.3). När den oberoende variabel digitalisering av
banktjänster testades uppnåddes ett Cronbach’s alpha värde på 0,615 (Tabell 5.3). Värdet
på denna variabel ligger under tumregeln för Cronbach’s alpha men går att acceptera.
Påståendena slogs därför samman till en variabel. Den oberoende variabeln upplevd
osäkerhet i användningen av digitala banktjänster hade ett Cronbach’s alpha på 0,827
(Tabell 5.3). Detta är ett bra värde och överstiger tumregeln, 0,700. Påståendena angående
upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster kunde därför slås samman till en
variabel. Den oberoende variabeln, upplevd risk i användningen av digitala banktjänster
hade ett Cronbach’s alpha värde på 0,821 och därmed kunde samtliga påståenden i studien
slås ihop till respektive variabel (Tabell 5.3).
Tabell 5.3 Cronbach’s alpha
Faktor

Antal påståenden
5

Förtroende

Cronbach's Alpha
0,892

Digitalisering av banktjänster

6

0,76

Upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster

4

0,836

Upplevd risk i användningen av digitala banktjänster

3

0,821

5.2.2 Kolmogorov-Smirnov
Efter att studiens variabler kunde slås ihop efter accepterade värden i Cronbach’s alpha
testades

variablerna

för

normalfördelning

genom

Kolmogorov-Smirnov

testet.

Kolmogorov-Smirnov testet användes för att få en vidare förståelse för studiens material
och för hur vidare analyser skulle genomföras. Enligt Pallant (2010) används Pearsons
korrelationsberäkning i de fall när variabler är normalfördelade. Om variablerna inte är
normalfördelade måste korrelationen beräknas genom Spearmans korrelationsberäkning
(Pallant, 2010). Enligt Pallant (2010) bedöms variablerna som normalfördelade när
variablernas signifikansnivå överstiger eller är lika med 5 %. I Tabell 5.4 redovisas
resultatet av studiens variabler och dess signifikansnivå i Kolmogorov-Smirnov testet.
Samtliga av studiens oberoende variabler och den beroende variabeln hade ett p-värde på
0,000 vilket enligt Pallant (2010) betyder att de var signifikanta och därav inte
normalfördelade. Variabler som inte är normalfördelade kännetecknas enligt Pallant
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(2010) av stora stickprov. Detta stämmer överens med studiens material eftersom
datamaterialet bestod av 99 stycken respondenter och gränsen för ett stort stickprov går vid
30 stycken eller fler respondenter (Pallant, 2010). För att ytterligare beskriva varför
studiens variabler inte kunde uppvisa normalfördelningen testades variablerna för kurtosis
och skevhet som presenteras i Tabell 5.2 (Bilaga 1). Två av studiens variabler mätte
negativa värden för skevhet och två mätte positiva värden för skevhet. Detta betyder enligt
Pallant (2010) att respondenternas åsikter för de variablerna med negativ skevhet, vilket
var förtroende och digitalisering av banktjänster kan jämföras med värden mellan fyra och
sju på svarsskalan. För de variablerna med positiv skevhet, upplevd risk och upplevd
osäkerhet, kan jämföras med värden mellan ett och tre på svarsskalan. Variablerna mätte
ett positivt och tre negativa värden av kurtosis. Enligt Pallant (2010) innebär detta att
respondenternas svar var uppdelade på den sjugradiga svarsskalan eftersom majoriteten av
variablerna uppvisade kurtosis större än noll.
Tabell 5.4 Test av normalfördelning
Statistik

df

Signifikansnivå

Förtroende

0,143

99

0,000

Digitalisering av banktjänster

0,148

99

0,000

Upplevd risk

0,168

99

0,000

Upplevd osäkerhet

0,180

99

0,000

5.2.3 Spearmans korrelation
Kolomongorov-Smirnov testet visade att studiens variabler inte var normalfördelade, det
innebär att Spearmans korrelationsberäkning används för att visa hur starkt det linjära
sambandet mellan två variabler är (Pallant, 2010), det vill säga om det är lämpligt att
beskriva sambandet mellan variablerna med en rätt linje (Körner & Wahlgren, 2005).
Spearmans Korrelationskoefficienter kan endast anta värden mellan minus ett och plus ett.
Detta innebär att sambandet antingen är positivt eller negativt (Pallant, 2010). Sambandet
mellan variablerna är positivt om den ena variabeln ökar samtidigt som den andra variabeln
ökar. Vid perfekt positiv korrelation är värdet lika med plus ett (Pallant, 2010). Sambandet
mellan variablerna är negativt när den ena variabeln ökar samtidigt som den andra variabeln
minskar. Vid perfekt negativ korrelation är värdet lika med minus ett (Pallant, 2010).
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Storleken på det absoluta värdet ger en indikation om styrkan på sambandet. En perfekt
korrelation av antingen minus ett eller plus ett indikerar på att värdet på den ena variabeln
kan avgöras genom att endast utläsa värdet på den andra variabeln (Pallant, 2010). Om
korrelationen mellan variablerna är noll indikerar det på att det inte finns något samband
mellan variablerna. Vilket innebär att om den ena variabelns värde är känt ger det ingen
fingervisning om den andra variabelns värde (Pallant, 2010). Pallant (2010) skiljer
korrelationskoefficienterna i intervallerna mellan svagt, medelstarkt och starkt samband.
Hamnar korrelationskoefficienterna i intervallet 0,1 till 0,29 anses sambandet vara svagt. I
intervallet

0,3

till

0,49

anses

sambandet

vara

medelstarkt

samt

om

korrelationskoefficienterna hamnar i intervallet 0,5 till 1,0 anses sambandet vara starkt
(Pallant, 2010).
I Spearmans korrelationsberäkning testades styrkan av studiens oberoende variabler
digitalisering av banktjänster, upplevd risk i användningen av digitala banktjänster,
upplevd osäkerhet i digitala banktjänster samt studiens kontrollvariabler ålder, kön och
utbildning mot studiens beroende variabel kundförtroende. Enligt Pallants (2010)
intervallskala om styrkan i sambandet påvisades i analysen att studiens samtliga oberoende
variabler hade ett starkt samband med studiens beroende variabel.
Spearmans korrelationsberäkning påvisade att studiens oberoende variabel digitalisering av
banktjänster har ett positivt samband med den beroende variabeln kundförtroende, där
korrelationskoefficienten är 0,463 (Tabell 5.5). Enligt Pallants (2010) intervall anses
sambandet mellan digitaliseringen av banktjänster och kundförtroende vara medelstarkt.
Sambandet visar att när bankerna digitaliserar sina banktjänster leder det till ett ökat
kundförtroende för banken. Detta motsäger teorin från Lou m.fl (2010) som skriver att när
konsumenterna börjar konsumera via internet förlorar de den personliga relationen med
företaget vilket medför att det blir svårare för konsumenterna att skapa ett förtroende till
företaget. Sambandet mellan digitalisering av banktjänster och minskat kundförtroende
motsäger även Ryssel m.fl (2004) när de menar på att en relation via internet lätt blir
opersonlig, vilket i sin tur kan leda till minskat förtroende.
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När den oberoende variabeln upplevd osäkerhet i digitaliseringen av banktjänster testades
mot den beroende variabeln kundförtroende påvisades sambandet vara negativt.
Korrelationskoefficienten mellan upplevd osäkerhet och kundförtroende var - 0,431 (Tabell
5.5). Detta värde visar att sambandet mellan upplevd osäkerhet och kundförtroende är
medelstarkt. För en relation där osäkerhet är överhängande krävs det att parterna har
förtroende för varandra. Förtroendet anses vara den viktiga faktorn i försöken att minska
kundens osäkerhet (Maduku, 2016). Sambandet visar att när bankkunderna upplever en
osäkerhet i användningen av bankernas digitala tjänster leder det till ett minskat
kundförtroende för banken.
Likt den föregående oberoende variabeln påvisades även upplevd risk i användningen av
digitala banktjänster ha ett negativt samband med den beroende variabeln kundförtroende.
Korrelationskoefficienten mellan upplevd risk och kundförtroende var - 0,431 (Tabell 5.5).
Detta värde visar att sambandet mellan upplevd risk och kundförtroende är medelstarkt.
Det är avgörande för förtroendet mellan bank och kund att kundens uppgifter behandlas
konfidentiellt (Berraies, Chtioui, & Yahia, 2015). Sambandet visar att om bankernas kunder
upplever en risk i användningen av bankens digitala banktjänster leder det till ett minskat
kundförtroende. I Spearmans korrelationsberäkning kunde det inte påvisas ett signifikant
samband mellan studiens kontrollvariabler ålder, kön och utbildning med studiens beroende
variabel kundförtroende.
Tabell 5.5 Spearman´s rho korrelationsmatris
1
1. Förtroende

2

3

4

5

6

7

1,0

2. Digitalisering av banktjänster

0,463**

1,0

3. Upplevd risk

-0,455**

-0,626**

1,0

4. Upplevd osäkerhet

-0,431**

-0,564**

0,688**

1,0

5. Ålder

-0,178

-0,111

0,156

0,009

1,0

6. Kön

-0,108

-0,089

0,034

-0,030

0,357**

7. Utbildning

0,007

0,002

-0,071

0,056

-0,266**

*p<0,005, **p<0,01
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1,0
-0,191

1,0

5.2.4 Multipel regressionsanalys
Multipel regression visar relationen mellan den beroende variabeln och två eller fler
oberoende variabler samt kontrollvariabler (Pallant, 2010). En multipel regressionsanalys
är baserad på korrelation, men tillåter en mer avancerad undersökning av sambandet mellan
en mängd olika variabler (Pallant, 2010). Den här typen av regressionsanalys berättar hur
väl ett antal variabler kan förutsäga ett visst utfall (Pallant, 2010). Med hjälp av en multipel
regressionsanalys ges information om modellen som helhet, samtidigt visas vad den
enskilda variabeln tillför modellen (Pallant, 2010).
I den multipla regressionsanalysen testades den beroende variabeln kundförtroende mot de
oberoende variablerna digitalisering av banktjänster, upplevd osäkerhet och upplevd risk
med kontrollvariablerna ålder, kön och utbildning. Detta genomfördes för att se
variablernas påverkan på sambandet. I den multipla regressionsanalysen har de fem
påståendena om kundförtroende slagits ihop till en variabel efter ett accepterat värde på
Cronbach’s alpha med 0,892 (Tabell 5.3).
Tabeller framtagna efter genomförda multipla regressioner visar ostandardiserade bkoefficienter för respektive variabel samt deras standardfel inom parenteser. Modellens
intercept är markerat i kursivt för respektive modell 1-7. I den första multipla
regressionsanalysen testades den oberoende variabeln digitalisering av banktjänster samt
kontrollvariablerna ålder, kön och utbildning mot den beroende variabeln kundförtroende
för att se om det finns ett signifikant samband. De sex påståendena om digitalisering av
banktjänster har slagits ihop till en variabel efter ett accepterat värde på Cronbach’s alpha
med 0,760 (5.3). I Tabell 5.6 går det att utläsa att den oberoende variabeln digitalisering av
banktjänster har ett signifikant samband med den beroende variabeln kundförtroende. I
Tabell 5.6 framgår det även att samtliga kontrollvariabler inte har ett signifikant samband
med den beroende variabeln kundförtroende eftersom p-värdet överstiger signifikansnivån
på 5 %.
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Tabell 5.6 Effekten av digitaliseringen av banktjänster på kundförtroende.

Digitalisering av banktjänster

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

0,465*

0,439*

0,434*

0,435*

(0,121)

(0,124)

(0,123)

(0,124)

-0,035

-0,021

-0,021

(0,033)

(0,035)

(0,036)

-1,3

-1,289

(1,087)

(1,099)

Ålder

Kön

Utbildning

0,101
(1,057)

Intercept

N

11,861*

14,155*

14,308*

14,193*

(4,589)

(5,077)

(5,068)

(5,233)

99

99

99

99

*p<0,05

I den andra multipla regressionsanalysen testades den oberoende variabeln risk osäkerhet
i användningen av digitala banktjänster samt studiens kontrollvariabler mot den beroende
variabeln kundförtroende. Efter att de tre påståendena fick ett accepterat värde i Cronbach’s
alpha på 0,821 (Tabell 5.3) kunde påstående slås ihop till en variabel. I Tabell
5.7 framgår det att den oberoende variabeln upplev risk i användningen av digitala
banktjänster har ett signifikant samband med den beroende variabeln kundförtroende. Detta
eftersom p-värdet understiger signifikansnivån på 5 %. Likt den första multipla
regressionsanalysen framgår det även i Tabell 5.7 att studiens kontrollvariabler inte har ett
signifikant

samband

med

den

beroende

signifikansnivån överstiger 5 %.
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variabeln

kundförtroende

eftersom

Tabell 5.7 Effekten av upplevd risk på kundförtroende.
Modell 1
Upplevd risk

Modell 2

Modell 3

Modell 4

-0,542*

-0,520*

-0,521*

-0,525*

(0,119)

(0,120)

(0,120)

(0,121)

-0,036

-0,020

-0,024

(0,032)

(0,034)

(0,035)

-1,443

-1,487

(1,055)

(1,065)

Ålder

Kön

Utbildning

-0,431
(1,026)

Intercept

N

33,251*

34,446*

34,417*

34,804*

(0,981)

(1,452)

(1,446)

(1,719)

99

99

99

99

*p<0,05

I studiens tredje och sista multipla regressionsanalys testas sambandet mellan den
oberoende variabeln upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster samt
studiens kontrollvariabler ålder, kön och utbildning mot studiens beroende variabel
kundförtroende. De fyra påstående om upplevd osäkerhet i användningen av digitala
banktjänster kunde slås ihop till en variabel efter ett accepterat värde i Cronbach’s alpha på
0,836 (Tabell 5.3). I Tabell 5.8 påvisas det att studiens oberoende variabel upplevd
osäkerhet i användningen av digitala banktjänster har ett signifikant samband med studiens
beroende variabel kundförtroende eftersom p-värdet understiger signifikansnivån på 5 %.
Likt den första och andra multipla regressionsanalysen framgår det att studiens
kontrollvariabler saknar ett signifikant samband med studiens beroende variabel
kundförtroende.
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Tabell 5.8 Effekten av upplevd osäkerhet på kundförtroende.

Upplevd osäkerhet

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

-0,504*

-0,491*

-,0497*

-0,497*

(0,098)

(0,098)

(0,098)

(0,098)

-0,044

-0,026

-0,027

(0,031)

(0,032)

(0,034)

-1,643

-1,652

(1,025)

(1,036)

Ålder

Kön

Utbildning

-0,087
(0,994)

Intercept

N

33,612*

35,158*

35,169*

35,243*

(0,955)

(1,448)

(1,436)

(1,672)

99

99

99

99

*p<0,05

5.3 Hypotesprövning och diskussion
För att testa om studiens oberoende variabler hade en påverkan på den beroende variabeln
utfördes hypotesprövning med hjälp av regressionsanalyser och korrelationsanalys. Det
innebär de oberoende variablerna digitalisering av banktjänster, upplevd osäkerhet i
användningen av digitala banktjänster och upplevd risk i användningen av digitala
banktjänster påverkan på den beroende variabeln kundförtroende.
5.3.1 Hypotes 1
H1: Digitalisering av banktjänster har negativt samband till kundförtroende – förkastas
Studiens första hypotes testade om digitalisering av banktjänster hade ett negativt samband
med kundförtroende. Den första hypotesen förkastas eftersom det påvisades i Spearmans
korrelationsberäkning att digitalisering av banktjänster hade ett positivt samband med
kundförtroende, vilket var tvärtemot studiens första hypotes. I den multipla
regressionsanalysen påvisades att digitalisering hade ett signifikant samband med
kundförtroende på femprocentsnivån med et p-värde på 0,000. Analysen visar att när
bankerna digitaliserar sina banktjänster på verkar det kundförtroende på ett positivt sett och
därmed förkastas hypotes 1.
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5.3.2 Hypotes 2
H2: Upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster har ett negativt samband
med kundförtroende- Bekräftas
I Hypotes 2 testas om upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster har en
negativ påverkan på kundförtroendet för banken. Den andra hypotesen accepteras efter att
det konstaterades i Spearmans korrelationsberäkning att sambandet hade ett signifikant
negativt samband. Styrkan på sambandet mellan de två variablerna var medelstarkt (Pallant,
2010). I den multipla korrelationsberäkningen konstaterades det att sambandet mellan
kundens upplevda osäkerhet i användningen av digitala banktjänster och kundens
förtroende var signifikant på femprocentsnivån. I den multipla regressionsanalysen
påvisades även att studiens kontrollvariabler ålder, kön och utbildningen inte hade en
signifikant påverkan på sambandet. Detta innebär att när bankernas kunder upplever en
osäkerhet i digitaliseringen av banktjänster leder det till ett minskat kundförtroende.
5.3.3 Hypotes 3
H3: upplevd risk i användningen av digitala banktjänster har ett negativt samband med
kundförtroende- Bekräftas
I Hypotes 3 testas om upplevd risk i användningen av digitala banktjänster har en negativ
påverkan på kundförtroendet för banken. Den andra hypotesen accepteras efter att det
konstaterades i Spearmans korrelationsberäkning att sambandet hade ett signifikant
negativt samband. Styrkan på sambandet mellan de två variablerna var medelstarkt (Pallant,
2010). I den multipla korrelationsberäkningen konstaterades det att sambandet mellan
kundens upplevda osäkerhet i användningen av digitala banktjänster och kundens
förtroende var signifikant på femprocentsnivån. I den multipla regressionsanalysen
påvisades även att studiens kontrollvariabler ålder, kön och utbildningen inte hade en
signifikant påverkan på sambandet. Detta innebär att när bankernas kunder upplever en
osäkerhet i digitaliseringen av banktjänster leder det till ett minskat kundförtroende.
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Osäkerhet
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H2

H3

Förtroende

Digitalisering
Figur 5.1 Slutlig forskningmodell
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6. Slutsats
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Inledningsvis besvaras studiens
forskningsfråga därefter förs en diskussion om resultatet som påvisats i analysen. Vidare
diskuteras studiens implikationer och avslutningsvis diskuteras självkritik och förslag till
framtida forskning.

6.1 Slutsatser och diskussion
Studiens syfte var att undersöka digitaliseringen av banktjänsters påverkan på kundernas
förtroende för banken genom att besvara forskningsfrågan: Hur har digitaliseringen av
banktjänster påverkat kundernas förtroende för banken? De oberoende variablerna som
mättes mot den beroende variabeln kundförtroende var digitalisering av banktjänster,
upplevd osäkerhet i användningen av digitala banktjänster och upplevd risk i användningen
av digitala banktjänster.
Studiens resultat och svaret på frågeställningen var att digitalisering av banktjänster har en
signifikant påverkan på kundförtroendet. Detta framhävs i regressionsanalysen som
påvisade samband mellan digitalisering av banktjänster och kundförtroende, upplevd
osäkerhet i användningen av digitala banktjänster och kundförtroende samt upplevd risk i
användningen av digitala banktjänster och kundförtroende.
När Internetbanken introducerades på marknaden år 1997 användes tjänsten främst som en
informationskanal där bankerna marknadsförde sina produkter och tjänster via deras
webbsida. Idag används internetbanken till att utföra det mesta av bankernas tjänster
exempelvis genomföra transaktioner, betala räkningar, låna, spara, se över sin ekonomi och
följa aktiemarknaden (Tan & Teo, 2000; George & Kumar, 2014). Detta har skapat en ny
sorts relation mellan bankernas kunder och banken, där den fysiska relationen har minskat
och den digitala relationen har ökat (Hosein, 2009). Studien har byggts på Bazgoshas m.fl.
(2012) teorier kring upplevd osäkerhet och riskdimensioner i användningen av
Internetbanken samt teorier om digitalisering av banktjänster (Tan & Teo, 2000; Ryssel
m.fl., 2004; Yiu m.fl., 2007; Hosein 2009; Luo m.fl., 2010; George &
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Kumar 2014). Den teoretiska förståelsen som byggts under studien är att dessa teorier har
testats genom om de har en påverkan på kundernas förtroende för banken. Studien har
kommit fram till att när banken digitaliserar sina tjänster påverkar detta kundernas
förtroende positivt. Sambandet att kundförtroendet påverkas positivt med digitaliseringen
av banktjänster påvisas i den multipla regressionsanalysen och i Spearmans
korrelationsberäkning. I analysen har det påvisats att varken ålder kön eller utbildning har
en signifikant påverkan på sambandet mellan digitaliseringen av banktjänster och
kundernas förtroende för banken. Tidigare studier har visat att när Internet-handeln har ökat
har det lett till att konsumenternas förlorar den personliga relationen till företaget (Ryssel
m.fl., 2004; Lou m.fl., 2010). Vilket medför att det blir svårare för konsumenterna att skapa
ett kundförtroende till organisationen (Ryssel m.fl., 2004; Lou m.fl., 2010). Ju starkare
konsumentens relation till banken är desto högre förtroende har kunden för banken,
eftersom det är ett positivt samband mellan relation och kundförtroende (Bazgosha, Eizi,
Nawase & Parhizgar, 2012). Studiens resultat går emot vad tidigare forskning har påvisat
gällande digitalisering och förtroende. Detta kan bero på att bankbranschen och
bankkunderna har förändrat deras förhållningssätt och syn på digitala verktyg de senaste
fem-tio åren. I den teoretiska referensramen beskrivs digitaliseringen som en del av den
institutionella teorin. Den institutionella teorin beskrivs som där omvärlden påverkas av
moden och trender är organisationen stadig och förändras inte förrän noggranna rationella
överväganden har genomförts (Eriksson-Zetterquist, 2009). Idag förväntas det av bankerna
att de ska vara tillgängliga dygnet runt på de digitala plattformarna, kunderna kräver att de
ska kunna utföra sina banktjänster via digitala verktyg. Institutionell teori visar hur
organisationer påverkas av sin omgivning och hur de förändras till att gradvis utvecklas till
stabila enheter.
I den teoretiska referensramen presenterades ett antal teorier kring risk- och
osäkerhetsdimensioner som existerar i samband med Internetbanken. Dessa teorier av
Bazgosha m.fl. (2012) visar att upplevd risk och osäkerhet har en negativ påverkan på
användningen av internetbanken. När risk och osäkerhet existerar i den interpersonella och
kommersiella relationen är kundförtroendet centralt mellan parterna (Liao m.fl., 2016;
Mcknight & Chervany, 2001). Den här studien har kommit fram till att när kunden
känner en upplevd risk och osäkerhet i användningen av Internetbanken har det ett
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negativt samband med kundernas förtroende för banken. Detta står i kontrast till vad
Yousafzai m.fl. (2009) skriver, att upplevd osäkerhet och risk har en påverkan på
kundförtroendet för bankens internetbanktjänster. I denna studie har vi kommit fram till att
varken ålder, kön eller utbildning har en signifikant påverkan på sambandet mellan upplevd
osäkerhet och risk i användningen av Internetbanken och kundförtroendet. Den här studien
är av betydelse eftersom bankerna har förflyttat sina produkter och tjänster från den
traditionella kanalen till den digitala kanalen. Studien visar att den här förflyttningen till
digitala banktjänster påverkar kundförtroendet positivt och inte negativt som tidigare
studier har påvisat. Utöver att förflyttningen har påverkat kundförtroendet negativt, har
även faktorerna upplevd osäkerhet och risk i användningen av Internetbanken konstaterats
i den här studien ha en negativ påverkan på kundernas förtroende för banken.

6.2 Implikationer
Den empiriska forskningen som den här studien har bidragit till är genom att teorier om
digitalisering, upplevd osäkerhet och risk har applicerats på kundernas förtroende för
banken. Forskning om kunders förtroende är sedan tidigare ett utforskat ämne. Men ämnet
är relativt outforskat när man applicerar den upplevda risken och osäkerheten i
digitaliseringen av banktjänster samt hur detta i sin tur har påverkat kundernas förtroende
för banken. Studiens metodologiska bidrag är vi har med hjälp av tidigare forskning skapat
ett nytt mått för att visa hur bankkundens förtroende påverkas negativt när kunden upplever
en risk eller osäkerhet i användningen av digitala banktjänster. Detta resultat är av vikt för
bankbranschen för att förstå hur dess kunder påverkas negativt när det finns
osäkerhetsmoment i de digitala verktygen, utifrån resultatet kan bankerna framåt arbeta för
att minska osäkerheten och risken hos konsumenterna. Studien bidrar etiskt genom att vi
har visat hur bankkunders förtroende har visat sig ha ett signifikant samband med
digitaliseringen av banktjänster. Först har studien visat att bankernas digitala utveckling
och anpassning till marknaden har ökat konsumenternas förtroende. Detta har tydligt visat
på en förändring i bankbranschen då tidigare forskning har visat att bankkunder har varit
skeptiska mot den digitala utvecklingen ur en förtroendesynpunkt. Studien bidrar även
etiskt genom att studien har påvisat att det finns ett signifikant samband mellan upplevd
risk och osäkerhet i användningen av digitala banktjänster mot kundernas förtroende. Det
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teoretiska bidrag som studien tillhandahåller är en förståelse hur digitalisering av
banktjänster har påverkat kundernas förtroende för banken. Detta har påvisats genom att
studiens har kommit fram till att påverkan är positiv och inte negativ som var
utgångspunkten i studien, det vill säga att digitaliseringen av banktjänster leder till ett ökat
kundförtroende för banken. Resultatet av den här studien påvisar att digitalisering av
banktjänster och den upplevda osäkerheten och risken i användningen av digitala
banktjänster har en påverkan på kundernas förtroende för banken. Banker skulle kunna ta
del av resultatet i den här studien för att reducera kundernas upplevda risk och osäkerhet
när banken digitaliserar sina banktjänster. Det skulle till exempel kunna göras genom
regelbundna utbildningar om dess digitala tjänster. Det skulle kunna skapa starkare och mer
förtroendegivande relationer mellan bank och kund.

6.3 Självkritik
De faktorer vi studerade närmre och undersökte om dessa upplevdes i samband med
digitaliseringen av banktjänster var risk och osäkerhet. Det som studerades var om den
upplevda risken och osäkerheten i samband med digitalisering av banktjänster hade en
påverkan på kundförtroendet. Det vi istället kunde ha gjort var att studera flera faktorer än
endast risk och osäkerhet för att göra studien mer intressant. Om andra faktorer studerats
skulle resultatet av studien kunnat bli annorlunda. Det kunde då påvisats om det fanns andra
faktorer än risk och osäkerhet som ger en ännu större betydelse för kundernas förtroende i
samband med digitalisering av banktjänster.

6.4 Förslag till framtida forskning
Den här studien har undersökt om digitalisering av banktjänster har påverkat kundernas
förtroende för bankerna. Upplevd risk och upplevd osäkerhet applicerades på
digitaliseringen av banktjänster för att se om dessa hade någon påverkan på
kundförtroendet. Samtliga samband var signifikanta i studien. Intressant för framtida
forskning skulle vara om andra faktorer än risk och osäkerhet i digitalisering av
banktjänster studerades i samband med kundförtroendet. Ett annat alternativ till framtida
forskning vore om enkätundersökningen genomfördes i olika städer, både mindre och
större. Enkätundersökningen skulle kunna genomföras på plats, alternativt att den
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demografiska faktorn stad tas med i Internetenkäten. Detta för att se om det finns
skillnader mellan större och mindre städer.
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Bilagor
Bilaga 1. Enkätundersökning
Hej!
Vi är två studenter Ellinore Kieninger och Ambjörn Martinsson som läser
ekonomprogrammet vid Högskolan Kristianstad, inriktning Bank & Finans. Vi
genomför just nu vår kandidatuppsats där avsikten är att studera hur
digitaliseringen av banktjänster har påverkat ditt förtroende för banken.

Samtliga svar i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och enkäten kommer
ta ca 2 minuter att besvara. Vi är mycket tacksamma för din medverkan i studien.
Om ni har några frågor, kontakta aeuppsats@gmail.com

Kön: Kvinna:

Man:

Födelseår:

Genomgår du eller har du genomgått: Gymnasium:

Högre utbildning:

1. Jag upplever att Internetbanken förenklar mina bankärenden.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

2. Internetbanken har gjort så att jag kan sköta mina bankärenden på ett mer effektivt
sätt.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
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3. Internetbanken är lätt att använda.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

4. Jag litar på teknologin som Internetbanken använder sig av.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

5. Jag upplever att Internetbanken har förändrat mitt sätt att utföra mina bankärenden.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

6. Jag upplever att Internetbanken är relevant för att jag ska kunna utföra mina
bankärenden.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

Osäkerhetsdimensioner
7. Jag känner en osäkerhet över att de val som finns i Internetbanken.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
8. Jag upplever en osäkerhet efter jag genomfört ett moment i Internetbanken
Instämmer inte
Instämmer helt
1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
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9. Efter att jag har genomfört en transaktion i Internetbanken upplever jag en osäkerhet att jag
har gjort rätt.
Instämmer inte
Instämmer helt
1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
10. Jag har en rädsla över de konsekvenser jag skulle kunna utsättas genom att använda
Internetbanken.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

Riskdimensioner
11. Jag känner en oro över att bli utsatt för ekonomiska förluster vid användningen av
internetbanken.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
12. Jag känner en rädsla för att bli utsatt för ett bedrägeri efter att jag har använt Internetbanken
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
13. Jag är orolig för att bli utsatt för en idkapning som kommer leda till ekonomiska förluster.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
Förtroende
14. Min bank är pålitlig.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
15. Jag litar på att informationen banken ger mig är pålitlig.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7
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16. Jag litar på att min bank hanterar mina uppgifter konfidentiellt.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

17. Min bank sätter mina intressen i första hand.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

18. Jag litar på att min bank håller sina löften och åtaganden.
Instämmer inte

Instämmer helt

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------- 4 ------------- 5 ------------- 6 ------------- 7

Tack för att du valt att medverka i undersökningen!
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Bilaga 2. Tabeller
Tabell 5.1 Deskriptiv statistik enskilda påståenden
Deltagande

Bortfall

Medelvärde

Median

Standardavvikelse

Min

Max

Förtroende1

99

0

6,14

7,00

1,195

1

7

Förtroende2

99

0

6,18

7,00

1,181

1

7

Förtroende3

99

0

6,21

7,00

1,118

1

7

Förtroende4

99

0

4,99

5,00

1,535

1

7

Förtroende5

99

0

5,84

6,00

1,251

1

7

Digitalisering1

99

0

6,66

7,00

0,702

1

7

Digitalisering2

99

0

6,60

7,00

0,741

1

7

Digitalisering3

99

0

6,23

7,00

0,988

1

7

Digitalisering4

99

0

5,79

6,00

1,163

1

7

Digitalisering5

99

0

6,32

7,00

1,058

1

7

Digitalisering6

99

0

6,07

7,00

1,327

1

7

Osäkerhet1

99

0

2,36

2,00

1,650

1

7

Osäkerhet2

99

0

1,93

1,00

1,357

1

7

Osäkerhet3

99

0

2,02

1,00

1,491

1

7

Osäkerhet4

99

0

2,12

2,00

1,394

1

7

Risk1

99

0

2,22

2,00

1,418

1

7

Risk2

99

0

2,24

2,00

1,546

1

7

Risk3

99

0

2,71

2,00

1,786

1

7

Ålder

99

0

37,95

30,00

15,424

17

72

Kön

99

0

-

-

-

-

-

Utbildning

99

0

-

-

-

-

-

Tabell 5.2 Deskriptiv statistik för studiens variabler
Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

Skevhet

Kurtosis

Förtroende

5,87

1,06

1

7

-0,325

0,888

Digitalisering

6,28

0,68

4

7

-0,141

0,001

Upplevd risk

2,97

1,37

1

6

0,263

-0,094

Upplevd osäkerhet

2,10

1,21

1

7

0,364

0,582
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Bilaga 3. Korrelationsmatris
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