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1. Inledning
I följande kapitel presenteras bakgrunden, problematiseringen samt frågeställningen av det
valda ämnet. Vidare avslutas inledande kapitel med uppsatsens syfte, avgränsningar och
disposition.

1.1 Bakgrund
Förtroende är något som tydligt har stor betydelse i vårt avancerade samhälle. Exempelvis har
vi under det senaste decenniet haft ett flertal påminnelser angående betydelsen av ett fungerande
banksystem som individerna i vårt samhällen har ett förtroende till. Finanskrisen 2008 och den
pågående Covid-19 pandemin har båda resulterat i oroliga tider för såväl länder, företag och
privatpersoner. Dessa oroligheter resulterar dock i något positivt, de åskådliggör hur viktigt det
är med förtroende till bankerna.

Bankerna har tre grundliga funktioner att förmedla. Följande är betalningar mellan ekonomiska
aktörer, att konvertera sparande till investeringar och att hantera risker. För att bankerna ska
kunna tillhandahålla dessa essentiella funktioner krävs det att ekonomiska aktörer har
förtroende till dem. Vid brist på förtroende till bankerna, något som ofta är en konsekvens av
oroligheter i samhället blir ekonomin och tillväxten mycket negativt påverkad. De negativa
ekonomiska effekterna påverkar också individerna, något som ofta gör det ännu svårare att
bibehålla tilliten till bankerna och det finansiella systemet (E Bengtsson, et al 2012).

Med tanke på den stora betydelsen av förtroende för banker skulle man kunna tro att ämnet har
studerats på många sätt och på djupet. Vid tidpunkten av följande uppsats har dock enbart en
artikel hittats som gör en gränsöverskridande studie angående ämnet. Med gränsöverskridande
menas det att studien har baserats på data från mer än ett eller två länder och som ofta därmed
baseras på en mer internationell databas. Förståelsen angående påverkan på förtroendet till
banken kan därmed anses vara i stort behov av utveckling.

Även kultur är ett mycket essentiellt ämne med stor betydelse och påverkan på vårt samhälle.
En kulturell faktor som är en stor del av många individers liv är religion vilket är den faktor
som kommer undersökas i följande studie. Data från 2015 menar på att hela 85% av världens
population anser sig tillhöra en religiös valör (Pew research center, 2017). Religion är i grunden
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kunskap, värderingar och övriga faktorer som har gått i arv från tidigare generationer (L. Guiso,
et al 2003). Dessa är alla essentiella faktorer som är grundliga för individer och deras beteenden.
Följande åskådliggör att det finns en stor betydelse i att skapa en förståelse även inom religion
och dess samband till individerna.

1.2 Problematisering
Kultur och dess faktorer såsom religion har undvikits länge inom den finansiella ekonomin.
Många utbildade ekonomer ansåg att kultur enbart var en term som används för att undvika
ekonomiska problem, inte lösa dem. En kulturell förklaring sågs som ett billigt och slarvigt sätt
att förklara det som inte kunde förklaras med de sunda ekonomiska principerna (L Zingales,
2015 & G. A Karolyi, 2016). Detta synsätt har resulterat i att det idag inte finns många studier
som undersöker sambandet mellan kultur och ekonomin.

Dock har tidigare studier bland annat bidragit med ett resultat som visar på att religiösa
övertygelser kan kopplas till “goda ekonomiska attityder” där “goda” innebär att de bidrar till
högre inkomst per capita och tillväxt. (L Guiso, et al, 2003). Följande slutsats, som visar på att
det finns ett samband mellan kulturella och ekonomiska faktorer, öppnade för oss intresset
angående att undersöka hur sambandet ser ut mellan religion och en ekonomisk faktor.

Individers förtroende är en ekonomisk faktor som har en viktig innebörd för ekonomin bland
annat på grund av dess starka koppling till bankernas tre grundliga funktioner. Detta är dock
ytterligare ett ämne som vi anser har ett behov av en utökad kunskap. Som tidigare nämnt har
vi enbart hittat en artikel som gör en gränsöverskridande studie angående förtroendet till banker.
Med gränsöverskridande menas det att studien har baserats på data från mer än ett eller två
länder och som ofta därmed baseras på en mer internationell databas.
Artikeln Trust in banks (Z Fungáčová, et al 2019) undersöker hur faktorer som kön, nationalitet,
ålder, inkomst, utbildning och religion påverkar förtroendet till banker både på en nationell och
individuell nivå. Författarnas slutsatser är omfattande, men består exempelvis av att tillit till
banker tenderar att öka med inkomsten men minskar med ålder samt att religiösa, politiska och
övriga ekonomiska värderingar också har en påverkan på tillit till bankerna. Artikeln
konstaterar att det finns ett flertal betydande skillnader mellan de undersökta ländernas
förtroende till banker, vilket ytterligare bekräftar att det är möjligt att det finns ett samband
9
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mellan de religiösa, politiska och de övriga ekonomiska faktorerna och förtroendet till banker.
Följande studie och dess resultat väckte ytterligare vårt intresse för ämnet och visade återigen
på att det möjligen finns ett samband där för oss att undersöka.

Efter genomgång av ett antal studier om förtroende till banker anser vi att vi har hittat ett
mångtal av anledningar till att ämnet kan och bör studeras vidare. Först och främst beskriver
alla artiklar vikten av att skapa en förståelse angående hur förtroendet till banker fungerar. För
det andra åskådliggörs bristen av undersökningar som genomförts gränsöverskridande och som
därmed representerar ämnet bland exempelvis ett flertal religioner. I artikeln Trust in banks
hittas följande citat som stödjer vår åsikt: “Trust in banks is considered essential for an effective
financial system, yet little is known about what determines trust in banks. Only a handful of
single-country studies discuss the topic” (Z Fungáčová et al, 2019, s.452). Följande citat
åskådliggör tydligt behovet av utökade studier inom ämnet. Genom att använda nyare data kring
religion och förtroende vill vi undersöka ämnet ytterligare och på djupet. Med hjälp av
teoribaserade vetenskapliga artiklar önskar vi att vårt bidrag skall kunna besvara och fördjupa
vår kunskap angående hur individens förtroende till banken har ett samband till religiösa
faktorer.

1.3 Forskningsfråga
Hur ser sambandet ut mellan religiösa faktorer och individens förtroende till banken?

1.4 Syfte
Syftet med artikeln är att kunna bidra med kunskap i två aktuella ämnen. Följande genom att
besvara forskningsfrågan och undersöka sambandet mellan religiösa faktorer och individens
förtroende till banken.

Inom det finansiella och ekonomiska ämnet önskar vi att bidra med kunskap angående
förtroende till banker och dess samband till de undersökta faktorerna. Följande kopplas såklart
även till vårt bidrag inom det kulturella ämnet där vi önskar att bidra med kunskap angående
hur kulturella faktorer, främst i form av religion, har ett samband till förtroendet till bankerna.
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1.5 Avgränsning
Vi har begränsat vår artikel till att inte studera hur förtroendet påverkas under finansiell oro.
Tidigare studier (Exempelvis Sapienza och Zingales, 2012) har med konstanta svar bevisat att
tillit till banker sjunker under finansiell oro vilket gör ämnet onödigt att vidare studera. När det
gäller att studera hur förtroendet till banker har förändrats under tid finns det enbart ett tidigare
dataset från World Value survey som undersöker förtroendet till banker. Vi har därmed
begränsat oss till att inte genomföra ett jämförande över tid. Istället kommer vi enbart att
diskutera vidare vår data överensstämmer med tidigare genomförda studier. Följande för att
möjliggöra en mer djupgående studie av just religionens samband till förtroendet till banker,
men också för att begränsa studien till att inte bli alltför bred och avancerad.

1.6 Disposition
Kapitel 1 - Inledning
Första kapitlet presenterar uppsatsens bakgrund samt problematisering. Vidare beskrivs
studiens forskningsfråga, syfte och avgränsningar. Slutligen presenteras uppsatsens
disposition.

Kapitel 2 - Teoretisk referensram
Kapitel två introducerar teoretiska referensramen som lyfter fram religionen som en kultur för
att vidare presentera förtroendet. Baserat på teorin kring religionen och skillnaden mellan
länderna har har en diskussion kring teorierna skapats.

Kapitel 3 - Metod
Tredje kapitlet beskriver vetenskapliga metoder samt de empiriska metoderna. Vetenskapliga
metoden inleds med forskningsfilosofi, forskningsansats vidare till forskningsmetoden.
Avslutningsvis analyseras olika sökmotorer under avsnittet litteratursökning och källkritik.
Gällande den empiriska metoden introduceras datainsamlingen från databasen World Value
survey som undersöker 52 länder. Vidare presenteras urvalet samt operationaliseringen av den
oberoende variabeln religion och den beroende variabeln förtroende. Under detta kapitel
beskrivs även fyra kontrollfrågor samt Cronbach’s Alpha för att vidare avsluta kapitlet med en
presentation av p-värdet.
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Kapitel 4 - Presentation av data och tabeller
Näst sista kapitlet analyserar enkätundersökningens resultat som inleds med en översikt av data
med hjälp av deskriptiva tabeller och en korrelationstabell. Vidare kommer en presentation av
de tre utvalda länderna, följande är USA, Tyskland och Indonesien. Följaktligen kommer två
tabeller att presenteras för att förstärka tidigare data och förklara sambandet mellan de olika
variablerna.

Kapitel 5 - Analys
Under detta kapitel presenteras en analys av den framtagna data i koppling till tidigare nämnd
teori. Detta med syfte att åskådliggöra innebörden av den presenterade data i kapitel fyra och
dess koppling till tidigare nämnd teori.

Kapitel - Slutsats
Sista kapitlet besvarar forskningsfrågan samt beskriver studiens implikationer och bidrag.
Vidare beskrivs självkritik och förslag på framtida forskning.
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2.Teoretisk referensram
Under detta kapitel introduceras den litteratur som undersökningen baseras på. Kapitlet är
uppbyggt i att vi först presenterar religionen som en helhet för att vidare fördjupa oss i
förtroendet. Därefter introduceras vad tidigare litteratur har diskuterat gällande sambandet av
variablerna förtroende och religion.

2.1 Religion som en kulturell faktor
Kultur har länge varit ett mycket brett begrepp med över 100 definitioner som skapats i ett
försök om att förklara dess breda innebörd. Följande resulterade dock enligt L Zingales (2015)
i att begreppet kultur blev för flexibelt och att istället för att förklara allt så förklarades inget.
Det kulturella begreppet har dock utvecklats till att definieras som “Transmission from one
generation to the next, via teaching and imitation, of knowledge, values, and other factors that
influence behavior.” (Stulz R.M., Williamsson R., s.314). Följande definition visar att kultur
består av ett flertal faktorer. Exempelvis kunskap, värderingar, attityder och åsikter som gått i
arv från tidigare generationer genom naturligt lärande och imitation. Definitionen har varit
essentiell för att möjliggöra studier angående kultur och dess faktorer, däribland religion.

Vid studier av kulturella faktorer såsom religion finns det en metod, känd som den
epidemiologiska metoden, vilket kan användas för att undersöka det kulturella sambandet till
olika faktorer. Metoden består av tre steg. Första steget är att dokumentera kulturens direkta
samverkan till två komponenter, övertygelser och värderingar, detta exempelvis inom en
religion. Nästa steg är att åskådliggöra hur dessa komponenter har ett samband till resultaten
eller faktorerna. Slutligen, för att kunna hävda att det finns ett orsakssamband bör fokus enbart
ligga på de bestämmande kulturella faktorerna som har gått i arv från tidigare generationer, inte
kulturella faktorer som individerna själv ackumulerat. Det tredje steget är därmed att
komponenterna bör kopplas till deras bestämmande faktorer, deras kulturella arv (L. Guiso, et
al 2006).
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Figur 1- Epidemiologiska metoden

En bestämmande faktor som ofta går i arv från tidigare generationer är religion. Vid studier
angående denna bestämmande faktor religion ligger fokus på specifika attityder. Religiösa
övertygelser är sedan början av 2000-talet betraktade som frekvensvariabler som påverkar
människors attityder med det ekonomiska systemet. Frekvensvariablerna är baserade på
religiösa läror. Dessa representerar inte alltid budskapet i de heliga texterna, utan hur somliga
religiösa övertygelser fastställdes över tid och därefter lärts ut och överförts från generation till
generation. På grund av detta, när vi idag tolkar korrelationer mellan en religion och dess
ekonomiska påverkan är det korrelationer till dess religiösa kultur, till dess traditioner och till
hur den har utvecklats från generation till generation som undersöks (L. Guiso et al 2003).

Det finns enligt Aldashev G, Platteau J-P (2013) två tydliga och grundläggande skäl till att en
ekonom bör vara intresserad av att förstå religioner, dess funktioner och deras förhållande till
den ekonomiska utvecklingen. Det första skälet baseras på den mycket viktiga roll som religion
spelar för att påverka kulturella normer och övertygelser i ett samhälle. Sådana normer och
övertygelser har visat sig vara mycket ihållande över tid och spelar en nyckelroll för att driva
långsiktiga ekonomiska resultat. Att skapa en förståelse om religion är därmed avgörande för
att göra det möjligt för litteraturen att gå vidare i denna riktning och att "gräva djupare" för att
avslöja detta förhållande mellan kultur och ekonomisk prestation. Det andra skälet är att
religion är en viktig källa till social identifiering i vårt samhälle. Identiteten som skapas har en
betydelse på viktiga aspekter av ekonomiskt beteende, såsom samarbete och tillhandahållande
av allmänna varor. Följande tydliggör ytterligare att det är essentiellt att skapa en förståelse
angående religion och dess samband (Aldashev G, Platteau J-P, 2013).
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2.2 Förtroende
Begreppet förtroende baseras på antagande att individer tenderar att acceptera en sårbarhet i
hoppet om att uppfylla positiva beteenden och förväntningar. Följande kan exempelvis kopplas
till banker där det uppstår en ömsesidig risk samt beroende i hopp om bra resultat. Med
ömsesidig risk och beroende menas en risk och ett beroende som tas av såväl banker som
individer vid påbörjandet av ett samarbete eller kontrakt. Båda parter väljer alltså att ta del av
risken och beroendet. Enligt författaren Kabadayi (2016) skapar banker förtroende genom att
erbjuda rätt kompetens, ha en god integritet samt att skapa en ömsesidighet. Det vill säga att
om en individ upplever alla dessa i en positiv syn bör individen även ha ett högt förtroende till
banken (Kabadayi, 2016).

Förtroende är som tidigare nämnt mycket viktigt för relationen mellan banker och dess kunder,
följande på grund av ett flertal anledningar. Bland annat möjliggör och underlättar ett högt
förtroende transaktioner mellan banker och individerna. Med ett högt förtroende oroar sig inte
kunderna om att deras personliga intressen, sparande eller finansiella produkter. Istället, vid
högt förtroende bör individerna känna sig säkra på att deras intressen betjänas väl av banken.
Ett riktigt högt förtroende kan ytterligare fungera som en buffert mot negativa upplevelser som
kan uppstå, vilket kan resultera i att individerna väljer att “förlåta” en negativ upplevelse och
se händelsen som ett undantag. Med ett lågt förtroende gäller motsatsen, kunderna kan uppleva
oro samt se en negativ upplevelse som ett bevis på att banken inte förtjänar ett högt förtroende.
Ett lågt förtroende komplicerar istället samarbetet och relationen mellan bankerna och
individerna. Det resulterar i att något så enkelt och essentiellt som transaktioner blir lidande
och mer avancerat skriver Van Esterik-Plasmeijer, et al (2017).

Närvaron av förtroende existerar enligt Van Esterik-Plasmeijer et al. (2017) tydligt i så kallade
“högtillitsländer”. I dessa länder har individerna högt förtroende till andra parter, och istället
för att vara en variabel som måste skapas är förtroende en slags standard. Individer har
förtroende till andra parter såvida det inte finns bevis för att den andra parten inte förtjänar detta
(Van Esterik-Plasmeijer, et al, 2017).

Tidigare nämnda förtroende är dock inte särskilt vanligt, istället är det vanligt förtroende
kontinuerligt ifrågasätts och förändras efter nya förändrade omständigheter tar plats. Frånvaron
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av förtroende har ofta kopplats till nivå av risk och osäkerhet, något som kan bero på att både
uppfattad risk och förtroende är en process med känslomässig påverkan. Ytterligare baseras
förtroende inte alltid på vetenskapliga observationer eller analyser av fakta utan kan förändras
baserat på en tro angående avseenden, antagande och bedömningar om aktuell information och
andras beteenden. Den kontinuerliga förändringen och den enkla påverkan bidrar till att studier
angående förtroende är så essentiella (B. Basaran M. Bagheri 2020).

Studier angående förståelse är bland annat ett mycket viktigt ämne inom ekonomi och sociologi
på grund av dess koppling till förståelse av ekonomiska beteenden och sociala interaktioner.
Att skapa en förståelse om förtroendet är ju i slutändan grundläggande för att kunna motverka
misstro mellan individer och den finansiella sektorn. Dessutom är det essentiellt för att
möjliggöra ett gott samarbete mellan individer och banker. B. Basaran M. Bagheri (2020)
åskådliggör följande mycket väl med följande citat: “Trust describes a situation in an economy
whereby its individuals and organisations have the confidence to co-operate with one another
without needing government assistance” (B. Basaran M. Bagheri 2020, S. 659).

2.3 Sambandet mellan religion och förtroende
L. Guiso, et al (2003) menar att religion är en faktor som går i arv från generation till generation.
På grund av detta, när vi idag tolkar kopplingar mellan en religion och dess ekonomiska
påverkan är det korrelationer till dess religiösa kultur, till dess traditioner och till hur den har
utvecklats från generation till generation som undersöks. Följande åskådliggör att din kultur,
dina traditioner samt din familjs arv i form av religion är avgörande för din tro och religiositet.
L Guiso, et al. (2003) diskuterar ytterligare vilken effekt de olika religiösa attityderna har för
individer. Litteraturen analyserar effekten av en individs religiositet samt intensiteten i dess
religiösa tro på sex breda kategorier av attityder relaterade till ekonomiskt beteende. Studien
påvisar att individer med religiösa föreställningar i genomsnitt kan förknippas till goda
ekonomiska attityder vilket bidrar till högre inkomst och tillväxt per capita. Följande citat i
artikeln betonar vikten av individers förtorende, “Religious people trust others more, trust the
government and the legal system more…” (L. Guiso, et al., 2003, s.227). Citatet åskådliggör
att studien har nått slutsatsen att religiösa personer har en positiv koppling till högre förtroende
i överlag. Artikeln menar därmed att den kulturella faktorn religion har ett samband till
förtroendet bland individerna. Följande stöds även av Z Fungáčová, et al (2019) som skriver
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att, “Additionally, religious, political, and economic values affect trust in banks. Notably,
religious individuals tend to put greater trust in banks…” (Z Fungáčová, et al 2019, s.452).
Följande kan även kopplas till Z Fungáčová, et al (2019) och dess artikels antaganden.
Författarna menar att religiösa valörer har en koppling till förtroende till banker på två sätt.
Först kan religiösa valörer ha ett intryck på förtroendet i överlag till institutioner bland
individerna. Hierarkiska religioner argumenteras att skapa vertikala skyldigheter i samhället,
dessa gynnar inte relationerna mellan människor men skapar ett starkare förtroende till statliga
institutioner, däribland banker. Med hierarkiska religioner menas katolska kristendomen,
ortodoxa kristendomen och islam. Bevis som stödjer denna uppfattning har hittats i form en
negativ koppling mellan förtroende till medmänniskor och dominans av en hierarkisk religion
i ett land. Motsatsen har även diskuterats, nämligen att allmänt förtroende bör vara högre i ickehierarkiska religioner på grund av att de främjar en känsla av individualiserat ansvar (Z
Fungáčová, et al 2019).
För det andra skiljer sig religioner åt i sina attityder gällande att begära eller betala ränta vilket
såklart kan ha en påverkan på förtroendet till banker. Det är islam och den katolska
kristendomen som historiskt sett har haft en mycket negativ attityd. På grund av detta
argumenteras det att dessa religioner har svårare att bilda ett förtroende till banker. Islam anses
fortfarande ha en mycket negativ attityd mot begäran eller betalandet av ränta, dock har den
katolska kristendomen gått mot en bättre attityd. (Z Fungáčová, et al 2019). Slutligen nämner
författarna följande citat: “Additionally, religious, political, and economic values affect trust in
banks. Notably, religious individuals tend to put greater trust in banks, but differences are
observed across denominations” (Z Fungáčová, et al 2019, s. 452).

Följande stöd i form av tidigare litteratur nämner dock inte den oro som finns vid
genomförandet av kulturella studier som utförs på en individuell nivå. Den psykologiska
litteraturen har hävdat att människor inte är tillräckligt konsekventa från situation till situation
för att kännetecknas av breda personlighetsdrag. Med detta i åtanke har även kulturella
egenskaper och dess samband till ekonomiska beteenden ifrågasätts. (L Zingales, 2015).

Dock har ett flertal studier påvisats att det är fullt möjligt att påvisa tydliga samband med såväl
psykologiska beteenden som kulturella beteenden. Bland annat påvisade en studie att det bland
befattningshavare finns ett samband mellan tidigare hänsynslösa beteenden, som exempelvis
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fortkörning, och risken för finansiell rapportering. Detta samband visar sig som kvarstående
hos samma individ i olika situationer och spred sig ytterligare till de företag som bedrivits av
en sådan individ. Följande exempel åskådliggör därmed att människor har visat sig vara
konsekventa i deras beteende vilket förminskar argumentet och oron gällande kulturella studier
gällande samband på individuell nivå. (L Zingales, 2015).

Genom ett mer djupgående fokus på att besvara vår forskningsfråga, om hur sambandet ser ut
mellan religiösa faktorer och individens förtroende till banken, önskar vi att kunna bidra till den
tidigare litteraturen och visa på nya bevis om hur sambandet ser ut mellan religion och
förtroende till banker.
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3. Metod
Detta avsnitt presenterar både de vetenskapliga och empiriska metoderna för att vidare
klargöra tillvägagångssätt samt få en djup inblick i val av metod för denna uppsats. Ytterligare
presenteras Cronbach´s Alpha samt P-värdet för att påvisa att vår data ligger med en god
grund i form av korrelation och signifikans.

3.1 Vetenskaplig metod
Under kapitel tre skall uppsatsens tillvägagångssätt diskuteras. Dessutom presenterar val av
metoder. Först presenteras forskningsfilosofi och forskningsansatsen. Vidare i kapitlet beskrivs
även forskningsmetod som skall klargöra val av empirisk metod. Avslutningsvis beskrivs
litteratursökning och källkritik för att förklara val av sökmotorer samt dess trovärdighet.
3.1.1 Forskningsfilosofi
Forskningsfilosofin som används omfattar essentiella antaganden som skall spegla uppsatsen
och därför beror forskningsstrategin på vad studiens syfte är (Bryman & Bell, 2017). Det finns
flera olika forskningsfilosofier såsom positivism, interpretivism, hermeneutik, pragmatism
samt realism (Saunders et al., 2009; Bryman & Bell, 2017). Dock kommer fokus enbart ligga
på positivism som är den forskningsfilosofin som är givande för denna uppsats (Saunders et al.,
2009; Bryman & Bell, 2017).

Forskningsfilosofin positivism nyttjar befintliga teorier för att vidare kunna utveckla hypoteser
som slutligen skall leda till nya teorier (Bryman & Bell, 2017). Något som betonas för detta
forskningsperspektiv är att forskare är objektiva och därav framkommer inga personliga åsikter
i sådana studier (Bryman & Bell, 2017). Eftersom syftet med uppsatsen är att presentera hur
sambandet ser ut mellan religiösa faktorer och individens förtroende till banken har befintliga
teorier och studier används. Baserat på den teoretiska referensramen skall hypoteser eller
forskningsfrågor utvecklas genom att de antingen verifieras eller falsifieras, för att i slutänden
komma fram till nya teorier inom valt ämnesområde. För denna uppsats kommer inte hypoteser
att användas eftersom ämnesområdet är relativt nytt, därav blir det svårt att hitta teoretiskt stöd
för hypoteserna. Däremot kommer en diskussion att föras med hjälp av befintlig teori samt data
från World Value survey. Därmed ligger enkäten World Value survey till grund för insamlingen
av empirin som skall ge en djupare inblick i hur olika faktorer samverkar individens förtroende
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till banken. Med andra ord har denna uppsats en struktur som delvis följer den positivistiska
metoden vilket gör den tillämpningsbar till största del.

3.1.2 Forskningsansats
Det finns tre väsentliga slutledningsmetoder, följande är den induktiva, deduktiva och
abduktiva metoden. Dessa tre metoder används baserat på vad studiens syfte är (Saunders et
al., 2009). Den metod som kommer belysas är den deduktiva metoden eftersom den är givande
för uppsatsens syfte. Enligt den deduktiva slutledningdsmetoden skall forskningen utveckla
hypoteser eller forskningsfrågor baserat på tidigare teorier inom ett forskningsområde. Det är
dessutom essentiellt inom denna metod att beskriva eller förklara orsakssamband mellan olika
variabler (Bryman & Bell, 2017). För att denna metod skall genomföras krävs stor mängd data
för att således kunna dra tydliga slutsatser (Saunders et al., 2009), vilket går att genomföra med
hjälp av databasen World Value survey. Den deduktiva metoden är därmed tillämpningsbar för
följande studie eftersom studien skall analysera och diskuterar en forskningsfråga som baserats
på den teoretiska referensramen inom området. Utöver det skall studien beskriva och förklara
orsakssamband mellan religion och individens förtroende med hjälp av insamlad data. Det går
dock att nämna att det är ovanligt vid användning av den deduktiva metoden att inte använda
hypoteser som del i studien. Vi har därför bortsett från hypoteser för denna studie eftersom
ämnesområdet är relativt outforskat. Därav är det svårt att luta sig bakom endast fåtal teorier
och data för att vidare kunna skapa hypoteser. Därför skall denna uppsats bidra med en
diskussion kring forskningsfrågan kopplad till befintlig teoretisk referensram och databas. Det
går ytterligare att nämna att vi även bortsett från hypoteser på grund av den mängd arbete som
behövs i och med genomgången av den stora mängd data vi har som grund för studien.
Framtagandet av data som krävs för att stödja hypoteser är både för tidskrävande samt
avancerat.
3.1.3 Forskningsmetod
En kombination av deduktiv forskningsmetoden samt positivistisk forskningsfilosofi leder till
att uppsatsen blir kvantitativ (Saunders et al., 2009; Bryman & Bell, 2017). En kvantitativ
studie fokuserar främst på numerisk datainsamling i form av statistik, enkäter och diagram.
Med hjälp insamlad data skapas ofta hypoteser baserat på uppsatsens teori som utvecklar en
hypotesprövning som vidare skall bearbetas och analyseras (Saunders et al., 2009). Eftersom
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uppsatsen inte har några hypoteser har det ersatts med en diskussion kring forskningsfrågan
baserat på befintlig teori och data. Genom den kvantitativa forskningsmetoden kan en
undersökning på större mängd data analyseras, vilket vidare leder till olika generaliserade
slutsatser dras (Denscombe, 2018). Därför är databasen World Value survey lämplig. Eftersom
databasen innehåller en stor mängd data har vi sållat och begränsat oss till att undersöka
förtroendet till banken i förhållande till faktorn religion. Därav är den kvantitativa metoden
ytterligare lämplig eftersom den besvarar uppsatsens syfte att undersöka förtroendet till banken
samt förstärker studiens trovärdighet.
3.1.4 Litteratursökning och källkritik
Givande och väsentliga forskningsmotorer förstärker uppsatsens trovärdighet därav baseras
uppsatsens teoretiska referensram samt metod på olika motorer som är väl granskade.
Högskolan Kristianstads databas summon är bland sökningsmotorerna som arbetet utgår ifrån.
Databasen går att filtrera därmed är det möjligt att välja “Peer- reviewed” artiklar som är både
vetenskapligt granskade och högt standardiserade. Dessutom skapas större trovärdighet för
uppsatser som utgår ifrån artiklar skrivna av erfarna forskare inom de olika forskningsområden
(Saunders et al., 2009). En annan forskningsmotor är Google Scholar som är betydligt bredare
och bidrar med sökning efter vetenskaplig och akademisk litteratur. Vid sökning har sökord
som “Trust in banks”, “Culture and trust” samt liknande definitioner använts för att hitta artiklar
inom området. Genom att göra breda sökningar byggs samt utvecklas kunskap kring området
angående hur sambandet mellan religiösa faktorer och individens förtroende till banken ser ut.
Utöver det får läsaren en överskådlig överblick och därför är det viktigt att ha en kritisk syn på
litteraturen för att vidare kunna nyttja det i den egna uppsatsen (Bryman & Bell, 2017).

Det går inte att bortse från vetenskapliga böcker som värderas högt och därav har dessa använts
för

denna

uppsats.

Böcker

såsom

“Företagsekonomiska

forskningsmetoder”

och

“Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” med
mer har utvecklat arbetet framåt. Utöver det har både primär och sekundärdata använts för
denna uppsats. Primärdata är ny och obehandlad information som skapas genom enkäter,
observationer samt intervjuer eller andra datainsamlingstekniker (Christensen et al, 2016).
Gällande vår uppsats klassas data från World Value survey som primärdata eftersom det är en
stor enkät och därmed innehåller både ny och obehandlad information. Sekundärdata däremot
är befintlig information som samlats in samt sammanställts under olika sammanhang
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(Christensen et al, 2016). Under teoriavsnittet används sekundärdata eftersom det är befintliga
artiklar som har samlats in och sammanställts med hjälp av tidigare nämnda
forksningsmotorer.

3.2 Empirisk metod och data
Den empiriska metoden introduceras datainsamlings basen World Value survey samt en
beskrivning av uppsatsens urval. Vidare i avsnittet lyfts operationaliseringen fram i form av en
oberoende variabel, beroende variabel samt fyra kontrollfrågor. Detta med hjälp av frågor kring
religion, ekonomi och demografi i förhållande till förtroende för att kunna få en djupgående
uppfattning av data.
3.2.1 Datainsamling
För denna studie används den primära databasen World Value survey som är en enkät där över
290 frågor besvaras av cirka 70 000 individer. För denna uppsats har vi använt oss av arkivdata
från World Value survey det vill säga data som redan är insamlad av tidigare forskare som vi
har nyttjat och granskat. Detta för att kunna luta vår uppsats bakom en trovärdig källa som
redan säkerställd samt för att kunna ha en stor databas som grund för vår kvantitativa studie. På
grund av den stora mängden arkivdata har endast centrala frågor lyfts fram och därav har
kodningen (bilaga 1) för just de diskuterats samt beräknats. Väsentliga beräkningar för denna
uppsats är korrelation, medelvärde och standardavvikelsen. Det är med syfte att kunna
tillhandahålla empirin kring hur sambandet ser ut mellan religiösa faktorer och individens
förtroende till banken.

En enkät kan innehålla både strukturerade och ostrukturerade frågor. Det vill säga vid en
strukturerad enkät får deltagaren ett begränsat antal kodade svarsalternativ. Däremot i en
ostrukturerad enkät kan deltagaren öppet besvara frågorna (Denscombe, 2018). För denna
studie används den strukturerade enkätundersökningen eftersom den är givande för
analysprocessen och därför är frågorna förkodade svarsalternativ. Enkäten World Value survey
har ett tydligt upplägg på frågorna där första frågan handlar om förtroendet till banken inom de
52 undersökta länderna. Vidare ställs frågor gruppvist angående olika ämnen som exempelvis
religion, tillit, korruption, acceptans och demografi. Följande för att skapa en struktur och röd
tråd inom enkäten. Det går även att nämna att alla deltagare i enkäten World Value survey är
anonyma och säkra. Dessutom ger enkät funktionen för World Value survey upphov till andra
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program att överföra och använda materialet för vidare statistiska analyser (Denscombe,
2018). Därav har väsentliga frågor sållats, omkodats och överförts till programmet SPSS för
att vidare göra beräkningar som skall underlätta processen.

Omkodat
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

Enkätens kod
Q6
Q164
Q165
Q171
Q172
Q173
Q289
Q71
Q78
Q87
Q50
Q286
Q287
Q288

Bilaga 1 - Omkodning av utvalda frågor

Kommentar: Bifiogar denna tabell för att klargöra ovanstående text. Värt att nämna är att en
omkodning av frågorna har genomförts för att få en tydligare struktur på frågornas ordning.
3.2.2 Urval
Baserat på att följande artikel önskar att genomföra studien på individnivå har vi valt att
fokusera på att undersöka tre länder, USA, Tyskland och Indonesien. Följande urval avgränsar
studien till att undersöka cirka 7300 svar från de tre utvalda länderna istället för att undersöka
över 70 000 svar från 52 olika länder.

De tre länderna är utvalda i ett försök av att skapa en god representation för den översiktliga
påverkan. Länderna har valts ut på grund av att de representerar tre olika världsdelar och
varierande religioner. Urvalet representerar därmed Asien, Europa och Nordamerika samt den
katolska och protestantiska kristendomen samt islam. Dessutom består dessa tre länder av cirka
10% utav den totala studien. Genom vårt val av urval anser vi därmed att undersökningen får
en god representerande bild över de översiktliga sambanden. Ytterligare, när det kommer till
medelvärdet av förtroende, ligger den utvalda data på en mycket snarlik nivå (2,34) i koppling
till den totala data (2,43). Genom detta urval av individer i de tre länderna, USA, Tyskland och
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Indonesien kan vi åskådliggöra tydligare samband med hjälp av mått i form av korrelationer,
standardavvikelser och medelvärden.
3.2.3 Operationalisering
Operationalisering går att definieras som ett abstrakt samt omätbart begrepp. Därav kan
sambandet mellan religiösa faktorer och individens förtroende till banken presenteras och
översättas till något mätbart och konkret (Saunders et al., 2009; Körner & Wahlgren, 2015).
Denna studie använder sig av den deduktiva forskningsansatsen, med undantaget att inga
hypoteser används, som gör det ytterligare essentiellt för operationaliserings konceptet att
vidare kunna veta hur de skall mätas (Saunders et al., 2009). Vår uppsats skall vidare översatta
valda frågor från databasen World Value survey till mätbara instrument. Således presenteras en
operationalisering av studiens oberoende variabler och beroende variabler som är givande för
resultat i den statistiska granskningen, för att vidare kunna bevisa orsakssambanden.
Följaktligen i avsnittet lyfts fyra kontrollfrågor för att verifiera om de beroende variablerna
påverkar de oberoende variablerna.
3.2.3.1 Oberoende variabel
Uppsatsens oberoende variabel är religion eftersom denna variabel kan orsaka förändringar
eller samband i den beroende variabeln. Kort sagt påverkas inte oberoende variabler av
beroende variabler (Denscombe, 2018). Baserat på teoretiska referensramen har faktorn
religion en samverkan på nivån av förtroende till banker vilket är vår beroende variabel (L.
Guiso., 2003).

3.2.3.1.1 Religion
Uppsatsens definition av variabeln religion kan enkelt sammanfattas som religiösa variabler,
som kunskap, värderingar, attityder och åsikter som gått i arv från tidigare generationer genom
naturligt lärande och imitation. Flertalet av religiösa variabler har genom tidigare studier
bevisats ha påverkningar och möjliga samband till människors attityder mot det ekonomiska
systemet. (L. Guiso, et al., 2003). Nedan presenteras frågorna 1–7 kopplade till religion,
följande utgår från databasen World Value survey. Vidare kommer varje fråga förklaras utifrån
bedömningsskalan som den faller inom. Fråga Q1 och Q2 beskriver betydelsen av religion och
gud bland individerna och gör det därmed tydligt om individerna anser religion som något
viktigt i deras liv. Fråga Q4 och Q5 beskriver istället hur aktiva individerna anser sig vara i
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koppling till deras religion. Slutligen beskriver fråga Q3, Q6 och Q7 om individerna anser sig
som religiösa, troende och tillhörande till dess religion.

Alla dessa frågor är essentiella i skapandet av en bild över individens religiositet på grund av
att de visar på olika oberoende religiösa variabler som påverkar den beroende variabeln
förtroende. Ett ytterligare bevis på att dessa variabler hänger samman är att Cronbach’s Alpha
ligger på ett värde om 0,821 vilket är högre än 0.7. Enligt Julie Pallant (2016) bör Cronbach’s
Alpha överstiga en nivå av 0,7 för att acceptera antagandet om att det finns en korrelation
mellan frågorna och att det därmed finns en intern koppling (Tabell 4).
Tabell 1- Frågor kopplade till religion
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3.2.3.2 Beroende variabel
Den beroende variabeln förändras samt påverkas av de oberoende variablerna (Denscombe,
2018). För denna uppsats är beroende variabeln förtroende som påverkas av olika faktorer som
presenteras med hjälp av frågor relaterade till förtroende. Utifrån tidigare teori påverkas
förtroendet till banker av olika faktorer, exempelvis faktorer gällande religiositet (Z Fungáčová,
et al 2019).

3.2.3.2.1 Förtroende
Utifrån studiens definition av variabeln förtroende är förtroende en faktor som kontinuerligt
kan ifrågasättas och förändras efter nya förändrade omständigheter tar plats (B. Basaran M.
Bagheri 2020). Detta kopplas även till att förtroende kan definieras som att acceptera en
sårbarhet i hoppet om att uppfylla positiva beteenden och förväntningar. Den tydliga
kopplingen mellan dessa är såklart att det vid nya situationer ofta uppstår nya förväntningar
eller hopp som därmed samverkar individens förtroende. Följande kan även kopplas till banker
där det uppstår en ömsesidig risk samt beroende i hopp om bra resultat (Kabadayi, 2016).

Nedan följer en presentation av frågorna 8–10 kopplade till förtroendet som baseras på
databasen World Value survey. Vidare kommer varje fråga förklaras utifrån bedömningsskalan
som den faller inom. “Hur mycket förtroende har du till banker?” är en mycket essentiell frågan
för denna uppsats på grund av dess starka koppling till uppsatsens syfte. De två övriga frågorna
är ytterligare viktiga för att undersöka hur förtroendet varierar bland individerna. (Z Fungáčová,
et al 2019). Diskussion gällande alla tre förtroende har vi valt att benämna som generellt
förtroende eftersom vi då försöker påvisa individens förtroende i stora drag och inte enbart till
banker. Gällande de beroende variablerna går det ytterligare att påvisa ett starkt samband
eftersom Cronbach’s Alpha har ett värde på 0,742. Som tidigare nämnt innebär det att
antagandet om att det finns en korrelation mellan frågorna och att det därmed finns en intern
koppling kan accepteras (Tabell 4).
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Tabell 2- Frågor kopplade till förtroende

3.2.3.3 Kontrollfrågor
Uppsatsens fyra kontrollfrågor behandlar olika ekonomiska perspektiv där de ekonomiska
klasserna ligger i fokus. Syftet med kontrollfrågorna är att klargöra hur de beroende variablerna
påverkar de oberoende variablerna och därav ligger inte kontrollfrågorna i huvudintresse
(Bryman & Bell, 2017). Dessutom förstärks uppsatsens trovärdighet med hjälp av de fyra
kontrollfrågorna.

3.2.3.3.1 Ekonomi
Utifrån tidigare nämnd forskning går det att tolka kopplingar mellan en religion och dess
ekonomiska samverkan är det korrelationer till dess religiösa kultur, till dess traditioner och till
hur den har utvecklats från generation till generation som undersöks (L. Guiso, et al 2003).
Därav har ekonomiska frågor kring samhällsklass lyfts fram för att kunna påvisa dess
samverkan på både förtroendet och religionen. Nedan presenteras frågor och kontrollfrågor
kopplade till ekonomi med avsikt att klargöra förtroendet till banken. Frågorna 11–14 inom
ekonomi kommer lyftas fram samt att varje frågas bedömningsskala kommer att förklaras.
Fråga Q11 och Q13 beskriver individens åsikt om dess egna ekonomiska situation medan fråga
Q12 och Q14 beskriver den faktiska ekonomiska situationen bland individerna. Dessa frågor
har valts ut i ett försök om att skapa en bild över både de verkliga samt åsiktsbaserade finansiella
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situationerna som individerna är i för att undersöka om det finns en koppling eller påverkan på
förtroendet till banker.
Tabell 3 - Frågor kopplade till ekonomi

3.3 Cronbach's Alpha
Cronbach’s Alpha har ytterligare undersökts för att klargöra om frågorna angående vår
beroende samt oberoende variabel har en god korrelation till varandra och därmed kan sägas
baseras på en liknande konstruktion. Cronbach’s Alpha bör enligt Julie Pallant (2016) överstiga
en nivå av 0,7 för att acceptera antagandet om att det finns en korrelation mellan frågorna och
att det därmed finns en intern koppling. (Pallant, 2016)
Nedanstående tabell åskådliggör de två framtagna Cronbach’s Alpha-värdena som både
representerar vår oberoende och beroende variabel. Den oberoende variabel religion har ett
Cronbach’s Alpha-värde på 0,821 vilket, på grund av att det är högre än 0,7, indikerar att det
finns en god intern koppling. Även den beroende variabeln har ett högre värde än 0,7, nämligen
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0,742 vilket återigen visar på en god intern koppling. (Pallant, 2016). Följande höga Cronbach’s
Alpha-värden visar på att studien baseras på en god grund i form av beroende och oberoende
variabler.
Tabell 4 - Cronbach's Alpha

3.4 P-värde
P-värdet har även framtagits för att påvisa att det finns ett signifikant samband mellan den
beroende och oberoende variabeln eller med andra ord för att påvisa att korrelationerna är
signifikanta. Enligt Julie Pallant (2016) bör p-värdet inte överstiga 0,05 vid ett test på 95%
signifikansnivå, vid det fallet kan signifikansen anses som icke signifikant. (Pallant, 2016)
Nedanstående tabell åskådliggör de framtagna p-värdena som visar signifikansen av
korrelationen mellan de utvalda frågorna och förtroendet till banken. Det är tydligt i tabellen
att alla frågors korrelation kan anses som signifikanta eftersom alla p-värden ligger på 0,000.
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Detta kan argumenteras att vara beroende av faktumet att vår databas är så stor, med 7324 svar,
vilket skapar stora möjligheter för en god signifikans.
Tabell 5- P-värde

Fråga

P-värde i koppling till Q9: Förtroende till bank

Q1: Hur viktigt är religion i ditt liv?

0,000

Q2 Hur viktigt är gud i ditt liv?

0,000

Q3: Tror du på gud?

0,000

Q4: Hur ofta går du till kyrkan?

0,000

Q5: Hur ofta ber du?

0,000

Q6: Är du en religiös person?

0,000

Q7: Tillhör du en religion eller valör?

0,000

Q8: Hur mycket förtroende har du till 0,000
regeringen?
Q9: Hur mycket förtroende har du till banker?

X

Q10: Hur mycket förtroende har du till 0,000
världsbanken?
Q11: Hur nöjd är du men den finansiella 0,000
situationen i hemmet?
Q12: Under förra året har din familj…?

0,000

Q13: Vilken social klass skulle du beskriva dig 0,000
själv tillhöra?
Q14: Vilken inkomstnivå anser du att du tillhör?

0,000
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4. Presentation av data och tabeller
Följande kapitel kommer presentera de deskriptiva tabellerna som baseras på data från World
Value survey som framtagits under perioden 2017 till 2020 i 52 länder. Fokus ligger på data
från länderna USA, Tyskland och Indonesien. Både en översiktlig samt individuell genomgång
är en del av kapitlet. Med hjälp av olika beräkningar som medelvärdet, korrelationen,
standardavvikelsen kartläggs religion, förtroendet till banken och ytterligare kontrollfrågor.

4.1 Deskriptiva tabeller - Totalt
World Value survey har I sin enkät 7324 svar inom de tre utvalda länderna. Följande data har
med hjälp av det statistiska programmet SPSS transkriberat till tydliga och mätbara variabler.
Nedan följer en beskrivande överblick angående den framtagna statistiken och dess variabler.
Därefter hittas även en beskrivande inblick över statistiken i de individuella länderna för att
skapa en tydligare förståelse över skillnader mellan de utvalda länderna.
4.1.1 Religion
Tabell 6 åskådliggör nivån av religion bland de 7324 individerna. Tabellen tydliggör
medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till banker. Skalan är även
del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på grund av den stora
variationen mellan de olika frågorna.
Det flesta frågorna har ett medelvärde som tyder på en hög religiositet. Det enda undantaget är
fråga Q4 angående hur ofta individerna besöker sin religions kyrka vilket visar på en lite lägre
religiositet. Följande innebär att individerna överlag har en hög religiositet och därmed kan det
antas att en stor andel av individerna är religiösa. Undantaget i och med fråga Q4 visar på att
det är aktivt deltagande i religionen som är mindre bland individerna. Det går dock att nämna
att standardavvikelsen för ett flertal av frågorna är mycket hög vilket visar på att det finns
variationer mellan individerna. En hög standardavvikelse kan även bero på storleken av skalan
eftersom dessa ofta hör samman.
Ytterligare visar tabellen korrelationen mellan de religiösa frågorna och förtroendet till banker.
Detta har framtagits genom Spearman’s rangkorrelation för att undersöka om det finns någon
korrelation mellan religion och förtroende till banker. Alla frågor förutom Q7 visar på en
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liknande hög positiv korrelation till förtroende till banker. Följande innebär att det finns en
koppling mellan hög religiositet i form av att exempelvis tro på gud, att se en betydelse i religion
eller att aktivt besöka sin kyrka, samt ett högt förtroende till banker. Fråga Q7 som undersöker
vidare individerna tillhör en viss religion eller valör har istället en lägre positiv korrelation till
förtroende till banker. Detta innebär att det inte finns en lika tydlig koppling mellan en viss
religion eller valör till högt förtroende till banker.
Tabell 6 - Deskriptiv tabell för alla tre länderna - Religion
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4.1.2 Förtroende
Tabell 7 åskådliggör nivån av förtroende bland de 7324 individerna. Tabellen tydliggör
medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet överlag. Skalan är även del
av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga.
Alla tre frågor har ett mycket liknande, rätt så högt, medelvärde som tyder på att individerna i
överlag inte har ett alltför högt förtroende. Att dessa medelvärden är så liknande kan även
kopplas till de positiva korrelationerna mellan de olika förtroendena. Dessa visar ju på att det
finns en koppling mellan högt förtroende till en part och högt förtroende till en annan.
Tabell 7 - Deskriptiv tabell för alla tre länderna - Förtroende

4.1.3 Kontroll
Tabell 8 åskådliggör de ekonomiska kontrollfrågornas data bland de 7324 individerna. Tabellen
tydliggör medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till banker.
Skalan är även del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på grund av
den stora variationen mellan de olika frågorna.
Tabellen tydliggör med hjälp av dess medelvärden att den finansiella situationen bland de
utfrågade individerna är rätt skaplig eftersom de flesta medelvärden ligger i mitten av frågans
skala. Dock finns det höga standardavvikelser vilket innebär att det finns en variation bland
individerna. Korrelationerna är inte särskilt starka men visar på att det överlag finns en svag
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negativ korrelation mellan förtroende till bank och sparande, inkomstnivå och social klass. Högt
förtroende till banker kan därmed enligt denna data inte kopplas till högt sparande, hög
inkomstnivå eller hög social klass.
Tabell 8 - Deskriptiv tabell för alla tre länderna - Kontroll

4.1.4 Korrelationstabell - Totalt
Tabell 9 baseras på Spearman’s korrelation mellan alla de undersökta frågorna och har
framtagits för att ytterligare åskådliggöra hur frågorna korrelerar med varandra. Det är tydligt
att de religiösa frågorna Q1 till Q7 har starka korrelationer till varandra vilket innebär att de
religiösa variablerna har starka kopplingar till varandra. Den enda fråga med lägre korrelation
är fråga Q7 vilket visar på att individernas val av religion eller valör har en lägre koppling till
de övriga religiösa faktorerna.

Frågorna Q8 till Q10 visar ytterligare på korrelationer i koppling till de undersökta
förtroendena. Dessa korrelationer är på en lägre nivå, men visar fortfarande på positiva
kopplingar till alla de religiösa variablerna samt såklart även positiva korrelationer till de olika
förtroendena. Följande innebär att det fortfarande finns en positiv koppling mellan de religiösa
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och förtroendebaserad variablerna. De sista frågorna, Q11 till Q14, visar på hur
kontrollfrågorna korrelerar till de övriga variablerna. De mycket låga och ofta negativa
korrelationerna visar på att det inte finns en koppling till de religiösa variablerna eller till de
olika förtroendena. Det går därmed att argumentera att dessa inte är samverkande faktorer. Det
finns dock en koppling mellan de ekonomiska kontrollfrågorna vilket visar på att de har en
positiv koppling till varandra.
Tabell 9 - Korrelationstabell för alla frågor totalt

4.2 Deskriptiva tabeller - USA
World Value survey har I sin enkät 2596 svar inom USA. Följande data har med hjälp av det
statistiska programmet SPSS transkriberat till tydliga och mätbara variabler. Nedan hittas en
beskrivande inblick över statistiken bland individerna i USA för att skapa en tydligare förståelse
över skillnader mellan de utvalda länderna.
4.2.1 Religion
Tabell 10 åskådliggör nivån av religion bland de amerikanska individerna. Tabellen tydliggör
medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till banker. Skalan är även
del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på grund av den stora
variationen mellan de olika frågorna.
Det finns en variation mellan medelvärdet på de olika frågorna. En del frågor, såsom Q1, Q2,
Q5 och Q6 visar på ett medelvärde som tyder på en lite högre religiositet. De övriga frågorna
visar istället, med hjälp av deras medelvärden, på en lägre religiositet. Det hittas alltså en
variation inom religiositeten av individerna när det gäller de olika religiösa faktorerna. Detta är
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överensstämmande med faktumet att ett flertal frågor har en högre standardavvikelse och
därmed en högre variation mellan svaren från individerna. Standardavvikelsen påverkas dock
såklart även av storleken av skalan på frågorna.
Ytterligare visar tabellen korrelationen mellan de religiösa frågorna och förtroendet till banker.
Detta har framtagits genom Spearman’s rangkorrelation för att undersöka om det finns någon
korrelation mellan religion och förtroende till banker. Precis som vid den översiktliga
genomgången av de deskriptiva tabellerna har alla frågor en liknande hög positiv korrelation
till förtroende till banker. Dessa korrelationer är dock på en ganska låg nivå i jämförelse med
den översiktliga genomgången. Följande innebär att det finns en svag koppling mellan hög
religiositet och förtroende till banker.
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Tabell 10 - Deskriptiv tabell för USA - Religion

4.2.2 Förtroende
Tabell 11 åskådliggör nivån av förtroende bland de amerikanska individerna. Tabellen
tydliggör medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet överlag. Skalan
är även del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga.
Alla tre frågor har återigen ett mycket liknande samt relativt högt medelvärde som tyder på att
individerna i överlag inte har ett alltför högt förtroende. Medelvärdet bland de olika frågorna
ligger inom USA på en högre nivå än i den översiktliga genomgången. Att dessa medelvärden
är så liknande kan även kopplas till de positiva korrelationerna mellan de olika förtroendena.
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Dessa visar ju på att det finns en koppling mellan högt förtroende till en part och högt förtroende
till en annan. Dock, när det gäller korrelationen mellan regeringen och världsbanken är denna
mycket låg vilket visar på att det inte finns någon positiv koppling mellan dessa två förtroenden
bland individerna i USA.
Tabell 11 - Deskriptiv tabell för USA - Förtroende

4.2.3 Kontroll
Tabell 12 åskådliggör de ekonomiska kontrollfrågornas data bland de amerikanska individerna.
Tabellen tydliggör medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till
banker. Skalan är även del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på
grund av den stora variationen mellan de olika frågorna.
Tabellen tydliggör att den finansiella situationen bland de utfrågade individerna är god.
Följande på grund av medelvärden som lutar sig mot den positiva sidan, som visar på goda
finansiella situationer, av skalorna. Dock finns det höga standardavvikelser vilket innebär att
det finns en variation bland individerna. Korrelationerna är inte särskilt starka, däremot visar
den på en intressant skillnad från den översiktliga genomgången. Alla korrelationer är nu svagt
positiva istället för de tidigare negativa korrelationerna. Följande innebär att bland de
amerikanska individerna finns det en svag positiv koppling mellan goda finansiella faktorer,
såsom sparande och hög inkomstnivå, och ett högre förtroende till banker.
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Tabell 12 - Deskriptiv tabell för USA - Kontroll

4.3 Deskriptiva tabeller - Tyskland
World Value survey har I sin enkät 1528 svar inom Tyskland. Följande data har med hjälp av
det statistiska programmet SPSS transkriberat till tydliga och mätbara variabler. Nedan hittas
en beskrivande inblick över statistiken bland individerna i Tyskland för att skapa en tydligare
förståelse över skillnader mellan de utvalda länderna.
4.3.1 Religion
Tabell 13 beskriver nivån av religion bland de tyska individerna. Tabellen tydliggör
medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till banker. Skalan är även
del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på grund av den stora
variationen mellan de olika frågorna.
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Tysklands individer visar på en låg tro genom deras svar. Flertalet av medelvärden är mot den
negativa sida, alltså visar på en låg religiositet. Dock finns det en del frågor som visar på lite
högre religiositet, exempelvis fråga Q3 och Q6. Återigen finns det ytterligare ett flertal frågor
som har en högre standardavvikelse vilket innebär att det för dessa frågor finns en högre
variation mellan svaren från individerna. Standardavvikelsen påverkas dock såklart även av
storleken av skalan på frågorna.
Ytterligare visar tabellen 13 korrelationen mellan de religiösa frågorna och förtroendet till
banker. Detta har framtagits genom Spearman’s rangkorrelation för att undersöka om det finns
någon korrelation mellan religion och förtroende till banker. Korrelationerna är mycket
liknande de korrelationer som åskådliggjordes bland individerna i USA: alla frågor har en
liknande positiv korrelation till förtroende till banker. Denna korrelation är precis som i USA
på en ganska låg nivå i jämförelse med den översiktliga genomgången. Följande innebär att det
finns en svag koppling mellan hög religiositet och högt förtroende till banker.
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Tabell 13- Deskriptiv tabell för Tyskland - Religion

4.3.2 Förtroende
Tabell 14 åskådliggör nivån av förtroende bland de tyska individerna. Tabellen tydliggör
medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet överlag. Skalan är även del
av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga.
Alla tre frågor har återigen ett mycket liknande samt relativt högt medelvärde som tyder på att
individerna i överlag inte har ett alltför högt förtroende. Medelvärdet bland de olika frågorna
ligger inom Tyskland på en högre nivå än i den översiktliga genomgången och därmed på en
liknande nivå till USA. Att dessa medelvärden är så liknande kan även kopplas till de positiva
korrelationerna mellan de olika förtroendena. Dessa visar ju på att det finns en koppling mellan
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högt förtroende till en part och högt förtroende till en annan. Dock, till skillnad från USA, och
i liknelse till den översiktliga genomgången finns det i Tyskland liknande positiva korrelationer
mellan alla tre förtroenden.
Tabell 14 - Deskriptiv tabell för Tyskland - Förtroende

4.3.3 Kontroll
Tabell 15 åskådliggör de ekonomiska kontrollfrågornas data bland de tyska individerna.
Tabellen tydliggör medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till
banker. Skalan är även del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på
grund av den stora variationen mellan de olika frågorna.
Tabellen tydliggör att den finansiella situationen bland de utfrågade individerna är mycket god.
Medelvärdena lutar mot den högre positiva sidan av skalorna bland de flesta frågorna vilket
tyder på att tyska individer är eller anser att vara i goda finansiella situationer. Medelvärden är
lite högre än i USA vilket därmed kan argumenteras att innebära att Tysklands individer är i en
bättre finansiell situation. Dock finns det lite höga standardavvikelser vilket innebär att det finns
en variation bland individerna. Korrelationerna är mycket svaga och visar därmed inte på några
tydliga kopplingar till förtroende till banker. Korrelationerna är även varierande, hälften är
positiva och hälften är negativa. Följande tyder återigen på att det inom Tyskland inte finns
några tydliga kopplingar mellan de ekonomiska kontrollfrågorna och förtroende till banker.
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Tabell 15 - Deskriptiv tabell för Tyskland - Kontroll

4.4 Deskriptiva tabeller - Indonesien
World Value survey har I sin enkät 3200 svar inom Indonesien. Följande data har med hjälp av
det statistiska programmet SPSS transkriberat till tydliga och mätbara variabler. Nedan hittas
en beskrivande inblick över statistiken bland individerna i Indonesien för att skapa en tydligare
förståelse över skillnader mellan de utvalda länderna.
4.4.1 Religion
Tabell 16 belyser nivån av religion bland de indonesiska individerna. Tabellen tydliggör
medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till banker. Skalan är även
del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på grund av den stora
variationen mellan de olika frågorna.
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Medelvärdet på frågorna är mycket tydliga. Alla medelvärden pekar på en väldigt hög
religiositet vilket innebär att individerna i Indonesien är mycket religiösa. Ytterligare är
standardavvikelserna mycket låga, även på de frågorna med en mycket stor skala. Följande
innebär att variationen är mycket låg bland individerna. Denna höga religiositet står ut i
jämförelse med både USA, Tyskland och den översiktliga genomgången.
Ytterligare visar tabellen korrelationen mellan de religiösa frågorna och förtroendet till banker.
Detta har framtagits genom Spearman’s rangkorrelation för att undersöka om det finns någon
korrelation mellan religion och förtroende till banker. Konstigt nog har Indonesien väldigt låga
korrelationer mellan deras religiositet och förtroende till banker. Följande visar på att det enligt
Spearman’s rangkorrelation inte finns någon tydlig koppling mellan dessa två faktorer.
Följande är såklart mycket motsägande, dock anser vi att faktumet att korrelationerna är runt 0
kan troligen kopplas till den extrema majoritet som är religiösa. Eftersom nästan 100% av
individerna är mycket religiösa blir det svårt att visa på en tydlig koppling. I de frågor som har
en lite högre standardavvikelse, däribland exempelvis fråga Q4 angående att besöka religionens
kyrka, finns det en tydligare korrelation vilket stödjer följande antagande. Faktumet att dessa
mer tydliga korrelationer ytterligare är negativa åskådliggör att de frågor som har mindre
koppling till den för övrigt otroligt höga religiositeten kan kopplas till ett mindre högt
förtroende till banker. I och med följande antaganden går det därmed att se att det i största
sannolikhet finns en stor koppling mellan den mycket höga religiositeten och det höga
förtroendet till banker, följande även om korrelationerna i landet ser lite förvirrande ut.
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Tabell 16 - Deskriptiv tabell för Indonesien - Religion

4.4.2 Förtroende
Tabell 17 tydliggör nivån av förtroende bland de indonesiska individerna. Tabellen tydliggör
medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet överlag. Skalan är även del
av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga.
Alla tre frågor har återigen ett mycket liknande, rätt så högt, medelvärde som tyder på att
individerna i överlag har ett ganska högt förtroende. Medelvärdet bland de olika frågorna ligger
inom Indonesien på en ganska mycket högre nivå än i den översiktliga genomgången samt de
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andra länderna. Det går därmed att inse att individerna i Indonesien har ett högre förtroende till
banker vilket säkerligen kan kopplas till den höga religiositeten. Detta även med de tidigare
nämnda lite förvirrande korrelationerna. Medelvärdet är även på mycket liknande hög nivå
vilket kan kopplas till de positiva korrelationerna mellan de olika förtroendena. Dessa visar ju
på att det finns en koppling mellan högt förtroende till en part och högt förtroende till en annan.
Tabell 17- Deskriptiv tabell för Indonesien - Förtroende

4.4.3 Kontroll
Tabell 18 åskådliggör de ekonomiska kontrollfrågornas data bland de indonesiska individerna.
Tabellen tydliggör medelvärden, standardavvikelser samt korrelationen till förtroendet till
banker. Skalan är även del av tabellen för att förtydliga medelvärdet för varje fråga, detta på
grund av den stora variationen mellan de olika frågorna.
Tabellen tydliggör att den finansiella situationen bland de utfrågade individerna är ganska god.
Medelvärdena lutar mot den lägre positiva sidan av skalorna bland de flesta frågorna. Dock
åskådliggör fråga Q14 att en stor mängd av individerna inte har en särskilt hög inkomstnivå. I
jämförelse med de andra länderna blir det tydligt att de indonesiska individerna har sämre
besparingar samt inkomstnivå, dock anser de sig själva ha liknande goda finansiella situationer
och social klass. Återigen finns det lite höga standardavvikelser vilket innebär att det finns en
variation bland individerna. Korrelationerna är mycket svaga och visar därmed inte på några
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tydliga kopplingar till förtroende till banker. Korrelationerna är även i liknelse till den
översiktliga genomgången negativa. Överlag tyder korrelationerna på att det inom Indonesien
inte finns några tydliga kopplingar mellan de ekonomiska kontrollfaktorerna och förtroende till
banker.
Tabell 18 - Deskriptiv tabell för Indonesien - Kontroll
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5. Analys
Följande kapitel analyserar och diskuterar den presenterade data och dess innebörd i koppling
till tidigare studier samt såklart även till forskningsfrågan om hur sambandet mellan religion
och förtroende till banker ser ut. Kapitlet avslutas med ett sammanfattande stycke som
förtydligar analysen genom en översiktlig presentation.

5.1 Sambandet
Den data som presenterats i tidigare kapitel har möjliggjort för oss att åskådliggöra ett antal
intressanta samband mellan religion och förtroende till banker. Till att börja med har det tydligt
lyfts fram att det finns positiva korrelationer bland alla de sju religiösa frågorna till förtroendet
till banker. Korrelationerna visar därmed på ett samband mellan religion och förtroende till
banker i alla de undersökta formerna av religiositet. Sambandet visar på att det finns en positiv
koppling till högt förtroende till banker när det gäller såväl en hög betydelse av religion och
gud bland individerna, en hög aktivitet inom religionen bland individerna samt en åsikt gällande
att se sig själva som religiösa, troende och tillhörande till en religion (Tabell 6).
Studier som exempelvis L. Guiso, et al (2003) och Z Fungáčová, et al (2019) som tidigare har
diskuterats i det teoretiska kapitlet av följande uppsats har påvisat ett liknande men översiktligt
samband. L. Guiso, et al (2003, s.277) skriver i sin studie att: “Religious people trust others
more, trust the government and the legal system more…”. Följande citat påvisar att författarna
precis som oss har hittat ett positivt samband mellan religion och förtroende. Z Fungáčová, et
al (2019) stödjer även detta och utvecklar sambandet ytterligare. I artikeln hittas citatet
“Additionally, religious, political, and economic values affect trust in banks. Notably, religious
individuals tend to put greater trust in banks…” (Z Fungáčová, et al 2019, s.452). Författarna
har genom denna artikel påvisat ett positivt samband mellan religion och förtroende specifikt
till banker.

De samband som åskådliggjorts gällande det positiva sambandet mellan religion och förtroende
har därmed ett översiktligt stöd från tidigare studier som studerat ämnet. Eftersom det vid
följande tidpunkt inte hittats någon liknande djupgående studie inom ämnet är det svårt att hitta
mer specifikt stöd från tidigare studier. Ytterligare går det att nämna att ingen motsägande
studie har hittats.
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För att påbörja den mer djupgående analysen går det att diskutera att det positiva sambandet är
tydligast i koppling till betydelse av gud och religion, till frågorna Q1 och Q2, och lägst i
koppling till de frågor som undersöker individens åsikt angående att tro på en gud eller att
tillhöra en religion, till frågorna Q3 och Q6. Följande tycker vi är mycket intressant. Det
åskådliggör att enbart tillhörande till en religion, eller ett troende på gud har visat sig som
mindre kopplat till ett högt förtroende. Att individerna istället ser en hög betydelse i sin gud
eller religion har därmed en större inverkan på individerna och dess förtroende till banker,
sambandet är tydligare och mer positivt. Även hög aktivitet inom individernas religion har ett
tydligare samband i form av högre korrelation till förtroende till banker. Följande åskådliggörs
genom frågorna Q4 och Q5 (Tabell 6).

Att en del individer påvisar ett högre förtroende till banker kan därmed delvis argumenteras att
bero på att dessa individer påverkas mer av den religiösa attityden. Detta på grund av deras
aktivitet inom religionen samt på grund av att de ser en betydelse i dessa attityder. Följande kan
därmed även argumenteras att innebära att enbart tillhörande till religion innebär att individen
inte innehar eller påverkas av de religiösa attityderna på samma nivå eller sätt, och att
individerna därmed inte får ett liknande högt förtroende till banker.

Det går ytterligare att nämna att tillhörande till en viss religion åskådliggör lägst samband till
ett högt förtroende. Korrelationen mellan dessa frågor menar därmed att det inte finns en stor
skillnad mellan de olika religionerna och dess samband mellan religion och förtroende till
banker. Följande är lite motsägande till såväl jämförelse mellan de olika länderna och deras
religioner samt tidigare litteratur.

Vid jämförelse av de olika länderna går det dock att se en motsägelse till korrelationen. Följande
åskådliggörs genom den framtagna data på lands nivå och skillnaderna mellan Indonesien och
de två övriga länderna. Indonesiens individer är i majoritet tillhörande till den islamska
religionen och individerna i USA och Tyskland är istället i majoritet tillhörande den
protestantiska och den katolska kristendomen. USA och Tyskland visar på lägre nivåer av
förtroende till banker med medelvärden på 2,67 och 2,85 och Indonesien visar på ett högre
förtroende runt medelvärdet 1,83. Jämförandet visar på en möjlig skillnad, nämligen att
tillhörandet till islam innebär ett högre samband mellan religion och förtroende till banker.
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Följande stödjer Z Fungáčová, et al (2019) och dess antagande om att det finns skillnader
mellan de olika religionerna och dess samband till förtroendet. Studien nämner bland annat att
det har påvisats skillnader gällande hierarkiska och icke hierarkiska religioner samt religiösa
attityder angående begäran och betalning av ränta och deras nivå av förtroende. I och med dessa
skillnader menar studien att individer tillhörande till islam och den katolska kristendomen borde
ha det svårare att bilda ett förtroende till banker. Följande citat påvisar studiens åsikt angående
ämnet tydligt: “Additionally, religious, political, and economic values affect trust in banks.
Notably, religious individuals tend to put greater trust in banks, but differences are observed
across denominations” (Z Fungáčová, et al 2019, s. 452). Det går dock att nämna att det även
finns en motsägelse mellan jämförelsen mellan länderna och studien Z Fungáčová, et al (2019).
Religionen islam beskrivs enligt Z Fungáčová, et al 2019 att ha svårast att bilda ett högt
förtroende till banker, dock är det religionen islam som påvisat högst samband mellan religion
och förtroende till banken genom följande uppsats data. Skillnaden kan dock argumenteras att
baseras på något annat än skillnader bland individernas tillhörande till en viss religion. Bland
annat kan skillnaderna bero på den höga nivån av religiositet i Indonesien i jämförelse med
USA och Tyskland (Tabell 6, 11, 14 & 17).

5.2 Sammanfattande analys
Sammanfattningsvis påvisar framtagna data att ett flertal religiösa faktorer har ett positiv
samband till individens förtroende till banker. Även tidigare studier som exempelvis L. Guiso,
et al (2003) och Z Fungáčová, et al (2019) har påvisat att det finns ett positivt samband mellan
religion och förtroende till banker. Sambandet mellan religion och förtroende är dock lite
varierande bland de olika undersökta faktorerna. Bland annat åskådliggörs det att det finns ett
större och tydligare samband mellan aktivitet och betydelse av religion och förtroende till
banker än enbart tillhörande till en religion och förtroende till banker.

Ytterligare analyseras uppsatsens data gällande skillnader mellan de olika religionerna och dess
samband till förtroende till banker. Den översiktliga korrelationen påvisar att det inte finns
någon tydlig skillnad mellan religionerna. Dock visar en jämförelse mellan länderna på att det
finns en skillnad mellan islam i Indonesien och kristendomen i Tyskland och USA. Den tidigare
studien Z Fungáčová, et al (2019) stödjer jämförelsen och menar att det har åskådliggjorts en
skillnad mellan religionerna. Dock menar Z Fungáčová, et al (2019) att islam borde ha lägst
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förtroende till banker, följande på grund av religionen hierarkiska karaktär och påverkan av
negativ syn på räntor. Dessa antaganden är motsägande till jämförelsen mellan länderna som
påvisar att de islamiska individerna har högst förtroende till banker. Skillnaden kan dock
argumenteras att baseras på något annat än skillnader bland individernas tillhörande till en viss
religion. Därav har uppsatsens forskningsfråga analyserats och diskuterats.

51

Andersson & Tamimi

6. Slutsats
Följande kapitel som även är sista delen av uppsatsen besvarar forskningsfrågan för att vidare
diskutera implikationer och bidrag samt självkritik. Slutligen kommer förslag till framtida
forskning att presenteras.

6.1 Besvarande av forskningsfrågan
Denna kvantitativa studie har presenterat hur sambandet mellan religiösa faktorer och
individens förtroende till banken ser ut. Detta med hjälp av teoretiska referensramen samt
arkivdatan World Value survey. Uppsatsens syfte är att bidra med kunskap angående
förtroendet till banken och dess samband till de undersökta faktorerna. Detta inom följande
önskade ämnen det finansiella och ekonomiska samt det kulturella ämnet. Gällande den
kulturella biten ligger fokus på faktorer främst i form av religion samt hur sambandet ser ut i
förhållande till förtroendet till bankerna.

Baserat på analysen och dess koppling till tidigare studier går det att påvisa flera olika argument
till att det finns ett starkt samband mellan religiösa faktorer och individens förtroende till
banken. Detta beror på att korrelationen är positiv i förhållande till tidigare nämnda sju frågor
och därav påvisar det på flera tydliga samband. Att det finns ett positivt samband mellan
religion och förtroende är något som även diskuterats i analysen och som tidigare litteratur har
påpekat. Dock har vår studie ytterligare påvisat att följande samband är varierande beroende på
individens nivå av aktivitet och betydelse av religionen. Högre aktivitet och betydelse av
religion har påvisats att ha ett samband till högre förtroende till banker. Slutligen har data pekat
mot att det finns en skillnad mellan olika religioner och dess samband till förtroende, dock kan
detta samband även argumenteras att bero på andra faktorer. Genom åskådliggörandet av
följande samband har forskningsfrågan, gällande hur sambandet mellan religion och förtroende
till banker ser ut i koppling till vår data och vårt urval, besvarats.

6.2 Implikationer och studiens bidrag
Den teoretiska referensramen bidrar med ökad förståelse för ett relativt outforskat område.
Detta baseras på de artiklar som har en snarlik studie och som är relativt nya, exempelvis studien
“Trust in banks” som är skriven år 2019. Att skapa en förståelse angående förtroende till banker
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är mycket essentiellt, särskilt under oroliga tider. Vår undersökning av påverkande faktorer
såsom religion bidrar till ökad förståelse kring detta och har en givande effekt för litteraturen.

Vidare till andra bidraget som baseras på vetenskapliga metoden har databasen World Value
survey granskats. Därefter har endast relevanta frågor kopplade till religion, förtroende och
ekonomi använts. Med hjälp av granskningen har ny data tillkommit som är specifik för just
detta område vilket även innebär en ny databas som denna uppsats bidrar med. Kort sagt kan
den nya data även användas för framtida forskning. Bidraget är metodiskt eftersom enkäten
baserades på cirka 300 frågor och för denna studie har dessa anpassats till 14 väsentliga frågor.

Bidrag nummer tre behandlar det empiriska området som både kartlägger och påvisar relationen
mellan de beroende och oberoende variablerna. Bidrar med en presentation av data och tabeller
som vidare skall underlätta analysen kring hur sambandet ser ut mellan religiösa faktorer och
individens förtroende till banken. Operationaliseringen bidrar med en klar förklaring angående
frågorna samt variablerna som undersöks. Dessutom bidrar detta område med ett klargörande
varför dessa variabler valts ut att vara en del av vår databas.

Studiens fjärde bidrag är av praktiska drag som bevisar att religionens påverkan på förtroende
är avgörande för bankerna. Denna typ av studier är sällsynta och har under senaste år
undersökts. Tre större länder presenteras i de deskriptiva tabellerna 1–18 för att påvisa den
framtagna data och dess bidrag med information. Tabellerna har varit givande för uppsatsen
eftersom

de ytterligare förklarar hur sambanden ser

ut

mellan de undersökta

variablerna. Dessutom skapas det en röd tråd med den teoretiska referensramen som diskuterar
dessa faktorer samt sambandet mellan religiösa faktorer och individens förtroende till banken.
Därav bidrar diskussionen med ett besvarande av uppsatsens forskningsfråga samt stödjer
framtida forskning eftersom både teori och databasen visar på flera positiva argument.

Det femte och sista bidraget, det etiska bidraget, klargör att individers religiositet har en positiv
samverkan på förtroendet. Följande kan även ses inom det samhälleliga perspektivet eftersom
det konstaterats att förtroende till banker är avgörande för ett fungerande ekonomiskt system.
Den tydliga kopplingen åskådliggörs i att individer som har hög tro har, genom vår slutsats,
påvisas lita mer på banken än de med låg tro. Därav bidrar denna studie med en verifikation
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kring att religion, och dess variabler, har ett tydligt samband till förtroendet för bankerna.
Förutom det samhälleliga bidraget går det att dra slutsatsen att det politiska perspektivet även
nyttjas av vårt bidrag.

6.3 Självkritik
Denna uppsats har baserats på ett dataarkiv som innehåller över 7300 svar samt 14 undersökta
frågor. För att ytterligare kunna belysa hur förtroendet och religionen har en koppling skulle en
generalisering av hela databasen World Value survey gjorts. Dock är det inte möjligt på grund
av att tidsramen inte är tillräcklig samt att arbetet skulle bli väldigt brett. Detta förklara vidare
varför studien bland annat inte innehåller exempelvis regressioner eller hypoteser då dessa
kräver en stor mängd arbete.

6.4 Förslag till framtida forskning
Denna uppsats baseras på World Value survey som är en enkätundersökning som behandlar en
stor mängd data som innefattar allt ifrån religiösa, ekonomiska och förtroendebaserade frågor.
Ämnesområdet har sällan diskuterats och därmed kan det anses som unikt och intressant.
Faktumet att ett fåtal studier undersöker kulturella faktorers påverkan på ekonomiska faktorer
är det väsentligt att genomföra ytterligare studier för att skapa en utvecklad förståelse.

Specifikt ämnet angående förtroende till ekonomiska institut saknas som en studie. Eftersom
denna studie har avgränsats till att enbart fokusera på religiösa variabler och dess påverkan på
förtroendet till banker anser vi att det finns flera möjligheter att genomföra framtida forskning,
för att vidare studera och utveckla förståelsen inom ämnet. Följande kan exempelvis
genomföras genom att studera annan data vilket kan göras både genom att fokusera på andra
länder eller andra oberoende variabler. World Value survey har som tidigare nämnt runt 300
frågor inom 52 länder vilket gör det tydligt att det finns mycket mer data att undersöka. Vi ger
ytterligare förslaget att i framtiden undersöka hur förtroendet har förändrats under tiden samt
att möjligen basera denna undersökning på hypoteser. I nuvarande stund finns det enbart två
dataset med frågan som undersöker förtroendet till banker, men inom snar framtid kommer
säkerligen fler dataset följa med ny data och information. Genom att jämföra frågan under tid
kan ytterligare variabler och faktorer åskådliggöras samt genom användning av hypoteser kan
tydligare bekräftelser åskådliggöras.
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Bilagor
Bilaga 1 – Omkodning av utvalda frågor
Frågorna som används i undersökningen är tagna från enkäten World Value survey 2017–2020.
Eftersom denna består av 300 frågor och vi enbart använt 14 av dessa frågor som vi anser är
givande för uppsatsen är det därför inte väsentligt att infoga hela enkäten. Enkäten finns
tillgänglig nedan:
WVS-7 Master Questionnaire 2017–2020 English.pdf
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp

Det går även att nämna att vi har omkodat frågorna. Följande tabell visar hur:
Omkodat

Enkätens kod

Q1

Q6

Q2

Q164

Q3

Q165

Q4

Q171

Q5

Q172

Q6

Q173

Q7

Q289

Q8

Q71

Q9

Q78

Q10

Q87

Q11

Q50

Q12

Q286

Q13

Q287

Q14

Q288
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Bilaga 2 - Tillhörande till religion eller valör i de olika länderna
Skala

USA

Tyskland

Indonesien

Totalt

0 = 47%

0 = 35,1%

0 = Saknas

0 = 23,8%

0 = Katolsk

1 = 23,1%

1 = 29,7%

1 = 3,9%

1 = 16%

1 = Protestant

2 = 19,9%

2 = 26,6%

2 = 9,1%

2 = 16,6%

2 = Ortodox

3 = 0,6%

3 = 1,6%

3 = Saknas

3 = 0,5%

3 = Jude

4 =1,9%

4 = Saknas

4 = 0%

4 = 0,7%

4 = Muslim

5 = 0,6%

5 = 3,8%

5 = 83,2%

5 = 37,7%

5 = Hindu

6 = 0,6%

6 = Saknas

6 = 3,2%

6 = 1,6%

6 = Buddist

7 = 1,1 %

7 = Saknas

7 = 0,3%

7 = 0,5%

8 = 1,8%

8 = Saknas

8 = 1,8%

9= 1,6%

9 = 0,3%

9 = 0,9%

Q7: Tillhör du en 0 – 9 där:
religion eller valör?

7

=

Annan 8 = 3,9%

kristendom
9 = 1,3%
8 = Övrigt
9 = Tillhör ingen
religion

eller

valör
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