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Abstract 
In recent years, the banking sector has undergone significant digital changes. The digital 
innovations in the banking sector have resulted in a changing working method for bank 
employees, which in turn resulted in an organizational change. Earlier research has shown that 
organizational culture can both have a positive and negative impact on an individual's subjective 
well-being.  

The purpose of this paper is to explain and describe how digitalization affects the individual 
employee's subjective well-being in the workplace, as well as how the organizational culture 
affects the individual's perception of digitization. The study has a positivistic research philosophy 
followed by a deductive approach applied in the form of hypothesis testing. The study has a 
quantitative research method and was completed with an internet survey. The result of the study 
is based on 144 respondents. 

In our study, we have found indications that a collectivist organizational culture has a positive 
impact on the bank employee's subjective well-being. We have also found that the more positive 
attitude bank employees have towards using digital working methods, the better their subjective 
well-being is. 

A limitation with our study is that it only includes bank employees from selected banks around 
Sweden. However, the limitation entails that we can contribute with new knowledge in a previously 
relatively unexplored context. Finally, this study contributes with a discussion about how 
digitalization affects the subjective well-being of the bank employees, and how different 
organizational culture affects the individual's perception of digitalization. 
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Sammanfattning 
De senaste åren har banksektorn genomgått betydande digitala förändringar. De digitala 
innovationerna inom banksektorn har resulterat i ett förändrat arbetssätt för bankmedarbetarna 
som i sin tur resulterat i en organisationsförändring.  
 
 
Tidigare forskning har kunnat påvisa att den rådande kulturen i företaget både kan ha en negativ 
eller en positiv effekt på individens subjektiva välmående. Därför har vi valt att undersöka hur 
olika organisationskulturer i banksektorn kan påverka den enskilda bankmedarbetarens 
subjektiva välmående. 

Syftet med denna uppsats är att förklara och beskriva hur digitaliseringen påverkar den enskilda 
bankmedarbetarens subjektiva välmående på arbetsplatsen, samt hur organisationskulturen 
inverkar på individens upplevelse av digitalisering. Studien har en positivistisk forskningsfilosofi 
följt av en deduktiv ansats. En kvantitativ metod genomfördes med datainsamlingsmetoden 
internetenkät. Resultatet från undersökningen har baserats på 144 respondenter. 

 

Studien har visat indikationer på att en kollektivistisk kultur har en positiv effekt på det subjektiva 
välmåendet hos bankmedarbetaren. Vi har även kunnat visa att ju mer positiv inställning 
bankmedarbetaren har till användning av digitala arbetsmetoder, ju bättre är deras subjektiva 
välmående. 

Vår studie är begränsad till att endast innefatta bankmedarbetare från utvalda banker runt om i 
Sverige. Avslutningsvis bidrar denna studie med en argumentation samt diskussion kring hur 
digitalisering påverkar bankmedarbetarens subjektiva välmående, samt hur 
organisationskulturen inverkar på individens upplevelse av digitaliseringen. 
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Förord 
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1. Inledning  

 

 I studiens inledande kapitel förklaras uppsatsens bakgrund. Därefter presenteras 

problematiseringen såväl som frågeställningen och syftet. Avslutningsvis redogörs för 

avgränsningar och uppsatsens disposition presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

De svenska bankerna har en central position i samhället och en viktig roll i skapandet av 

tillväxt och ekonomisk välfärd. Bankernas främsta uppgifter är att hantera kundernas 

sparande, säkerställa effektiva transaktioner och hantera finansiella risker. De senaste 

åren har banksektorn genomgått betydande digitala förändringar. Digitaliseringen har satt 

stor press på bankerna att utveckla nya sätt att möta kundernas förändrade behov 

(Leifland, 2015). Makten, som tidigare låg hos bankerna, har flyttats till kunderna som 

nu ställer krav på en snabb och effektiv handläggning som skapar mervärde och 

förenkling för kunden (Nordea, 2016). 

  

Digitalisering inom banksektorn kan beskrivas som en process där bankens tjänster och 

produkter kontinuerligt utvecklas för att möta de nya kraven och behoven hos kunderna. 

Finansiella tjänster såsom ekonomisk rådgivning och betalningsförmedling som tidigare 

krävt fysiska möten med bankens medarbetare, ska kunderna idag kunna utföra via sin 

dator eller surfplatta oavsett tid eller plats (Swedish bankers, a, 2016).  

  

Svenska bankers första steg mot den moderna digitala banken gjordes år 1996 av Östgöta 

Enskilda Bank. Östgöta Enskilda Bank lanserade den första internetbanken framtagen för 

att tillgodose kundernas behov av att kunna utföra vardagliga banktjänster oavsett tid och 

plats (Sandén, 2006). Med vardagliga banktjänster avses enklare transaktioner såsom 

betalningar, överföring till konton och saldokontroll. Fram tills att mobilbanken 

introducerades av SEB år 2001 kunde digitala banktjänster enbart utföras vid datorer. 

Mobilbanken lanserades därefter år 2010 som en applikation och gav bankkunderna en 

möjlighet att utföra samtliga tjänster via mobiltelefonen (Wilhborg, 2012). Sveriges 

banker har sedan dess varit i framkant av digitaliseringen med moderna IT-system som 
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bidragit till uppkomsten av bland annat mobilt BankID och betalningstjänsten swish 

(BankID, 2016).  

 

I en intervju av Bjerre (2015, 26 november) med Lotta Lovén Head of Channels på 

Swedbank, menar hon att “Vi kan inte stoppa världen. Det är change eller die som gäller”. 

Vidare förklarar hon att makten inte längre ligger hos banken utan hos kunderna. 

Bankerna lägger därför stora resurser på digitalisering då kunderna kräver en anpassning 

till deras nya preferenser. En undersökning av svenskt kvalitetsindex (SKI) visar att 

bankerna distanserar sig från kunden när fysiska kontor stänger (Berner, 2017). Kunden 

finns kvar funktionsmässigt väldigt nära banken men relationsmässigt väldigt långt bort. 

När kunden distanseras från banken blir det svårare att skapa en personlig kontakt mellan 

rådgivare och kund. Bankens kundtjänstmedarbetare och privatrådgivare menar att det 

finns delade meningar om kundernas preferenser. Bankens ledning hävdar att kunderna 

vill göra sina bankärenden digitalt medan medarbetare förklarar att detta inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. Denna meningsskiljaktighet skapar stor press på 

medarbetarna att behålla sina goda kundrelationer, trots att många banker numera går 

ifrån rutinen med en personlig bankman. Utöver digitalisering av tjänster har även regel- 

och lagförändringar ökat administrationen och därmed förändrat arbetsinnehållet för 

medarbetarna (Berner, 2017). DeWitte, De Cuyper, Handaja, Sverke, Näswall och 

Hellgren (2010) menar därför att bankanställda känner en osäkerhet över sin framtida 

jobbsituation både när det gäller innehåll och arbetsförhållanden. Vidare hävdar de att det 

finns ett samband mellan denna osäkerhet och generellt välmående hos medarbetarna.       

 

 

1.2 Problematisering 

Mycket av den existerande forskningen om digitalisering handlar om hur kunderna har 

mottagit digitaliseringen (Bihari, 2011; Eriksson, Karem & Nilsson, 2005) samt vilka 

fördelar detta har inneburit för banksektorn i stort (Benamati & Serva, 2007; Hosein, 

2009). Chong, Ooi, Lin & Tan (2009) menar att fördelarna med den digitala innovationen 

är att bankerna får nya affärsmöjligheter, sänkta kostnader och en chans att erbjuda bättre 

service till sina kunder. Trots att många fördelar med en digital framfart visats i tidigare 

studier (Turban, King, Lee, Warkentin & Chung, 2008; Lee, 2009) menar Martins, 
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Oliveira & Popovic (2013) att acceptansen kring internetbanker har varit begränsad hos 

medarbetarna. De digitala innovationerna inom banksektorn har enligt Alam & Rizvi 

(2012) resulterat i ett förändrat arbetsmönster för medarbetarna och bankerna har 

effektiviserat sin verksamhet genom att minska antalet anställda.   

  

I en studie av Rintala & Suolanen (2005) studerades journalister och hur deras arbete 

förändrats av digitaliseringen. Det man fann var att digitaliseringen resulterade i nya 

arbetsuppgifter, vilket i sin tur innebar krav på både ökad kompetens och fragmenterade 

ansvarsområden. Förändringen medförde i många fall att individerna upplevde 

arbetsuppgifterna som effektivare då tekniken gjorde det enklare. Andra individer 

upplevde en större ensamhet då det inte längre krävdes samarbete mellan olika individer 

i samma utsträckning som före digitaliseringen. Ytterligare en upplevd faktor var känslan 

av osäkerhet kring nya digitala uppgifter. Individer upplevde även sig överväldigade av 

mängden ny information. Bettis-Outland (2012) menar att när individer eller grupper av 

individer inte kan hantera mängden av information blir konsekvensen en försämrad 

arbetsprestation och ett generellt sämre välmående på arbetsplatsen.  

  

Klewes, Popp & Hein (2016) menar att digitalisering representerar en 

organisationsförändring i allmänhet. Då den tekniska utvecklingen tillåter nya arbetssätt, 

traditionella arbetsroller suddas ut och den ursprungliga arbetskulturen ändrar sin 

definition. En enkel definition på en organisationsförändring är enligt Dawson (2003) nya 

sätt att organisera och arbeta. Spector (2010) menar att en förändring i omgivningen eller 

en specifik händelse kan medföra organisationsförändringar. Detta leder till ett behov av 

strategiförändringar inom företaget samt en förändring av medarbetarnas beteenden. En 

organisationsförändring kan även ske utom organisationens kontroll, vilket tvingar 

organisationer till anpassning för att trygga dess framtida existens. Exempel på externa 

förändringar utom organisationers kontroll kan vara digital utveckling och kundernas 

förändrade behov (Plank & Eneroth, 2008).  

  

Forskningen har visat på olika resultat när det gäller förhållandet mellan 

organisationsförändringar och välmående. Somliga forskare har påvisat ett negativt 

samband mellan organisationsförändringar och individers välmående (Geishecker, 2012; 
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Grunberg, Moore, Greenberg, & Pat, 2008; DeWitte, 1999; Ashford, Lee, & Bobko, 

1989), medan andra forskare påvisar ett positivt samband mellan 

organisationsförändringar och individers välmående (Cook, 2008; Soobaroyen, 2006). 

Andra studier har inte kunnat visa att det finns ett samband mellan 

organisationsförändringar och välmående (Barling & Macewen, 1992; Lindström, Leino, 

Seitsamo, & Torstila, 1997).  

  

För att undersöka hur olika förändringar påverkar organisationer kommer contingency 

theory att diskuteras. Mer specifikt innebär contingency theory att organisationsformer 

som uppnår mest effektivt resultat är de som anpassar sin struktur och strategi till 

omgivning och miljö samt att kontextuella faktorer såsom storlek, strategi och teknologi 

ska ligga till grund för detta (Donaldsson, 2001; Gerdin & Greve, 2004; Morgan, 2006). 

Med en snabbt växande marknad där ny teknologi och nya aktörer spelar stor roll är 

behovet för svenska banker att anpassa sig till detta mycket viktigt (Anyasi & Otubu, 

2009). Contingency theory kommer således användas för att undersöka hur svenska 

banker anpassar sig till den nya omgivningen och miljön som digitaliseringen formar. Vi 

kommer även att ta hjälp av institutionell teori, som beskriver de olika påtryckningar en 

organisation utsätts för av sin omgivning och från andra organisationer (Hedlund, 2007; 

Mintzberg m.fl.,2009). Vidare förklarar teorin hur organisationen förhåller sig till 

omgivningen genom anpassning och förändring för att utvecklas till stabila enheter 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Det är därför intressant att studera hur digitaliseringen har 

påverkat strukturen i bankorganisationer och i sin tur den enskilda bankmedarbetaren. 

Studien kommer att diskutera de olika institutionella krav som uppstått inom banksektorn 

och hur bankerna har anpassat sig till dessa.  

  

Digitalisering utgör en förändring i arbetsförhållande och kan därmed ses som en aspekt 

av organisationsförändring. Vi har valt att undersöka hur digitaliseringen påverkar 

välmåendet hos medarbetare på bankkontor med en lägre arbetsposition, då mycket av 

managementlitteraturen enligt Alvesson och Sveningsson (2008) fokuserar på individer 

högre upp i organisationen. Digitalisering är inte något som händer enbart inom 

banksektorn utan berör hela det svenska samhället. Därför menar vi att digitalisering kan 

ses som en generell förändring i organisationers sätt att arbeta. Även om detta är ett högst 
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angeläget ämne att studera finns enligt vår vetskap ingen studie, som behandlar hur 

digitalisering påverkar bankmedarbetarens välmående med organisationskultur som 

kontextuell aspekt.  

  

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkas subjektivt välmående av digitalisering?  

Hur påverkas bankmedarbetarens subjektiva välmående av organisationsförändring vid 

en individualistisk respektive kollektivistisk organisationskultur? 

 

1.4 Forskningssyfte  

Vår studie syftar till att förklara och beskriva hur digitaliseringen påverkar den enskilda 

bankmedarbetarens subjektiva välmående på arbetsplatsen, samt hur 

organisationskulturen inverkar på individens upplevelse av digitalisering.  

      

1.5 Avgränsningar  

Vår studie syftar till att undersöka individer som arbetar inom banksektorn med en lägre 

arbetsposition än kontorschef och överställd chef. Vi kommer därför att avgränsa oss 

genom att exkludera individer med befattningen kontorschef och överställd chef, då dessa 

har en högre befattning än det vi ämnar undersöka. Vidare kommer vi att benämna 

individerna vi studerar som bankmedarbetare eller bankanställda. Vid benämning av 

jobbosäkerhet menar vi individens egen upplevelse av sin arbetssituation och arbetsmiljö. 

  

Uppsatsens empiriska enkätundersökning är geografiskt avgränsad till att enbart 

undersöka bankmedarbetare som arbetar på svenska banker i Sverige, vilket gör att det 

inte går att generalisera vår studie till en population utanför denna avgränsning. 

  

Vi har även valt att avgränsa oss genom att endast behandla den ena aspekten av 

välmående, subjektivt välmående. Tidigare studier har visat att subjektivt välmående 

påverkas av den rådande organisationskulturen på arbetsplatsen (Diener, Suh, Lucas & 

Smith, 1999), vilket vår studie ämnar undersöka.  
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1.6 Disposition   

Kapitel 1 - Inledning 

I studiens första kapitel förklaras bakgrunden till uppsatsen följt av en problematisering, 

frågeställning och syfte. Därefter avslutas kapitlet med att avgränsningar och uppsatsens 

disposition presenteras.  

  

Kapitel 2 - Vetenskaplig metod 

I studiens andra kapitel presenteras en vetenskaplig metod gällande forskningssyfte och 

forskningsfilosofi. Vidare motiveras valet av en deduktiv forskningsansats och kvantitativ 

forskningsmetod. Avslutningsvis introduceras studiens teoretiska perspektiv.  

  

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I kapitel tre introduceras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

innebörden av digitalisering och institutionell teori. Vidare beskrivs ett hälsoperspektiv, 

contingency theory och organisationskultur. Avslutningsvis presenteras litteratursökning, 

hypotesformulering och studiens forskningsmodell introduceras. 

  

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I kapitel fyra presenteras studiens empiriska metod genom en redogörelse för studiens 

datainsamlingsmetod och den genomförda internetenkäten. Vidare diskuteras studiens 

urvalsram och enkätens bortfall. Därefter presenteras studiens operationalisering och en 

redogörelse för validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis diskuteras 

analysmetoder och etiska beaktanden.  

  

Kapitel 5 - Empirisk analys 

I kapitel fem presenteras resultatet av studiens enkätundersökning.  

Beskrivande statistik på samtliga variabler kommer inledningsvis presenteras för att 

sedan presentera av de statistiska analyserna. Vidare analyseras empirin för att sedan testa 

uppsatsens hypoteser.  De olika analysmetoderna som används i studien beskrivs i 

samtliga steg. Avslutningsvis presenteras konsekvenserna för studiens hypoteser.  
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Kapitel 6 - Slutsats 

I studiens sista kapitel presenteras reflektioner kring uppsatsens resultat. Inledningsvis 

görs en sammanfattning av studien följt av en diskussion kring studiens resultat. Därefter 

presenteras viktiga implikationer och studiens bidrag. Avslutningsvis ges självkritik samt 

förslag till framtida forskning.  

 

2. Vetenskaplig metod 

 

 I detta kapitel redovisas studiens vetenskapliga metod. Inledningsvis presenteras 

forskningens syfte och filosofi. Vidare motiveras valet av deduktiv forskningsansats och 

kvantitativ forskningsmetod vid kommande insamling av empiri. Avslutningsvis 

presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

 

2.1 Forskningssyfte  

Syftet med en studie beskrivs av Saunders, Lewis & Thornhill (2009) som antingen 

utforskande, beskrivande eller förklarande. Ett utforskande syfte är lämpligt vid 

identifiering av samband och används vanligen när man är osäker på vilken väg 

forskningen kommer att ta. Beskrivande forskning har däremot som avsikt att skildra en 

verklig bild av det som har observerats, oavsett om det rör sig om personer, händelser 

eller situationer. En förklarande studie har som syfte att förklara sambandet mellan 

variabler och hur de påverkar varandra.  

  

Uppsatsen syftar till att förklara hur den digitala utvecklingen påverkar 

organisationskulturen och den enskilda bankmedarbetarens subjektiva välmående på 

arbetsplatsen. Med avseende på studiens syfte och problemformulering är en förklarande 

undersökning den mest passande, eftersom bankmedarbetarnas välmående delvis ska 

kunna förklaras utifrån hur digitaliseringen har påverkat deras organisationskultur 

(Saunders m.fl., 2009).    
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2.2 Forskningsfilosofi  

Inom forskningen finns olika sorters filosofier som styr hur man ser på vetenskapen. Två 

av dessa perspektiv är positivism och hermeneutik (Saunders m.fl., 2009). Det centrala 

inom positivismen är att grunda sitt tänkande på objektiv fakta och genom iakttagelser få 

en sann verklighet (Thurén, 2007). Inom positivismen använder man ofta befintliga 

teorier för att skapa hypoteser som sedan testas med förhoppning om att kunna 

generalisera resultat och utveckla befintlig teori (Bryman & Bell, 2015).  Positivismens 

motsats är hermeneutiken som handlar om att studera, tolka och försöka förstå. Vid ett 

hermeneutiskt synsätt ligger tyngdpunkten på forskarens egen förklaring och tillåter inga 

generaliseringar vid tolkning av resultat (Saunders m.fl., 2009). Då syftet med studien är 

att förklara och analysera hur den digitala utvecklingen påverkar organisationskulturen 

och i sin tur den enskilda bankmedarbetarens subjektiva välmående på arbetsplatsen har 

vi valt att tillämpa en positivistisk forskningsfilosofi.                   

 

2.3 Forskningsansats 

Till denna uppsats har en deduktiv forskningsansats valts då det anses mest lämpligt vid 

en positivistisk forskningsfilosofi (Bryman & Bell, 2015). Deduktion bygger på logik 

som förklarar en enskild företeelse ur ett generellt förhållande (Hansson, 2011). Att ha en 

deduktiv ansats innebär att man utvecklar en teori som studiens hypoteser grundas på 

(Ahrne & Svensson, 2015). Dessa hypoteser testas sedan mot ett empiriskt material och 

slutsatser kring resultatet analyseras (Alvehus, 2013; Hansson, 2011). En deduktiv 

forskningsansats försöker även hitta ett samband mellan olika variabler och sedan 

förklara det sambandet (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). En deduktiv 

ansats kräver att forskarna är opartiska mot vad som studeras och att undersökningen 

utförs på ett sätt som är kvantitativt mätbart med ett tillräckligt stort stickprov för att tillåta 

generalisering (Saunders m.fl., 2009). I den här uppsatsen testas hypotesen med hjälp av 

en internetbaserad enkätundersökning, vilket gör att respondenterna inte på något sätt kan 

påverkas. 

  

Motsatsen till deduktiv ansats är induktiv ansats, som innebär att man drar generella 

slutsatser på grundval av observationer utan teoretisk förståelse (Alvehus, 2013; Bryman 
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& Bell, 2015: Hansson, 2011; Saunders m.fl., 2009). I korthet beskriver Bryman & Bell 

(2015) att induktion handlar om observationer och resultat som mynnar ut i teori, medan 

kopplingen vänds åt andra hållet vid deduktion och går från teori till empiri.   

 

2.4 Forskningsmetod 

Till följd av en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv slutledning blir valet av 

forskningsmetod för denna studie kvantitativ (Bryman & Bell, 2015; Olsson & Sörensen, 

2011; Saunders m.fl., 2009). Kvantitativ metod utgår från förutbestämda hypoteser som 

utgör undersökningens ramverk och begränsning (Christensen m.fl., 2010).  För att testa 

studiens hypoteser samlas data in för analys. En stor mängd data krävs vid kvantitativa 

undersökningar då det möjliggör en generalisering av slutsatser (Denscombe, 2009; 

Saunders m.fl., 2009). Det vanligaste sättet att samla in en större mängd data är genom 

enkätundersökning (Eliasson, 2010), vilket kommer vara tillvägagångssättet i denna 

studie. 

  

Kännetecken för undersökningar av kvantitativ karaktär är beskrivande och förklarande, 

som lämpar sig bäst när forskaren redan har en del kännedom inom området som ska 

undersökas och vill testa teorier (Christensen m.fl., 2010). Resultat från kvantitativ data 

anses vara tillförlitligt då det grundas på kvantifierbara ting som siffror och mängd som 

kan kontrolleras av andra, snarare än data som är baserad på ord och text utifrån 

upplevelser (Denscombe, 2009). En undersökning som utgörs främst av ord och text från 

upplevelser kallas för kvalitativ metod och är motsatsen till kvantitativ metod 

(Christensen m.fl., 2010). Precis som vid en induktiv ansats, används kvalitativ data för 

att dra generaliserbara slutsatser på grundval av observationer utan teoretisk förståelse 

(Alvehus, 2013). Kvalitativ metod associeras oftast med forskningsmetoder som 

intervjuer och observationer (Denscombe, 2009; Saunders m.fl., 2009).   

  

Denna studie hade kunnat genomföras med en kvalitativ metod i form av personliga 

intervjuer med bankmedarbetare. Intervjuer hade kunnat bidra till en djupare förståelse 

för varje enskild bankmedarbetares upplevelse och känslor, jämfört med vad en 

kvantitativ metod hade visat. Personliga intervjuer med ett fåtal bankmedarbetare hade 

däremot kunnat ge ett missvisande resultat vid generella slutsatser, då en stor mängd data 
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krävs för att göra en tillförlitlig generalisering (Denscombe, 2009). Därför valdes 

kvantitativ metod i form av internetenkäter till denna uppsats, då det möjliggör en 

undersökning av ett stort antal bankmedarbetare och därmed en tillförlitlig generalisering 

av resultatet.  

 

2.5 Teoretiskt perspektiv  

Syftet är att beskriva och analysera hur den digitala utvecklingen påverkar 

organisationskulturen och i sin tur bankmedarbetarens välmående. Vi anser att detta inte 

kan förklaras med enbart en teori och kommer därför använda delar från flera olika 

teorier. För att uppfylla studiens syfte utgår uppsatsen från fem teorier: digitaliseringens 

innebörd, institutionell teori, ett hälsoperspektiv, contingency theory och 

organisationskultur. Studien utgår från institutionell teori då organisationer i samma miljö 

tenderar att över tiden anta liknande strukturer och använda liknande metoder för att 

skydda sig mot att bli ifrågasatta av andra (Mintzberg m.fl., 2009). Eftersom studien utgår 

ifrån digitaliseringens påverkan på bankmedarbetarnas välmående är det viktigt att 

behandla innebörden av digitalisering i den teoretiska referensramen. Vidare syftar denna 

studie på̊ ett skapa förståelse för bankmedarbetarnas välmående ur ett hälsoperspektiv. Vi 

valt att fokusera på en specifik del av välmåendet, det subjektiva välmåendet. Subjektivt 

välmående innehåller två̊ aspekter där det ena är hur individens känslor antingen påverkas 

positivt eller negativt. Det andra perspektivet är hur individen bedömer sin egen 

livstillfredsställelse (Linley m.fl., 2009). 

  

För att förstå sambandet ytterligare anser vi att contingency theory är en lämplig teori då 

forskare menar att det inte enbart finns ett sätt att hantera förändringar i organisationer. 

Vidare beskriver contingency theory att organisationsformer som uppnår mest effektivt 

resultat är de som anpassar sin struktur och strategi till omgivning och miljö, då teorin 

menar att olika miljöer ger olika förutsättningar (Burns & Stalker, 1961; Grötsch, Blome 

& Schleper, 2013; Mintzberg m.fl,. 2009). Avslutningsvis presenteras en 

organisationskultur som genom gemensamma värderingar och övertygelser hjälper sina 

medlemmar att hantera problem och bidrar med verktyg för hantering av svårigheter både 

i den externa och interna miljön (Dwyer, Richard & Chadwick, 2003). Vi har valt att 

fokusera på dimensionen individualism och kollektivism inom organisationskulturen. I 
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en individualistisk kultur är individens behov viktigare än gruppens behov och det finns 

en förväntning att man ska klara sig på egen hand utan gruppens stöd. En kollektivistisk 

kultur kännetecknas istället av ett starkt ömsesidigt beroende bland individerna och en 

förväntning att individerna tar hand om varandra inom gruppen (Hofstede, 2001). Vidare 

blir detta kontextuella samband intressant att studera som betingande faktor på̊ sambandet 

mellan digitalisering, medarbetarens välmående och organisationskulturens 

individualism kontra kollektivism, eftersom kontexten leder till en modererande effekt på̊ 

sambandet.  

3. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel introduceras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

innebörden av digitalisering och institutionell teori. Vidare beskrivs ett hälsoperspektiv, 

contingency theory och organisationskultur. Avslutningsvis presenteras 

litteratursökning, hypotesformulering och studiens forskningsmodell introduceras. 

 

3.1 Digitaliseringens innebörd 

Digitalisering är inte något som enbart sker i bankvärlden utan genomsyrar hela 

samhället. Informationsteknologin anses vara en av de mest innovativa krafter som 

påverkat banksektorn då banktjänster enkelt kan digitaliseras och automatiseras (Bradley 

& Stewart, 2002).  Digitala innovationer inom banksektorn har medfört en förändring i 

arbetsmönstret för de bankanställda och bankerna har förmåtts effektivisera sin 

verksamhet genom att minska antalet anställda (Alam & Rizvi, 2012). Denna förändring 

gör att digitaliseringen kan ses som en form av organisationsförändring (Yoo, Boland, 

Lyytinen & Majchrzak, 2012). Det är därför intressant att studera hur digitaliseringen har 

ändrat strukturen i bankorganisationer och i sin tur hur det har påverkat den enskilda 

bankmedarbetaren.  

  

Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén (2016) menar att digitalisering är en pågående 

process som påverkar både arbetssituationen för enskilda medarbetare samt 

organisationerna sätt att arbeta. Tinnilä (2012) anser att bankbranschens förändring har 

sin grund i nya globala marknader och teknisk utveckling, men att det främst beror på 
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kundens acceptans och användning av digitala tjänster och produkter. Alam & Rizvi 

(2012) menar att digitaliseringen har inneburit flera betydande förändringar för 

bankmedarbetare och banksektorn i stort, däribland ökad produktivitet och minskad 

bemanning.  

  

Rintala & Suolanen (2005) gjorde en studie om journalister och deras förändrade 

arbetssätt efter digitala innovationer. Efter digitaliseringen hade arbetsmönstret hos 

medarbetarna ändrats och därmed gjort att journalisterna fick arbetsuppgifter som de 

tidigare inte haft i sina traditionella yrkesroller. Denna förändring ser liknande ut i många 

organisationer då digitalisering är något som sker i hela samhället och hur individen 

upplever digitaliseringen är en subjektiv känsla. Tinnilä (2012) menar att användningen 

av digitala tjänster förväntas fortsätta i takt med utveckling av mobila enheter och man 

kan förvänta minst en fördubbling av användningen av digitala tjänster de närmsta tio 

åren.   

 

3.2 Institutionell teori 

Institutionell teori härstammar enligt många organisationsteoretiker från sociologen 

Philip Selznicks tidiga arbete om organisationers förmåga att anpassa sig till både interna 

grupper och det externa samhället (Hatch & Cunliff, 2006; Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Scott, 1987; Tsoukas & Knudsen, 2003). Detta arbete utvecklades sedan av DiMaggio & 

Powell (1983) som hävdade att organisationer inte bara tävlar om kunder och tillgångar 

utan även om politisk makt och institutionell legitimitet för både sociala och ekonomiska 

syften. 

  

Institutionell teori handlar om de påtryckningar en organisation står inför i sin omgivning 

och från andra organisationer (Hedlund, 2007; Mintzberg m.fl., 2009). Teorin beskriver 

hur organisationen förhåller sig till denna omgivning genom anpassning och förändring 

för att utvecklas till stabila enheter (Eriksson-Zetterquist, 2009).  Detta bidrar till 

homogenisering av organisationer, som uppstår genom att organisationer anpassar sig till 

samma institutionella regler då de delar samma institutionella kontext (DiMaggio & 

Powell, 1983; Mintzberg m.fl., 2009; Scott & Christensen, 1995). DiMaggio & Powell 
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(1983) beskriver samspelet mellan leverantörer, myndigheter, regelverk, konsumenter 

och konkurrenter som en bidragande faktor till homogeniseringen. 

  

När organisationer i samma miljö tenderar att över tiden anta liknande strukturer och 

metoder kallas det för institutionell isomorfism, och fungerar som ett skydd för 

organisationer för att inte få sina handlingar ifrågasatta (Mintzberg m.fl., 2009). 

DiMaggio & Powell (1983) skiljer på tre typer av isomorfism: tvingande (coercive), 

normativ (normative) och mimetisk (mimetic). Tvingande isomorfism innebär 

påtryckning från externa aktörer att anpassa sig till statliga regleringar och lagar 

(DiMaggio & Powell, 1983). När påtryckningar istället kommer från kulturella 

förväntningar och grundar sig i professionalism kallas det för normativ isomorfism 

(Hatch & Cunliff, 2006; Tolbert & Zucker, 1996; Tsoukas & Knudsen, 2003). DiMaggio 

& Powell (1983) beskriver mimetisk isomorfism som önskan att efterlikna framgångsrika 

organisationer genom att kopiera dess struktur för att bli förknippade med deras 

framgång. Denna imitation uppstår ofta när en organisation upplever en osäker omgivning 

(Mizruchi & Fein, 1999). 

  

Institutionell teori har använts i studien för att undersöka hur banker har anpassat sig till 

de externa krav digitaliseringen har fört med sig (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det är 

därför intressant att studera hur digitaliseringen har ändrat strukturen i bankorganisationer 

och i sin tur hur det har påverkat den enskilda bankmedarbetaren. Studien diskuterar de 

olika institutionella krav som uppstått inom banksektorn och hur organisationerna har 

anpassat sig till dessa. 

 

3.3 Hälsoperspektiv 

World Health Organization (2005) beskriver den enskilda individens hälsa som “...a state 

of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 

or infirmity”. Eriksson (1989) definierar hälsa som en upplevelse hos individen som det 

egna fysiska eller psykiska allmäntillståndet. Författaren menar vidare att definitionen 

kan ses som en helhet av individens upplevelse. Hälsa ska betraktas som en personlig 

upplevelse och inte enbart som en frånvaro av sjukdom. Kunskapen om att individens 

egen upplevelse även är ett förklaringsvärde för hälsa har lagt grunden till nya inriktningar 
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och teorier inom psykologin. En sådan inriktning är positiv psykologi och syftar på att 

individen har en naturligt inneboende önskan om ökat välbefinnande. Detta uppnås 

genom strävan efter ett meningsfullt liv, egen utveckling samt tillfredsställelse 

(Duckworth, Steen & Seligman, 2005). Syftet är att lyfta fram och utveckla individens 

resurser för att öka motståndskraften mot stress och därmed främja hälsa (Froh, 2004; 

Seligman, Parks & Steen, 2004)    

  

I ett flertal studier har forskarna valt att antingen inrikta sig på ett subjektiv eller 

psykologiskt välmående. Subjektiv välmående innehåller två aspekter där det ena är hur 

individens känslor aningen påverkas positivt eller negativt. Det andra perspektivet är hur 

individen bedömer sin egen livstillfredsställelse (Linley m.fl., 2009). Psykologiskt 

välmående består av sex element: självacceptans, personlig utveckling, mening med livet, 

positiva relationer med andra, miljökunskap och självbestämmande (Ryff och Keyes, 

1995). Forskare har i sina studier visat att subjektivt välmående påverkas av individens 

personlighet och den kulturen som råder (Diener, 1984; Diener m.fl.,1999; Weich m.fl., 

2011). Då vi kommer fokusera på kultur inom organisationer har vi valt att enbart 

behandla subjektivt välmående.    

 

3.3.1 Subjektivt välmående  

Subjektivt välmående är ett svårdefinierat begrepp och det finns olika teorier om vad som 

påverkar en individs välbefinnande. Den definition vi kommer att använda i vår studie 

beskriver subjektivt välbefinnande som tredimensionellt begrepp som innehåller graden 

av livstillfredställelse, positiva känslor och negativa känslor (Diener, 1984; Diener m.fl., 

1999). En aspekt av subjektivt välmående som påverkar individen positivt består av 

glädje, tillfredsställelse med tillvaron och lojalitet. Den delen som istället har en negativ 

inverkan på individen består av stress, ångest, depression och missbelåtenhet. Den andra 

aspekten av subjektivt välmående med bedömning av den egna tillfredsställelsen, 

fokuserar på hur nöjd individen är med livet vid nuvarande tidpunkt (Diener m.fl., 1999). 

  

Smith, Kaminstein, & Makadok (1995) och Danna & Griffin (1999) menar att det finns 

tre korrelerade faktorer som inverkar på medarbetarnas subjektiva välmående: 

Arbetsmiljö, personlighetsdrag och stress inom organisationen. Faktorer som är 
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relaterade till arbetsmiljö är: hälsorisker, säkerhetsrisker och övriga faror som kan 

uppkomma på arbetsplatsen och påverka medarbetarnas hälsa och välmående negativt. 

Personlighetsdrag som typ A personligheter och locus of control, spelar roll i individens 

upplevelse av sitt eget välmående. En individ med typ A personlighet är ofta hårt 

arbetande, tävlingsinriktad och involverad i sitt arbete. Detta sker ofta på bekostnad av 

individens hälsa då stressnivåerna tenderar att vara höga. (Smith m.fl.,1995). Individer 

med så kallad intern locus of control tror primärt att det är deras eget beteende som 

påverkar vad som händer med dem. Individer med extern locus of control menar att det 

är yttre faktorer såsom tur eller inflytelserika individer som påverkar livshändelser 

(Karkoulian, Srour & Sinan, 2016). Danna & Griffin (1999) menar att arbetsrelaterad 

stress har ett subtilt samband med subjektivt välmående. Cooper & Cartwright (1994) 

menar att arbetsrelaterad stress ofta är en konsekvens av ett gap mellan individens behov 

och de krav som ställs av omgivningen. Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfeld & Smith 

(1995) visar i sin studie att medarbetarnas upplevda jobbosäkerhet har en negativ effekt 

på deras välmående. King (2000) menar att individer som upplever en hög jobbosäkerhet 

känner en lägre känsla av organisationstillhörighet och mindre vilja att verka för 

organisationens mål.  

  

Samtidigt menar Diener m.fl. (1999) att uppnå sina personliga mål i livet har en positiv 

inverkan på subjektivt välmående. Att inte uppnå sina mål har enligt Diener m.fl. (1999) 

negativ inverkan på det subjektiva välmåendet. Personliga faktorer har en bevisad stor 

inverkan på subjektivt välmående (Smith, Kaminstein & Makadok, 1995). Nelson, 

Cooper, & Jackson (1995) menar att det finns samband mellan neurotiska 

personlighetsdrag och sämre subjektivt välmående. Andra studier visar att självförtroende 

är en faktor till ett högre subjektivt välmående (Brockner, 1988). Schimmack, 

Radhakrishnan, Oishi & Dzokoto (2002) studie visar att självförtroende även leder till 

ökad livstillfredsställelse.  

 

3.4 Contingency theory 

Enligt Otley (1980) utvecklades begreppet contingency theory inom 

organisationslitteraturen i mitten av 1960-talet och är en situationsanpassad teori som 

ifrågasätter managementforskningens grundtanke att det finns ett ultimat sätt att styra en 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0148296316302168
http://search.proquest.com.ezproxy.hkr.se/indexinglinkhandler/sng/au/Smith,+George+Davey/$N?accountid=11907
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organisation (Burns & Stalker, 1961; Grötsch m.fl., 2013; Mintzberg m.fl., 2009). Istället 

så betonar Contingency theory att organisationsformer som uppnår mest effektiva resultat 

är de som anpassar sin struktur och strategi till omgivning och miljö (Donaldsson, 2001; 

Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978). Contingency teoretiker hävdar att kontextuella 

faktorer som bland annat organisationens storlek, strategi och teknologi ska ligga till 

grund för att uppnå framgång vid utformning av organisationers struktur (Birkinshaw, 

Nobel, & Ridderstrale, 2002; Donaldsson, 2001; Gerdin & Greve, 2004; Ismail, 

Zainuddin, & Sharoja Sapiei, 2010; Miles, Snow, Meyer & Coleman, 1978; Mintzberg 

m.fl., 2009; Morgan, 2006). Dessa kontextuella faktorer har delats in av Haldma & Lääts 

(2002) i externa och interna faktorer. Tidigare managementforskning, som exempelvis 

scientific management, är något som contingency theory går emot och hävdar att 

organisationer finner ett mest gynnsamt förhållningssätt utifrån givna interna och externa 

faktorer (Birkinshaw m.fl., 2002; Ruekert, Walker, & Roering, 1985). De centrala externa 

faktorer som har undersökts i managementforskning är yttre miljö och nationell kultur. 

De interna kontextuella faktorer som har granskats är teknologi, organisationsstruktur, 

storlek på organisationen och organisationens strategi (Birkinshaw m.fl., 2002; Ismail 

m.fl., 2010). Forskning har sedan visat att det är de interna faktorerna som är viktigast 

och mest avgörande vid styrning av organisationer (Darzin & Van De Ven, 1985; Hatch 

& Cunliff, 2006; Mintzberg, m.fl., 2009; Morgan, 2006; Ruekert, m.fl., 1985). 

  

Det främsta bidraget från contingency theory har varit att belysa det faktum att det finns 

många olika sätt att framgångsrikt styra en organisation (Otley, 1980). Mycket av den 

litteratur som finns inom contingency theory härstammar från teoretikerna Tom Burns & 

G. M Stalker, som gjorde skillnad på mekaniskt och organiskt sätt att se på en organisation 

(Hatch & Cunliff, 2006). Burns & Stalker (1961) hävdade att det inte finns någon 

teoretisk anledning att föredra organisk framför mekanisk organisationskultur utan båda 

är lämpliga organisationsformer men för olika miljöer. Vidare beskriver contingency 

theory att små organisationer som är verksamma i stabila miljöer organiseras bäst genom 

enkla strukturer med minimal hierarki och centraliserat beslutsfattande. Bankkontor 

representerar oftast små organisationer där en specifik kultur uppstår för det enskilda 

kontoret och bör därför inte formaliseras. Contingency theory hävdar istället att direkt 

kommunikation och dagligt samarbete med chefer ger mer tillfredsställelse för anställda 
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i organisationen än vad formella regler och mekanismer ger (Donaldsson, 2001; Hatch & 

Cunliff, 2006). Om det däremot är en större organisation som är verksam i en stabil miljö 

bör den enligt contingency theory bedrivas med ett visst mått av anpassade mekanismer 

för att vara framgångsrik (Burns & Stalker, 1961; Hatch & Cunliff, 2006; Mintzberg, 

m.fl., 2009). Följaktligen ska en organisation ha en förmåga att kontinuerligt anpassa sig 

till förändringar i sin omgivning för att uppnå framgång. Organisationer som befinner sig 

i instabila miljöer behöver utforma en högre grad av intern differentiering än 

organisationer som verkar i en trygg och mindre komplex miljö (Hatch & Cunliff, 2006; 

Lawrence & Lorsch, 1967; Mintzberg, m.fl., 2009; Ruekert, m.fl., 1985). 

  

Kärnan av contingency theory är begreppet ”fit” som innebär en matchning av tre 

element: organisatorisk struktur, organisatorisk process och kontroll samt organisatorisk 

kontext (Selto, Renner, & Young, 1995). En organisation bör enligt Selto m.fl., (1995) 

anpassa de tre elementen till varandra, till sin omgivning och till den enskilda 

organisationen. Med organisatorisk struktur menas mekanisk organisationskultur, som 

syftar till differentiering mellan anställda och en viss grad av auktoritet (Morgan, 2006). 

Organisatorisk process och kontroll syftar till kommunikationssystem och specifika 

undersökningsinstrument. Gällande elementet kontext avses organisk organisation som 

fokuserar på storlek, miljö, kultur och teknologi (Darzin & Van De Ven, 1985). Begreppet 

fit anses också vara positivt relaterat till hur väl en arbetsgrupp presterar (Donaldsson, 

2001). 

  

Kritik har riktats mot den tidigare forskningen av contingency theory och moderna 

teoretiker hävdar att grundläggande förändringar i teorin och dess metoder är nödvändiga 

(Chenhall, 2003; Darzin & Van De Ven, 1985; Gerdin & Greve, 2004; Schoonhoven, 

1981). Darzin & Van De Ven (1985) har riktat kritik mot teorins grundläggande metoder 

vid matchning av de tre elementen. Darzin & Van De Ven (1985) hävdar att de tre element 

inte utesluter varandra, utan bör användas som komplement till varandra eftersom varje 

elementen har olika aspekter på just matchning. Schoonhoven (1981) presenterar i ett 

omfattande arbete fem problem med contingency theory som anses ligga till grund för 

teorins brist på empiriskt stöd. De fem problemen är i sin grund otillräcklig support vid 
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antaganden, först när dessa problem klargörs kan mer exakta hypoteser om empiriska 

relationer göras vid användning av contingency theory. 

  

Med en snabbt växande marknad där ny teknologi och nya aktörer spelar stor roll är 

behovet för svenska banker att anpassa sig till detta mycket viktigt. För att undersöka hur 

svenska banker anpassar sig till vad den nya omgivningens digitalisering bidrar till 

kommer contingency theory att ligga nära till hands. Denna teori är således en viktig 

synvinkel för att förklara de påvisade olikheterna i forskningsresultaten gällande det 

upplevda välmåendet hos bankmedarbetarna. 

 

3.5 Organisationskultur 

Organisationskultur introducerades för första gången under slutet av 1970- talet och 

ansågs under 1980- och 1990-talet vara ett av de viktigaste verktygen för företag och 

organisationer att använda för att nå framgång och goda resultat (Alvesson & 

Sveningsson, 2007). Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) har många studier som lyfter 

fram kultur som en framgångsfaktor kritiserat för sin oförmåga att definiera kultur, och 

för att de inte lyckats visa vilken effekt organisationskultur har på andra organisatoriska 

förhållanden som strategi och kultur. Dessa studier visar istället på att organisationskultur 

kan användas som ett styrmedel.  Andra forskare menar att kultur och struktur kan vara 

lika viktiga för organisationens funktion och påverkar ömsesidigt varandras effekt på 

individens beteende och processer i organisationen (Oreilly, 1989; Ray, 1986).  

  

Organisationskultur syftar till att genom gemensamma värderingar och övertygelser 

hjälpa sina medlemmar att hantera problem i den externa miljön och bidra med verktyg 

för hantering av svårigheter i den interna organisationen (Dwyer m.fl., 2003; Yukl, 

2013).  Kulturbegreppet kan definieras som ett socialt konstruerat kollektivt fenomen som 

genom föreställningar och innebörder oftast uttrycks eller förmedlas i symbolisk form. 

Dessa gemensamma symboler och innebörder består av en mängd sociala fenomen som 

till exempel myter, symboler, ritualer, språk, värderingar och tankemönster. Dessa sociala 

fenomen syftar till att skapa en övergripande syn på vad som kännetecknar och särskiljer 

organisationen från andra. Det anses vara viktigt för organisationers ledning att tidigt 

förstå och uppfatta förändringar i omvärlden, för att kunna sätta in åtgärder och anpassa 
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sin rådande kultur (Alvesson & Sveningsson, 2007). Forskare menar dock att individer 

inom en organisationskultur gärna håller fast vid sina idéer, värderingar och 

föreställningar om omgivningen och blir därför relativt sega vid en 

organisationsförändring (Yukl, 2013).    

  

Det finns en rad olika konceptualiseringar av organisationskulturer, men i denna studie 

kommer vi att fokusera på dimensionen individualism och kollektivism. Vi valde att 

fokusera på dessa dimensioner då studier har visat att professionella individer trivs i 

kollektivistiska organisationskulturer och att kollektivism har en positiv relation med 

subjektivt välmående, vilket då antyder att individualism kan ha en negativ relation med 

subjektivt välmående (Umans, Broberg, Schmidt, Nilsson, & Olsson, 2016). Därför 

menar vi att kollektivism och individualism är en intressant aspekt att använda för att 

mäta hur en organisationskultur inverkar på sambandet mellan digitalisering och 

subjektivt välmående hos bankmedarbetare. 

 

3.5.1 Kollektivism och individualism 

En bred accepterad konceptualisering av organisationskultur är dimensionen 

individualism och kollektivism (Chatman & Spataros, 2005; Dickson, Hartog & 

Mitchelson, 2003; Hofstede, 1980; 2001) Individualism innebär att individens behov och 

självstyrande är viktigare än det kollektiva behovet i grupper, organisationer och 

samhället i stort. I en individualistisk kultur är banden mellan individer lösa och alla 

förväntas att ta hand om sig själva. En kollektivistisk kultur karaktäriseras av ett starkt 

ömsesidigt beroende där medlemmar är lojala med förväntningen att bli omhändertagna 

av varandra i gruppen (Hofstede, 1980; 2001). Schwartz (1999) har en annan syn på 

dimensionen och beskriver den i generella former, exempelvis i vilken utsträckning 

individer är självstyrande eller integrerade i grupper. Individer i självständiga kulturer ses 

som självständiga då de når tillfredställelse i livet genom sin vilja att vara unika. Individer 

som är djupt förankrade i grupper finner mening genom att identifiera sig med gruppens 

mål och åtgärder. Fler forskare har även studerat dimensionen kollektivism kontra 

individualism i olika kontexter (Kim, Triandis, Kagitçibasi, Choi, & Yoon, 1994; 

Hofstede, 2011; Triandis, 1995).   
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Triandis (1995) har vidareutvecklat dimensionen individualism genom att dela in den i 

horisontal och vertikal individualism. Denna dimension är enligt Diener, Diener, & 

Diener (1995) relaterad till de övergripande samhällsfunktionerna. Organisationskultur 

kan ses som en form av social kontroll som fungerar när individer i organisationer eller 

grupper är överens om vad man anser är ett korrekt beteende i förhållande till 

gemensamma värderingar och förväntningar. Hur arbetet bedrivs anses centralt i 

förhållande till huruvida organisationen betonar en individualistisk kultur med ett 

oberoende synsätt, eller en kollektivistisk kultur med ett ömsesidigt beroende synsätt 

(Chatman & Spataro, 2005). Kosmala & Herrbach (2006) menar att organisationskulturen 

är det som formar arbetsmiljön i en professionell miljö som bankmedarbetarna befinner 

sig i. Vilket kan relateras till olika organisatoriska och individuella effekterna på 

subjektivt välmående. Begreppen individualism kontra kollektivism användes 

ursprungligen av Hofstede (1980) i ett nationellt perspektiv men kommer i denna 

undersökning används för att mäta graden av kollektivism på organisatorisk nivå 

(Chatman & Spataros, 2005). Korhonen (2009) menar att trots Hofstede mött mycket 

kritik för sina dimensioner, så har fler forskare kunnat relatera och jämföra dimensionen 

individualism kontra kollektivism i andra kontextuella miljöer.   

 

3.6 Litteratursökning 

Vid studiens litteratursökning har vi valt att främst använda oss av vetenskapliga artiklar 

och facklitteratur i bokform för att upprätthålla en akademisk standard med hög 

trovärdighet och tillförlitlighet. De vetenskapliga artiklarna som använts i studien har 

hämtats från två databaser, Google Scholar och Högskolan Kristianstads databas 

Summon. Sökorden som använts har framförallt varit relaterade till de engelska begreppen 

digitalization, well-being, banking och organizational culture. Dessa sökord har använts 

i en mängd olika kombinationer för att kunna specificera litteratursökningen till det 

studerade forskningsämnet.  

  

Flera vetenskapliga tidskrifter har använts för att förklara digitalisering som en 

organisationsförändring. Bland annat har vi haft stor användning av tidskrifterna 

Academy of Management Journal och Journal of Internet Banking. Eftersom vår studie 

inte enbart berör bankers digitalisering och organisationsförändring har även olika 
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vetenskapliga journaler som exempelvis Indian Academy of Applied Psychology och 

Psychological Bulletin använts för att beskriva individers hälsa och subjektiva 

välmående. Vetenskapliga artiklar har även varit till stor hjälp vid utformandet av vår 

internetbaserade enkät. Vi har i artikeln Satisfaction with Life Scale funnit ett mått med 

samma namn, Satisfaction with Life Scale, publicerad i tidskriften Journal of Personality 

Assessment som mäter hur individen uppfattar sin egen livstillfredsställelse. För att mäta 

subjektivt välmående kommer vi även att använda oss av Bradburn's Affect Balance Scale 

som vi fann i boken The Structure of Psychological Well-being samt måttet Andrew and 

Withey’s Job Satisfaction Scale för att studera bankmedarbetares välmående. För att finna 

ett mått på individualistisk och kollektivistisk organisationskultur har Chatman och 

Spataros (2005) artikel, varit en stor inspiration.  

  

För att göra en bedömning av huruvida en källa är pålitlig eller inte har vi utifrån vår bästa 

förmåga kritiskt granskat de vetenskapliga artiklar vi redogör för i vårt arbete. 

Utöver vetenskapliga artiklar och facklitteratur som använts till studien, har även 

information erhållits från svenska bankernas webbsidor och några få 

populärvetenskapliga artiklar i syfte att belysa aktualiteten av uppsatsens ämne. För att 

uppnå en objektiv syn och få fler aspekter på de områden som studerats har många olika 

författare använts. 

 

3.7 Hypotesformulering 

I de följande två avsnitt kommer studiens hypoteser att presenteras. Varje avsnitt kommer 

utifrån studiens syfte och teoretiska referensram diskuteras huruvida vi har kommit fram 

till våra hypoteser samt presentera olika argument för hypoteserna. Avsnitten avslutas 

sedan med en hypotesformulering som kommer att namnge hypoteserna Hypotes 1 och 

Hypotes 2. 

 

3.7.1 Digitaliseringens inverkan på subjektivt välmående  

Digitalisering är en förändring som genomsyrar hela samhället. Inom banksektorn är 

digitalisering en process som gått väldigt snabbt fram de senaste åren. Med en snabbt 

växande marknad där ny teknologi och nya aktörer spelar stor roll är behovet för svenska 

banker att anpassa sig till detta mycket viktigt. Den digitala utvecklingen anses vara en 
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av de mest innovativa krafterna som influerat banksektorn då banktjänster enkelt kan 

digitaliseras och automatiseras (Bradley & Stewart, 2002). Digitala innovationer inom 

banksektorn har medfört en förändring av arbetsmönstret för de bankanställda och 

bankerna har effektiviserat sina organisationer genom att minska antalet anställda (Alam 

& Rizvi, 2012). Denna förändring gör att digitaliseringen kan ses som en form av 

organisationsförändring (Yoo, m.fl., 2012).   

  

Till vår kännedom finns inga befintliga studier för hur digitalisering medfört en 

organisationsförändring för banksektorn. Däremot har vi funnit studier gjorda på andra 

yrkesgrupper där det framkommit att digitaliseringen har inneburit ett förändrat arbetssätt 

och en förändrad organisationskultur. I en studie av Rintala & Suolanen (2005) studerades 

journalister och hur deras arbete förändrats av digitaliseringen. Det man fann var att 

digitaliseringen resulterade i nya arbetsuppgifter och ett förändrat arbetssätt. Vi kommer 

därför att utgå från ett grundläggande antagande att digitaliseringen utgör en form av 

organisationsförändring som har en direkt inverkan på den enskilda bankmedarbetaren. 

Därför har vi valt att studera hur denna tänka förändring påverkar den enskilda 

bankmedarbetarens subjektiva välmående. 

  

En organisationsförändring har olika effekter på den enskilda individens subjektiva 

välmående. Studier har visat att det finns både positiva aspekter och negativa effekter på 

individens subjektiva välmående vid en organisationsförändring. En 

organisationsförändring i form av effektivisering kan resultera i att jobb försvinner 

(Kivimäki, Vahtera, Pentti & Ferrie, 2006; Sverker & Hellgren, 2002). Jobben som 

försvinner vid en effektivisering är oftast inte chefspositioner utan arbeten av lägre 

position. Detta gör att individer med lägre arbetsposition känner mer oro för 

digitaliseringens framfart än vad individer med högre chefspositioner gör. Ferrie m.fl. 

(1995) visar i sin studie att medarbetarnas upplevda jobbosäkerhet har en negativ effekt 

på deras subjektiva välmående. King (2000) menar att individer som upplever en hög 

jobbosäkerhet känner en lägre känsla av organisationstillhörighet och mindre vilja att 

verka för organisationens mål. Samtidigt menar Diener m.fl., (1999) att uppnå sina 

personliga mål i livet har en positiv inverkan på subjektivt välmående. Aspekten av 

subjektivt välmående som påverkar individen positivt består av glädje, tillfredsställelse 
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med tillvaron och lojalitet. Det är bevisat att organisationsförändringar både har en positiv 

och negativ inverkan på individens subjektiva välmående. Då vi utgår från antagandet att 

digitalisering utgör en form av organisationsförändring bildas studiens första hypotes: 

  

Hypotes 1; Digitalisering har en negativ inverkan på bankmedarbetarens subjektiva 

välmående. 

 

3.7.2 Organisationskulturens betydelse i relationen mellan digitalisering och 

subjektivt välmående 

Forskning har visat att arbetsmiljön är en viktig betingad faktor när det gäller individens 

subjektiva välmående. Då individer är olika upplever de också arbetsmiljön på olika sätt. 

Organisationskulturen påverkar arbetsmiljön som enligt Chatman och Spataros (2005) 

kan delas upp i dimensionerna individualism och kollektivism.  

  

Individualism är när individens behov och självstyrande är viktigare än det kollektiva 

behovet i grupper, organisationer samt samhället i stort. I en individualistisk 

organisationskultur är banden mellan individerna lösa och alla förväntas att ta hand om 

sig själva (Hofstede, 1980; 2001). Kosmala & Herrbach (2006) menar att 

organisationskulturen är det som formar arbetsmiljön i den professionella miljö som 

bankmedarbetarna befinner sig i, vilket kan relateras till olika organisatoriska och 

individuella effekter på subjektivt välmående.  

  

En kollektivistisk organisationskultur karaktäriseras av ett starkt ömsesidigt beroende där 

medlemmar är lojala med förväntningen att bli omhändertagen av gruppen (Hofstede, 

1980; 2001). En individ som upplever en kollektivistisk organisationskultur känner en 

trygghet inifrån organisationen och jobbar tillsammans med kollegorna team-orienterat 

genom olika förändringar. En känsla av tillhörighet kännetecknas av kollektivistiska 

organisationskulturer och kan leda till en högre känsla av subjektivt välmående (Chatman 

& Spataro, 2005). På så vis påverkas individer som upplever en kollektivistisk 

organisationskultur positivt av organisationsförändringar. Då organisationskulturen har 

stor inverkan på individens subjektiva välmående ville vi testa om den även hade en 
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Figur 3:1 Forskningsmodell 

betydelse för sambandet mellan digitalisering och bankmedarbetarens subjektiva 

välmående och därmed bildades studiens andra hypotes: 

  

Hypotes 2; En kollektivistisk organisationskultur inom banksektorn modererar relationen 

mellan digitalisering och den enskilda bankmedarbetaren subjektiva välmående. 

 

3.8 Forskningsmodell 

Forskningsmodellen som presenteras nedan i figur 3.1 baseras på hypoteserna som är 

formulerade utifrån studiens syfte och teoretiska referensram. Hypotes 1 (H1) 

representerar digitaliseringens inverkan på den enskilda bankmedarbetarens subjektiva 

välmående. Hypotes 2 (H2) beskriver hur en kollektivistisk organisationskultur inom 

banksektorn modererar relationen mellan digitalisering och den enskilda 

bankmedarbetarens subjektiva välmående. 
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4. Empirisk metod 

I kapitel fyra presenteras studiens empiriska metod med en redogörelse för studiens 

datainsamlingsmetod och den genomförda internetenkäten. Vidare diskuteras studiens 

urvalsram och enkätens bortfall. Därefter presenteras studiens operationalisering och en 

redogörelse för validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis diskuteras 

analysmetoder och etiska beaktanden. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Studien ämnar att förklara hur digitaliseringen påverkar bankmedarbetarens subjektiva 

välmående samt hur organisationskulturen kan inverka på individens upplevelse av 

digitaliseringen. Då ett samband skulle undersökas valdes en kvantitativ metod där data 

samlades in genom en internetbaserad enkät. För att kunna svara på studiens 

frågeställning valde vi att samla in primärdata, som innebär att man samlar in ny empiri 

(Saunders m.fl., 2009). Sekundärdata innebär att man på nytt analyserar tidigare insamlad 

data som inte nödvändigtvis samlats in i samma syfte (David & Sutton, 2011). Vi har inte 

funnit tidigare studier som behandlar hur digitalisering påverkar bankmedarbetarens 

välmående med organisationskultur som kontextuell aspekt. Vi har därför inte funnit 

någon sekundärdata att tillgå och det är anledningen till att vi endast använder primärdata 

i studien.  

  

Nackdelen med att använda ett webbaserat frågeformulär som datainsamlingsmetod är att 

ingen möjlighet till följdfrågor ges. Om studien istället baserats på intervjuer hade 

resultatet kunnat bli mer djupgående då man till skillnad från enkäter kan ställa följdfrågor 

och få en förståelse för individens upplevelse (Bryman & Bell, 2015; Christensen m.fl., 

2010). Risken för intervjueffekten vid intervjuer är dock påtaglig, vilket innebär att 

forskaren påverkar individen under intervjun (Körner & Wahlgren, 2005). 

Intervjueffekten kan innebära att individen svarar olika på frågorna beroende på hur de 

upplever forskarens personlighet (Denscombe, 2009). Vidare menar Denscombe (2009) 

att internetbaserade enkäter inte riskerar denna effekt då den inte innebär någon fysiskt 

kontakt mellan forskare och respondent. Enkäterna var utformade så att alla 

respondenterna fick svara på ett standardiserat formulär med exakt samma frågor. 
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Fördelen med internetbaserade enkäter är att man kan nå ut till flera individer med mindre 

medel samt att det var enklare att administrera än en postenkät. Ytterligare en anledning 

till att använda internetenkät som datainsamlingsmetod är att det är kostnadseffektivt och 

ger snabb respons (Bryman & Bell, 2015). Då studiens syfte är att undersöka 

digitalisering så bedöms det att respondenterna skall vara mer villiga att delta om enkäten 

är tillgänglig via en digital databas.        

 

4.1.1 Internetenkät 

Studiens primärdata har samlats in med hjälp av en internetbaserad enkätundersökning. 

Enkätens struktur har utformats med hjälp av programmet SurveyMonkey som är en 

leverantör av webbaserade enkät lösningar. Fördelen med SurveyMonkey är att det 

erbjuder smarta designverktyg för att utforma en lätthanterlig och tilltalande enkät där 

frågorna kan besvaras med enkla knapptryck. Enkäten som används vid insamling av 

studiens empiri återfinns i Bilaga 3. 

  

Dispositionen för enkäten var enhetlig för alla respondenter och bestod av 15 frågor. De 

första sju frågorna var kontrollfrågor gällande bland annat respondentens kön, 

arbetsgivare och ålder. Fråga 8 och 9 berörde bankmedarbetarens användning av digitala 

verktyg samt deras upplevelse av digitalisering i arbetet och utgör studiens oberoende 

variabel. Fråga 10 till 14 var utformade för att mäta alla aspekter av subjektivt välmående 

och fungerar som studiens beroende variabel. För att mäta studiens modererande variabel 

användes fråga 15 som testade graden av individualistisk respektive kollektivistisk 

organisationskultur. Bortsett från inledande kontrollfrågor och fråga 14, har en sjugradig 

likertskala används för att mäta respondentens attityd och beteende med hjälp av 

svarsalternativ som sträcker sig från den ena ytterligheten till den andra (Christensen 

m.fl., 2010). Vi valde att använda en sjugradig likertskala då det ger möjlighet att 

upptäcka åsiktsgrader samt lämpar sig vid känsliga frågor (David & Sutton, 2011). 

Kontrollen över frågornas ordningsföljd samt utformning av svarsalternativ resulterade i 

att enkäten kunde standardiseras (Christensen m.fl., 2010). 

  

Fördelen med en internetbaserad enkät var att svarsfrekvensen var lätt att avläsa samtidigt 

som svaren smidigt kunde överföras till analysprogram som Excel och SPSS för vidare 
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statistiska beräkningar. Internetenkäten var frivilligt för varje bankmedarbetare och tillät 

respondenten att vara anonym. Nackdelen med en anonym internetbaserad enkät är att 

möjligheten till följdfrågor inte gavs. Enkäten skickades som en webb-länk via e-mail 

tillsammans med ett följebrev (se Bilaga 2) som beskrev undersökningens syfte och 

enkätens tillvägagångssätt för att undvika eventuella missförstånd. 

 

4.2 Urvalsram  

Studien och analysen har baserats på bankmedarbetare som arbetar på fysiska bankkontor 

i Sverige. Den internetbaserade enkäten har riktat sig till bankmedarbetare utefter deras 

arbetsposition i organisationen. Vi har valt en avgränsning utefter arbetsposition i 

organisationen då vi vill fokusera på bankmedarbetare som träffar kunder och är delaktiga 

i den dagliga verksamheten. Vidare anser vi att det finns en anledning att begränsa urvalet 

till bankmedarbetare med lägre arbetsposition. Ett argument till detta är att det finns lite 

befintlig forskning på den populationen. För att urskilja svaren mellan de olika 

arbetsställningarna kommer internetenkäten inledas med olika kontrollfrågor där 

medarbetarna bland annat får ange sin organisationstillhörighet i banken. I avsnitt med 

beskrivande statistik kommer samtliga respondenter att inkluderas. Därefter kommer 

bankchefer och områdeschefer att exkluderas när korrelationsmatris och 

regressionsanalys ska göras.  

  

Vi har valt att kontakta områdeschefer, personalchefer och kontorschefer på 

Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Swedbank, Nordea, SEB, Danske Bank och 

Sparbanken för att genom dem komma i kontakt med de bankmedarbetare vi ämnar 

undersöka. Vi har valt att kontakta ovanstående banker då de är stora och väletablerade 

företag som har fysiska kontor runt om i Sverige. Totalt kontaktades 25 olika bankkontor 

runt om i landet med ett okänt antal medarbetare. Varav dessa 25 bankkontor var det 18 

kontor som valde att delta i vår undersökning.  

  

Kontakt med de olika bankerna gjordes via telefon och via e-mail, där ett följebrev (se 

Bilaga 1) bifogas för att ta reda på om de var intresserade av att skicka ut enkäten till sina 

anställda ur målgruppen. Efter inledande kontakt med de olika bankerna fick de chefer 
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som var positivt inställda till att delta i undersökningen en länk skickad till 

internetenkäten som de sedan kunde vidarebefordra till sina medarbetare. 

  

Vid utformning av en kvantitativ studie är det högst aktuellt att skapa en urvalsram till 

sin undersökning (Bryman & Bell, 2015). I kvantitativa undersökningar är det framförallt 

ett slumpmässigt urval som används då det ska finnas möjlighet att dra slutsatser från 

urvalet till populationen (Olsson & Sörenssen, 2011). Enligt Christensen m.fl. (2010) bör 

resultatet från stickprovet till den population urvalet görs utifrån vara representativt för 

att resultatet ska kunna generaliseras. Då vår undersökning är av kvantitativ karaktär 

kommer ett slumpmässigt urval användas då generaliseringar blir möjliga genom 

statistiska beräkningar. 

 

4.2.1 Bortfall 

Vid insamling av primärdata är det viktigt att ta hänsyn till undersökningens bortfallsfel, 

då man inte vet om de personer som valt att inte delta i undersökningen på något sätt 

skiljer sig åt från de som valt att delta (Christensen m.fl., 2010). Det är därför viktigt att 

hantera bortfallet då ett stort bortfall innebär en ökad risk för skevhet i resultatet (Bryman 

& Bell, 2015). Olsson & Sörensen (2011) delar in bortfall i två grupper: externt bortfall 

och internt bortfall. Till det externa bortfallet tillhör personer som av olika anledningar 

inte vill delta i undersökningen medan internt bortfall innebär ett bortfall på vissa frågor 

av undersökningen (Körner & Wahlgren, 2005).  

  

För att undvika bortfall och öka svarsfrekvensen i vår enkätundersökning utformade vi 

en attraktiv layout och ett tydligt informationsrikt introduktionsbrev som förklarade syftet 

med undersökningen (Bryman & Bell, 2015). Internetenkäten och introduktionsbrevet 

återfinns i Bilaga 3 och Bilaga 2. Trots förebyggande åtgärder uppstod externa bortfall i 

vår studie när somliga personalchefer och kontorschefer som kontaktades på de olika 

bankkontoren valde att inte delta i undersökningen med sina respektive medarbetare. Av 

de 25 kontaktade bankerna valde 7 banker att inte delta i undersökningen. Det uppstod 

även internt bortfall då vissa respondenter valde att inte besvara en del av enkätens frågor. 

Det interna bortfallet uppgick till totalt 10 respondenter. 
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Då vi inte känner till antalet medarbetare på respektive bankkontor som valt att delta i 

undersökningen, samt hur många av dessa medarbetare som fått ta del av undersökningen, 

är det svårt att estimera såväl urvalets storlek som storleken på de totala bortfallet. 

 

4.3 Operationalisering 

När man behandlar teoretiska begrepp kan dessa vara abstrakta och svåra att mäta. Det är 

därför lämpligt att operationalisera för att förvandla abstrakta begrepp till mätbara och 

konkreta begrepp (Saunders m.fl., 2009). De teoretiska begreppen som presenteras i den 

teoretiska referensramen har i enkätundersökningen förvandlats till observerbara frågor 

och påståenden, vilket gör undersökning via mätbara variabler möjlig. Då denna studie 

har en deduktiv ansats menar Saunders m.fl. (2009) att det är viktigt att operationalisera 

koncepten för att kunna mäta det som avses mätas.     

 

4.3.1 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln i studien var digitalisering eftersom vi menar att det är 

digitaliseringen som påverkar medarbetarnas subjektiva välmående. Den oberoende 

variabeln testades även tillsammans med den modererande variabeln organisationskultur 

då den oberoende variabeln även kan påverka den modererande variabeln. Då vi inte fann 

något lämpligt mätinstrument för digitalisering valde vi att konstruera ett eget mått. 

Måttet består av två block med frågor som först behandlar 1. Användning av digitala 

verktyg med sju påståenden som graderas på en sjugradig likertskala. Vi valde att använda 

en sjugradig likertskala då den ger möjlighet att upptäcka åsiktsgrader samt lämpar sig vid 

känsliga frågor (David & Sutton, 2011). Respondenterna fick ta ställning till hur ofta de 

använder digitala verktyg från väldigt sällan till väldigt ofta. 

  

Frågorna ser ut enligt följande: 

Jag använder digitala verktyg vid  

• kundkontakt  

• extern kommunikation  

• intern kommunikation  

• informationssökning  

• kundmöte  
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• dokumentation  

• analysering (exempelvis kreditberedningssystem, Excel, portföljsammanställning) 

  

Det andra blocket av frågor behandlade 2. Upplevelsen av IT-baserade arbetsmetoder 

med sju påståenden som individerna även här fick gradera på en sjugradig likertskala. De 

fick sedan svara hur de upplever användning av IT-baserade arbetsmetoder från 

instämmer inte alls till instämmer helt.   

  

Frågorna ser ut enligt följande: 

Jag upplever att användning av IT-baserade arbetsmetoder 

• är effektiva  

• är relevanta för mitt arbete  

• förenklar mitt arbete  

• har förändrat mitt arbetssätt  

• ställer höga krav på min kompetens  

• har förändrat min arbetsroll  

• är svåra  

 

4.3.2 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i vår studie var subjektivt välmående då vi ämnar undersöka om 

organisationskultur kan påverka förhållandet mellan digitalisering och subjektivt 

välmående. När den oberoende variabeln digitalisering förändras kommer detta att 

påverka den beroende variabeln subjektivt välmående. Välmående mäts i tre olika mått 

för att se till att alla aspekter av subjektivt välmående faktiskt mäts, då forskare inom 

hälsovetenskap menar att de representerar de olika aspekterna av individens subjektiva 

välmående (Lyubomirsky & Lepper, 1999).  

  

Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale valdes för att mäta den delen av subjektivt 

välmående som påverkas av känslor, som syftar till att se hur subjektivt välmående 

påverkas av individens egen upplevelse av sin situation och arbetsmiljö. Måttet består 

ursprungligen av fem frågor men då en fråga var väldigt omfattande, delades denna upp 

i tre separata frågor för att göra det tydligare för respondenten (Andrew & Withey, 1976). 
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Frågorna ser ut enligt följande:  

• Hur känner du inför ditt arbete? 

• Hur känner du för dina arbetskollegor? 

• Hur känner du inför dina arbetsuppgifter?  

  

Vi valde att dela upp följande fråga: 

• Hur är det där du arbetar, arbetsmiljön, antalet arbetade timmar och din 

arbetsbelastning?  

  

Till att istället se ut så här: 

• Hur upplever du arbetsmiljön på din arbetsplats?  

• Hur upplever du antal arbetade timmar?  

• Hur upplever du din arbetsbelastning? 

  

Till sist ställdes följande fråga  

• Hur upplever du arbetskollegors stöd när det kommer till utförandet av dina 

arbetsuppgifter?   

   

Dispositionen och utformningen av Andrew & Whitneys mått har inspirerats av Nilsson 

& Olsson (2014). I samtliga påstående fick respondenterna ta ställning till påståenden på 

sjugradig likertskala. De fyra första frågorna fick besvaras från olust till glädje. Vidare 

ändrades fråga fem och sex till att istället besvara i vilken utsträckning de upplever 

situationen, från ohållbar till hållbar. I fråga sju fick respondenterna besvara frågan från 

inget stöd till mycket stort stöd. Tidigare studier har visat att individer som upplever för 

hög arbetsbelastning också upplever ett sämre subjektivt välmående (Rintala & Suolanen, 

2005). Därför ansågs ett mått på hur bankmedarbetaren upplever sin arbetssituation viktig 

för studiens syfte.  

  

Det andra måttet vi valde var Satisfaction with Life Scale som mäter hur individen 

uppfattar sin egen livstillfredsställelse. Måttet hämtades från Diener, Emmons, Larsen 

and Griffin (1985) och består av fem påstående där respondenten får ta ställning till i 

vilken utsträckning från att de instämmer inte alls till instämmer helt på en sjugradig  
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likertskala. Diener m.fl., (1985) menar att detta mått mäter den delen av subjektivt 

välmående som påverkar individens generella livstillfredsställelse. Likaså här så har 

dispositionen och utformningen av måttet inspirerats av Nilsson & Olsson (2014). 

  

Påståendena ser ut enligt följande  

• Det mesta i mitt liv är fulländat  

• Det nuvarande tillståndet i livet är perfekt  

• Jag är tillfreds med mitt liv 

• Hittills har jag uppnått det jag anser är viktigast i livet   

• Om jag kunde leva om mitt liv hade jag ändrat nästan ingenting.  

  

Det tredje måttet Bradburn's Affect Balance Scale mäter hur individens känslor antingen 

påverkar individen positivt eller negativt.  Måttet valdes då Lyubomirsky & Lepper 

(1999) menar att det är det mest använda måttet för att mäta lycka och välmående. 

Dispositionen och utformningen av måttet har inspirerats av Nilsson & Olsson (2014). 

Det består av tio frågor som studerar individens upplevelser de senaste veckorna. Fem 

frågor är positiva och fem frågor är negativa. Måttet ger endast möjlighet att svara “ja” 

eller “nej” på varje fråga. Välmåendet mäts genom att summera de positiva “ja” svaren 

och negativa “nej” svaren. Vidare subtraheras de negativa “ja” svaren och de positiva 

“nej” svaren för att skapa antingen ett positivt eller negativt värde (Bradburn, 1969).     

  

Påståendena ser ut enligt följande: 

Under de senaste veckorna (har jag känt)... 

• mig nöjd över något jag åstadkommit 

• mig upprörd över att någon kritiserat mig  

• saker går som jag vill  

• mig deprimerad eller väldigt olycklig  

• mig ensam eller distanserad från andra människor  

• mig särskilt exalterad eller intresserad av något   

• mig så rastlös att jag inte kan sitta still  

• mig uttråkad 
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• mig stolt över att någon berömt mig för något jag gjort  

• mig så tillfreds att livet inte kunde bli bättre    

  

I studiens regressionsanalys testades och analyserades de beroende variabelns tre mått på 

välmående var för sig, men sammanställdes även till ett enda mått under benämningen 

totalt välmående. Detta gjordes i ett explorativt syfte att undersöka den insamlande datan 

ytterligare (Bryman & Bell, 2015). 

 

4.3.3 Modererande variabel 

Den modererande variabeln i studien var organisationskultur som testades för att 

kontrollera om den hade en betydelse för sambandet mellan digitalisering och 

bankmedarbetarens subjektiva välmående. Dimensionen av organisationskultur 

kollektivism och individualism valdes då studier visat att professionella individer trivs i 

kollektivistiska organisationskulturer och att kollektivism har en positiv inverkan på 

subjektivt välmående (Umans m.fl., 2016). Graden av kollektivism och individualism 

mäts genom Organisational Culture Profile som ursprungligen innehöll 54 olika 

påstående som kan känneteckna en organisation (O'Reilly III, Chatman & Caldwell, 

1991). Forskarna menar att måttet mäter graden av kollektivism i en organisation och på 

vilket sätt individen föredrar att organisationen är. Detta innebär att om organisationen 

inte är kollektivistisk så är den individualistisk. Vi har valt att följa Chatman & Spartaro 

(2005) och endast behandla sju påståenden av Organisational Culture Profiles 

ursprungliga 54 påståenden.  

  

Påståendena ser ut enligt följande: 

• Team-orienterad  

• Personalorienterad  

• Samarbetsvillig  

• Stödjande och hjälpande 

• Rättvis  

• Ställer krav på den enskilda individen  

• Tävlingsinriktad 
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Vidare valde vi även att tillämpa en sjugradig likertskala istället för måttets nio 

ursprungliga grader, för att göra frågorna mer likartade och tydligare för respondenterna. 

Individerna fick svara utifrån en sjugradig skala i vilken utsträckning olika påståenden 

stämmer överens med deras organisation, från “kännetecknar minst min organisation” till 

“kännetecknar mest min organisation”.  

 

4.3.4 Kontrollvariabler  

De kontrollvariabler som användes i studien var ålder, kön, arbetsgivare, antal år i 

banksektorn, antal år på nuvarande arbetsplats, antal år i nuvarande befattning och 

arbetsposition i företaget. Dessa valdes för att kontrollera att individerna som tillfrågas 

tillhörde den efterfrågade populationen. Vi ville även undersöka om variablerna kunde 

påverka sambandet mellan digitalisering, subjektivt välmående och organisationskultur 

(Bryman & Bell, 2015).  

  

Ålder valdes som kontrollfråga då studier visat att ålder är en viktig demografisk variabel 

att undersöka då den kan ha en påverkan på individens upplevda jobbosäkerhet 

(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Danna & Griffin (1999) menar att ålder är en 

viktig kontrollvariabel för att undersöka psykologiska mått. Vidare menar de att ålder kan 

ha effekt på individens subjektiva välmående till följd av att äldre individer tenderar att 

må bättre när de är trygga i sin arbetsroll.  

  

Kontrollvariabeln kön valdes då vi ville undersöka om man kunde påvisa någon skillnad 

mellan män och kvinnors upplevelse av digitalisering samt om det fanns några skillnader 

i mellan könen i subjektivt välmående. Diener m.fl. (1999) menar att kvinnor oftare 

upplever negativa känslor som kan knytas till det subjektiva välmåendet. Vi ville även 

kontrollera om andelen kvinnor som besvarade enkäten var större än andelen män, vilket 

tidigare forskning visar (Porter & Whitcomb, 2005).  

  

Vi valde även att kontrollera antal år i bankbranschen, antal år på nuvarande arbetsplats 

och antal år i nuvarande befattning då individer blir med åldern mindre benägna att 

förändra sin organisationskultur. Forskning visar även att individer som arbetat en längre 

tid på samma arbetsplats med en stark organisationskultur har svårare att ta till sig 
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förändringar (Yukl, 2013). Vi ville även säkerställa att individen haft möjlighet att hantera 

digitaliseringen över tid och hade erfarenhet av organisationskulturen i banken.  

  

Arbetsgivare valdes som kontrollvariabel då vi ville undersöka om det fanns någon 

skillnad i subjektivt välmående mellan bankerna samt möjliggöra jämförelser mellan de 

olika bankerna.  

  

Variabeln arbetsposition kontrollerar vilken position individen har i banken och användes 

för att säkerställa att individerna som tillfrågades tillhörde den efterfrågade populationen. 

Det innebar att om individen hade en högre position i företaget än kontorschef så tillhörde 

den inte den efterfrågade populationen. 

 

4.4 Reliabilitet  

Enligt Bryman och Bell (2015) avser reliabilitet graden av tillförlitlighet i 

undersökningen samt mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel. De menar att 

en mätning är reliabel om resultatet från en undersökning blir densamma om 

undersökningen skulle utföras på nytt med samma mätinstrument. Reliabilitet blir aktuellt 

vid en kvantitativ studie då forskaren vill veta om sitt mått är stabilt eller inte (Christensen 

m.fl., 2010; Olsson & Sörensen, 2011; Saunders m.fl., 2009). Bryman & Bell (2015) 

beskriver tre viktiga faktorer som bör involveras när man tar ställning till om ett mått är 

reliabelt: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att 

man utför ett test vid en viss tidpunkt och med en viss grupp som sedan får göra samma 

test vid en senare tidpunkt. Om korrelationen blir låg mellan de två mätningarna kan 

respondenternas svar inte antas som tillförlitliga (Bryman & Bell, 2015). Detta kallas för 

en longitudinell undersökning och denna typ av undersökning har inte varit genomförbart 

i vår studie då vår undersökning är tidsbegränsad. Det är heller inte väsentligt för vår 

studie då respondenternas svar från den första enkäten kan påverka hur de väljer att svara 

på följande enkät, samt förändringar i omgivningen kan påverka resultatet om man utför 

enkäten under en längre period. 

  

Intern reliabilitet berör mått med multipla indikatorer och mäter om respondenternas 

poäng på en indikator är relaterad till andra indikatorer. Intern reliabilitet kan tas fram 
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genom beräkning av Cronbach´s alpha. (Olsson & Sörensen, 2011). Den interna 

reabiliteten anges mellan 0 till 1, där 1 är det högsta värdet (Pallant, 2013). Beräkning av 

Cronbach´s alpha har således varit ett viktigt mått för vår undersökning då vår studie 

innehåller multipla indikatorer (Bryman & Bell, 2015). Resultatet av studiens Cronbach's 

alpha test redogörs i avsnitt 5.1. Den tredje faktorn är interbedömarreliabilitet som 

innebär att två eller flera bedömare utför samma mätmetod vid samma tillfälle. Att ha 

flera bedömare inblandade kan vara önskvärt för att undvika eventuella subjektiva 

tolkningar (Bryman & Bell, 2015). Vi anser att risken för subjektiva bedömningar i vår 

studie är väldigt låg då vi kommer att analysera svaren från vår enkätundersökning utefter 

förutbestämda instruktioner som anger hur de använda måtten ska tolkas och analyseras. 

Följaktligen innehåller vår enkät identiska frågor till alla respondenter där samtliga svar 

från SurveyMonkey sedan överförs till programmen Excel och SPSS utan att ändra något 

i svaren. 

 

4.5 Validitet 

Validitet innebär huruvida ett mått verkligen mäter vad de avser att mäta (Bryman & Bell, 

2015; Olsson & Sörensen, 2011; Saunders m.fl., 2009). Enligt Christensen m.fl. (2010) 

bör man oberoende av mätmetod komma fram till liknande resultat för att validitet ska 

uppnås. Vidare beskriver Christensen m.fl. (2010) att reliabiliteten måste vara mycket 

god för att en mätning ska vara valid. Bryman & Bell (2015) beskriver fyra huvudsakliga 

typer av validitet som man brukar skilja mellan: begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet föreligger när sambandet är högt 

mellan det aktuella måttet och andra mått som är liknande. När vi har undersökt subjektivt 

välmående och organisationskultur i vår studie har vi använt etablerade mått av forskare 

inom området för att minska risken att vårt forskningsresultat ska kunna ifrågasättas. 

Måtten har även tidigare använts i stor utsträckning, vilket medför att validiteten stärks 

(Diener m.fl., 1999; Lyubomirsky & Lepper, 1999).  

  

Den interna validiteten visar om en slutsats att ett samband mellan två eller fler variabler 

anses vara hållbar eller inte. Den faktor som verkställer ett kausalt samband brukar kallas 

för den oberoende variabeln medans effekten av denna kallas för den beroende variabeln 

(Bryman & Bell, 2015). I vår studie är således den interna validiteten beroende av hur 
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pass övertygande vi kan vara att vår oberoende variabel digitalisering är ansvarig för det 

samband vi funnit i vår beroende variabel, subjektivt välmående. Utöver vår oberoende 

variabel har vi även valt att analysera och testa våra kontrollvariabler för att se om det 

finns andra variabler som kan förklara sambandet. Den externa validiteten avser huruvida 

resultaten från en undersökning kan generaliseras eller inte. Det är därför viktigt att skapa 

ett representativt urval för att kunna generalisera utöver den specifika 

undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2015). Då vi har valt att undersöka 

bankmedarbetare i vår studie kan inte resultaten generaliseras till andra yrkesgrupper. 

Ekologisk validitet beskrivs av Bryman & Bell (2015) på följande sätt: ”Kan våra 

instrument fånga vardagslivets betingelser, åsikter, värderingar, attityder och kunskaper 

hos dem vi studerar på det sätt som dessa kommer till uttryck i deras naturliga miljö?”. 

Således anser vi att våra mått kan fånga åsikter och värderingar som bankmedarbetarna 

anser om sig själva och sin organisation. Detta anser vi då bankmedarbetarnas uppgifter 

behandlades konfidentiellt vilket bidrog till ärliga svar, samt att de själva fick välja att 

svara på de frågor som de kände sig bekväma med (Bryman & Bell, 2015). 

  

För att kunna ta ställning till vår undersöknings validitet och reliabilitet har vi under 

arbetets gång systematiskt gått igenom olika tänkbara felkällor (Christensen m.fl., 2010). 

Exempelvis så har vår enkät inspirerats av mått från vetenskapliga artiklar samt 

väletablerade mått från experter inom området. Frågorna på internetenkäten har 

tillsammans uppmätt ett högt värde av Cronbach´s alpha, vilket indikerar på en hög 

reliabilitet och att de mäter det som avsågs att mäta (Olsson & Sörensen, 2011). 

Avslutningsvis har vi förklarat hela analysprocessen noggrant för att tydligt redogöra för 

vårt tillvägagångssätt och således utforma en transparent studie.  

 

4.6 Generaliserbarhet  

Enligt Bryman & Bell (2015) är det i kvantitativa undersökningar viktigt att fastställa i 

vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra populationer än dem som varit 

aktuella i den specifika undersökningen. För att kunna generalisera ett resultat utöver den 

specifika undersökningskontexten är urvalet i undersökningen högst angeläget (Bryman 

& Bell, 2015). Enligt Christensen m.fl. (2010) bör resultatet från stickprovet till den 

population urvalet görs utifrån vara representativt för att resultatet ska kunna 
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generaliseras. Vi har därför använt oss av ett stort stickprov då det är en förutsättning för 

att kunna generalisera vid en positivistisk ansats (Saunders m.fl., 2009).  

   

I vår undersökning som är av kvantitativ karaktär har ett slumpmässigt urval använts då 

generaliseringar blir möjliga genom statistiska beräkningar (Christensen m.fl., 2010). 

Även om man har fått fram ett stickprov med hjälp av sannolikhetsurval är det viktigt att 

alla resultat enbart generaliseras till den population utifrån vilket man hämtat sitt urval 

(Bryman & Bell, 2015). Då vår studie avser att undersöka bankmedarbetare har vår 

internetenkät enbart besvarats av den yrkesgruppen och resultatet kan därmed inte 

generaliseras till andra yrkesgrupper.  

 

4.7 Analysmetoder 

Empirin som samlats in har analyserats och bearbetats i datorprogrammet 

SPSS.   Datamaterialet överfördes till en början till Excel för att göra det lättare att sedan 

koda in datan i SPSS. Beskrivande statistik beräknades sedan fram för att få en översikt 

av respondenterna och för att redovisa enkätfrågornas resultat.  

  

För att mäta graden av tillförlitlighet i undersökningen har vi tagit fram intern reliabilitet 

genom beräkning av Cronbach´s alpha. (Olsson & Sörensen, 2011). Den interna 

reabiliteten som mäts genom Cronbach´s alpha anges mellan 0 till 1, där 1 är det högsta 

värdet. För att ett mått ska få en hög intern reliabilitet bör det vara över 0,7 (Pallant, 2013). 

Vi gjordes ett Cronbach’s alpha test på samtliga variabler förutom för måttet Bradburn's 

Affect Balance Scale. Testet utfördes inte på detta mått då Bradburn's Affect Balance 

Scale räknas fram genom att subtrahera negativa värden från de positiva, och därmed 

fungerar inte ett Cronbach’s alpha test på detta mått. Då vårt mått för digitalisering är 

outforskat kompletterades Cronbach´s alpha testet med en faktoranalys för att undersöka 

om flera frågor kunde slås samman till färre komponenter (Pallant, 2013).  

  

Vidare förklarar Pallant (2013) att vissa frågor inom ett mått kan få ett lägre Cronbach´s 

alpha och är något som man behöver ta hänsyn till i analysen. Pallant (2013) förklarar 

även att om det är ett nytt mått som blir under 0,7 men över 0,5, så bedöms Cronbach’s 

alpha värdet som acceptabelt.     
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Eftersom vi hade ett stort stickprov med fler än 30 observationer kan man anta att 

variablerna är normalfördelade och man hade då kunnat använda Pearsons 

korrelationstest (Pollard, 1982). Vi valde ändå att testa om variablerna var 

normalfördelade med Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest, vilket de visade att 

variablerna inte var normalfördelade. Vi beslutade oss därför att använda Spearmans rho 

korrelationstest som är att föredra när data inte är normalfördelad. Resultatet av 

Spearmans rho test kommer att presenteras i avsnitt 5.3. Spearmans korrelationstest visar 

enbart sambandet mellan separata variabler och inte om den ena variabeln påverkar den 

andra. Det var därför nödvändigt att utföra en multipel linjär regressionsanalys för att 

undersöka om flera oberoende variabler och kontrollvariabler påverkar den beroende 

variabeln (Pallant, 2013). Vidare gjordes ytterligare en regressionsanalys på 

sammanfattningen av resultaten i den multipla regressionsanalysen på de beroende 

variabelns tre mått, tillsammans med den modererande variabeln organisationskultur.  

 

4.8 Etiska beaktanden  

Enligt Olsson & Sörensen (2011) finns det grundläggande etiska aspekter som berör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Detta innebär att respondenter 

frivilligt tillåts delta i undersökningar, att den personliga integriteten inte kränks, att alla 

respondenter och dess uppgifter behandlas så konfidentiellt som möjligt och att individer 

som önskar anonymitet ska få det. För att behålla förtroendet för undersökningen genom 

hela studiens gång har vi tagit hänsyn till dessa etiska aspekter. 

  

Den genomförda studien hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

särskilda regler om hantering av känsliga uppgifter vid bearbetning av respondenternas 

svar vid marknadsundersökningar (Christensen m.fl. 2010). Vår studie har även följt de 

grundläggande principerna för etiska riktlinjer vid humanforskning enligt 

Helsingforsdeklarationen (Olsson & Sörensen, 2011). Undersökningen har inte förhållit 

sig till forskning som avses i Etikprövningslagen (SFS 2003:460) och därför har ingen 

ansökan om etisk godkännande gjorts.  
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5. Empirisk Analys 
 

 Resultatet av studiens undersökning presenteras i detta kapitel. Beskrivande statistik på 

samtliga variabler presenteras och sedan resultatet av de statistiska analyserna. Vidare 

analyseras empirin för att sedan testa uppsatsens hypoteser.  De olika analysmetoderna 

som används i studien beskrivs i samtliga steg. Avslutningsvis presenteras 

konsekvenserna för studiens hypoteser.  

 

5.1 Beskrivande statistik 

Enkäten besvarades av totalt 162 personer som var anställda vid ett flertal olika banker. 

Vi kommer nedan att presentera beskrivande statistik över respondenternas ålder, kön, 

banktillhörighet, antal år i banksektorn, antal år på nuvarande arbetsplats samt deras 

befattning. Därefter kommer vi att presentera beskrivande statistik för vår beroende 

variabel, oberoende variabel och modererande variabel.  

 

5.1.1 Respondenter 

Vi har använt oss av ett slumpmässigt urval som gör det möjligt att dra slutsatser från 

urvalet till populationen och gör generaliseringar genomförbara genom statistiska 

beräkningar. (Olsson & Sörensen, 2011). Då vi undersökte populationen 

bankmedarbetare har vår internetenkät endast besvarats av den yrkesgruppen och 

resultatet kan därmed inte generaliseras till andra yrkesgrupper. 

  

Till undersökningen utvecklades en attraktiv och lättbegriplig enkät för att undvika 

eventuella bortfall, men trots förebyggande åtgärder uppstod både externa och interna 

bortfall. Externa bortfall uppstod när somliga personalchefer och kontorschefer som 

kontaktades på de olika bankkontoren valde att inte delta i undersökningen med sina 

respektive medarbetare och uppgick till totalt 8 kontor. Det uppstod även internt bortfall 

då vissa respondenter valde att inte besvara flera av enkätens frågor. Det interna bortfallet 

uppgick till totalt 10 enheter, då enbart 152 av 162 enkäter besvarades fullkomligt. 

Anledningen till att vissa respondenter enbart valde att svara på några av enkätens frågor 

kan enligt Denscombe (2009); Bryman & Bell (2015) bero på tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. 
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Då vi valt att kontakta personalchefer och kontorschefer på olika bankkontor med okänt 

antal medarbetare är det svårt att estimera såväl urvalets storlek som storleken på det 

totala bortfallet. Därför kommer vi nedan i Tabell 5.1 enbart att presentera det interna 

bortfallet av de enkäter som har besvarats. 

 

Tabell 5.1 Statistik över bortfall  

 

 

 

 

 

Tabell 5.2 beskriver fördelningen mellan män och kvinnor som deltog i 

enkätundersökningen. Vi valde att kontrollera för respondenternas kön då vi ville se om 

man kunde påvisa någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av digitalisering 

samt om det fanns några skillnader i subjektivt välmående. Vi ville även se om antalet 

kvinnor som svarat på enkäten var större än antalet män, något som Porter & Whitcomb 

(2005) menar är vanligt förekommande vid enkätundersökningar. I vår undersökning var 

det 67 män som deltog, vilket representerar 41,4 procent av samtliga respondenter och 95 

kvinnor som motsvarar 58,6 procent av samtliga svarande. Vi kan därmed påvisa att 

Porter & Whitcomb (2005) påstående att fler kvinnor deltar vid enkätundersökningar 

stämmer för vår studie. 

 

 

Tabell 5.2 Könsfördelning  

Kön Antal Andel 

Man 67 41,4% 

Kvinna 95 58,6% 

Totalt 162 100 % 

 

 

 

I Tabell 5.3 presenteras respondenternas ålder i olika åldersspann. Vi valde att kontrollera 

respondenternas ålder då studier har visat att ålder kan ha effekter på individens 

subjektiva välmående genom att äldre individer tenderar att må bättre när de är trygga i 

sin arbetsroll (Danna & Griffin, 1999) 

  

Besvarade 162 

Fullständigt 152 

Delvis 10 
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I vår enkätundersökning fick respondenterna ange födelseår som vi sedan omvandlade till 

ålder. Därefter grupperades samtliga respondenter in i den åldersgrupp de tillhör. I 

åldersgruppen 35–44 är det 26,5 procent som valt att delta och utgör därmed den grupp 

som valt att delta i störst utsträckning.  

 

Tabell 5.3 Respondenternas ålder  

 

Ålder Antal Andel 

<25 20 12,3% 

25–34 35 21,6% 

35–44 43 26,5% 

45–54 38 23,5% 

55–64 25 15,4% 

>65 1 0,6 % 

Totalt 162 100 % 

 
 

 

Tabell 5.4 visar fördelningen för respondenternas respektive banktillhörighet. Den största 

gruppen av respondenter bestod av 92 medarbetare från olika fristående Sparbanker vilket 

motsvarar 56,8 procent av alla svarande. 

 
 

Tabell 5.4 Banktillhörighet  

 

 

 

Precis som vid angivelse av ålder har antal år i banksektorn (se tabell 5.5) och antal år 

på nuvarande arbetsplats (se tabell 5.6) varit en kontinuerlig variabel som respondenterna 

själva fick ange i enkäten hur länge de arbetat i banksektorn. Det vanligaste åldersspannet 

Bank Antal Andel 

Danske Bank 6 3,7 % 

Handelsbanken 12 7,4 % 

Länsförsäkringar Bank 19 11,7% 

Nordea 7 4,3 % 

SEB 18 11,1% 

Sparbanken 92 56,8% 

Swedbank 6 3,7 % 

Ej angett 1 0,6 % 

Totalt 162 100 % 
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var 6–10 år i branschen med en andel på 21,6 procent tätt följt av 21 procent som angav 

att de arbetat mindre än 5 år i banksektorn. Medelvärdet av antal år i banksektorn är 16,24 

år och standardavvikelsen är 11,897, vilket innebär att avvikelsen från medelvärdet är 

relativt hög.  

  

Hela 46,9 procent angav att de arbetat mindre än 5 år på sin nuvarande arbetsplats. 

Medelvärdet av antal år på nuvarande arbetsplats är 8,89 år och standardavvikelsen 

är 9,4, vilket innebär att avvikelsen från medelvärdet är relativt hög. Detta kan antyda att 

många respondenter är relativt nya i branschen eller byter arbetsplats regelbundet då 

endast 23,5 procent angav att de arbetat på sin arbetsplats längre än 10 år.     

 

Tabell 5.5 Antal år i banksektorn  

 

Antal år Antal Andel  Minimum  Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

    1  47 16,24 11,897 

0–5 34 21 %       

6–10 35 21,6%       

11–15 19 11,7%       

16–20 18 11,1%       

21–25 10 6,2 %       

26–30 21 13 %       

31–35 11 6,8 %       

36–40 11 6,8 %       

>40 3 1,9 %       

Totalt 162 100 %       

 

Tabell 5.6 År nuvarande arbetsplats  

 

Antal år Antal Andel Minimum Maximum Medelvärde  Standardavvikelse  

   1 40 8,89 9,404 

0–5 76 46,9%     

6–10 48 29,6%     

11–15 12 7,4 %     

16–20 8 4,9 %     

21–25 3 1,9 %     

26–30 6 3,7 %     

31–35 4 2,5 %     

36–40 5 3,1 %     

Totalt 162 100 %     
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Tabell 5.7 anger vilken befattning respondenterna har på sina arbetsplatser.  Av samtliga 

respondenter angav tre personer att de hade en position som överställd chef, 15 personer 

kontorschefer, fem avdelningschefer, 102 rådgivare, 20 kundtjänstmedarbetare. 16 

personer angav att de arbetar på positioner internt inom företagen och dessa kommer 

vidare att benämnas under kategorin annat. I Spearmans korrelationsmatris och i 

regressionsanalysen exkluderas överställd chef och kontorschef från undersökningen då 

dessa ansågs ha en befattning som inte föll inom den valda urvalsramen med individer 

som inte har en ledande position över avdelningsnivå.  

 

 
Tabell 5.7 Befattning  

 

Befattning Antal Andel 

Överställd chef 3 1,9 % 

Kontorschef 15 9,3 % 

Avdelningschef 5 3,1 % 

Rådgivare 102 63 % 

Kundtjänstmedarbetare 20 12,3% 

Annat 16 9,9 % 

Ej angett 1 0,6 % 

Totalt 162 100 % 

 

 

5.1.2 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är som tidigare nämnt subjektivt välmående och har bedömts 

med hjälp av tre olika mått: Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale, Bradburn's 

Affect Balance Scale och Satisfaction with Life Scale. Inledningsvis presenteras 

beskrivande statistik för den beroende variabeln och sedan analysera måttens interna 

reliabilitet med hjälp av Cronbach´s alpha. 

  

Vid en analys av den beskrivande statistiken för den beroende variabeln kan vi konstatera 

att samtliga 162 respondenter har besvarat enkätens frågor rörande subjektivt välmående 

(se tabell 5.8). Vi har mätt Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale och Satisfaction 

with Life Scale med hjälp av en sjugradig likertskala, som enligt David & Sutton (2011) 

lämpar sig bra till frågor som kan vara av en känslig karaktär. Däremot har frågorna 
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kopplade till Bradburn's Affect Balance Scale besvarats med hjälp av ”ja” och ”nej” 

frågor. Detta har sedan mätts genom att summera de positiva “ja” svaren och negativa 

“nej” svaren för att vidare subtrahera de negativa “ja” svaren och positiva “nej” svaren 

för att skapa antingen ett positivt eller negativt värde. Detta gör att det lägsta värdet för 

Bradburn's Affect Balance Scale kan bli -10, vilket ingen respondent har angett. 

Det vi kan utläsa nedan från Tabell 5.8 är att Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale 

har högst medelvärde med lägst varians kring medelvärdet. Detta tyder på att 

bankmedarbetarna generellt trivs på arbetsplatsen. 

 
Tabell 5.8 Statistik beroende variabel  

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Andrew and Whitey’s Job 

Satisfaction Scale 

162 1,57 7 5,965 0,835 

Satisfaction with Life Scale 162 1 7 5,406 1,144 

Bradburn´s Affect Balance 

Scale 

162 – 6 10 5,410 3,283 

 

För att mäta graden av tillförlitlighet i undersökningen har vi tagit fram intern reliabilitet 

genom beräkning av Cronbach´s alpha. (Olsson & Sörensen, 2011). Cronbach´s alpha 

mäter den interna reliabiliteten från e 0 till 1, där 1 är det högsta värdet. För att ett mått 

ska få en hög intern reliabilitet bör det vara över 0,7 (Pallant, 2013). Vidare förklarar 

Pallant (2013) att vissa frågor inom ett mått kan få ett lägre Cronbach´s alpha och är 

något som man behöver ta hänsyn till i analysen. Pallant (2013) förklarar även att om det 

är ett nytt mått som blir under 0,7 men över 0,5, så bedöms Cronbach’s alpha värdet som 

acceptabelt.     

  

Cronbach´s alpha för Satisfaction with Life Scale beräknades till 0,8 och tyder på en hög 

intern reliabilitet. Vid beräkning av Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale blev 

Cronbach´s alpha 0,91 vilket tyder på en ännu högre intern reliabilitet. Vi har inte testat 

Cronbach´s alpha på Bradburn's Affect Balance Scale då vi anser att det inte är relevant 

med anledning av att man subtrahera de negativa effekterna från de positiva effekterna. 

Dock anser vi att måttet är tillförlitligt och viktigt att ha med då Lyubomirsky & Lepper 

(1999) menar att det är det mest använda måttet för att mäta lycka och välmående. 
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Vi har valt att använda oss av väletablerade mått när vi har undersökt subjektivt 

välmående i vår studie för att minska risken av att vårt forskningsresultat ska kunna 

ifrågasättas. Måtten har även tidigare använts i stor utsträckning, vilket medför att 

validiteten stärks (Diener m.fl., 1999; Lyubomirsky & Lepper, 1999). 

 

5.1.3 Oberoende variabel  

Vår oberoende variabel är som tidigare nämnt digitalisering och den mäts genom ett eget 

konstruerat mått. Måttet består av två block av frågor som först behandlar användning av 

digitala arbetsmetoder och sedan upplevelsen av IT-baserade arbetsmetoder. Först 

presenteras beskrivande statistik för att sedan undersöka den interna realiteten genom 

Cronbach’s alpha. Slutligen presenteras en faktoranalys då vi har konstruerat måttet 

själva och därmed anses det som outforskat jämfört med studiens andra mer etablerade 

mått.   

  

Genom att analysera den beskrivande statistiken (se tabell 5.9) kan man utläsa att digital 

användning har ett medelvärde på 6,152 vilket antyder att respondenterna använder 

digitala arbetsmetoder i hög utsträckning. Standardavvikelsen är relativt låg på 0,892 

vilket innebär att avvikelsen från medelvärdet därmed är låg. Den digitala upplevelsen 

har även ett relativt högt medelvärde på 5,407, vilket antyder att respondenterna har en 

positiv inställning till användningen av digitala arbetsmetoder. Standardavvikelsen är 

också något lägre 0,758 vilket innebär att avvikelsen från medelvärdet också är liten. 

 
Tabell 5.9 Statistik oberoende variabel  

 Antal Minimum  Maximum Medelvärde  Standardavvikelse  

Digital 

användning 

162 1 7 6,152 0,892 

Digital 

upplevelse 

162 1 7 5,407 0,758 

 

 

Cronbach’s alpha användes för att testa om den interna realiteten är hög och därmed 

mäter samma underliggande koncept (Pallant, 2013). Cronbach’s alpha för digital 

användning blev 0,735. Cronbach’s alpha för digital upplevelse blev 0,679. Det 

sistnämnda värdet är något lågt men eftersom det överstiger 0,5 och måttet är nytt, så 

bedöms Cronbach’s alpha värdet som acceptabelt.     
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För att kunna undersöka empirin, se mönster i det insamlade materialet samt analysera 

hur respondenterna uppfattat måttet genomfördes en faktoranalys. Faktoranalysen 

inleddes genom att se om det lämpar sig att sammanställa frågorna om digital användning 

och digital upplevelse till ett enda mått. Detta gjordes genom att tolka Kaiser-Meyer-

Olkin testet som ska överstiga 0,6 och testa att Bartlett’s Test of Sphericity är signifikant 

vid 5 procent (Pallant, 2013). I vårt test blev Kaiser-Meyer-Olkin 0,676 och Bartlett’s 

Test of Sphericity blev (0,000), vilket innebär att det är signifikant. Det visar även att det 

kan vara lämpligt att sammanställa frågorna om digital användning och upplevelse av 

användning till ett mått. Vidare undersöktes det om komponenterna kunde delas in på ett 

mer lämpligt sätt än hur det var uppdelat i enkäten. Detta gjordes genom att studera en 

roterad faktoranalys som delade in frågorna i komponentnummer som indikerade att 

frågorna kunde delas in i flera komponenter (Pallant, 2013). 

  

I faktoranalysen med rotation blev måttet indelat i fyra olika faktorer (se tabell 5.10) 

Påståendena i komponent 1 rör användningen av digitala verktyg för kommunikation. 

Komponent 2 avser en generell upplevelse av digitala arbetsmetoder. Påståendena i 

komponent 3 avser respondenternas egen upplevelse av digitala arbetsmetoder. 

Komponent 4 behandlar användningen av digitala verktyg vid kundhandläggning.    
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Tabell 5.10 Faktoranalys  

Komponenter 

  
1 2 3 4 

Användning av digitala verktyg vid intern kommunikation 
 

0,789 
   

Användning av 

digitala verktyg vid extern kommunikation 

 
0,784 

   

Användning av 

digitala verktyg vid informationssökning 

 
0,713 

   

Användning av 

digitala verktyg vid dokumentation 

 
0,587 

   

Användning av 

digitala verktyg vid analys 

 
0,578 

   

Användning av 

digitala verktyg är effektiva 

  
0,861 

  

Upplevelsen av digitala arbetsmetoder 

förenklar mitt arbete 

  
0,834 

  

Upplevelsen av digitala arbetsmetoder är relevanta för mitt 

arbete 

  
0,730 

  

Upplevelsen av digitala arbetsmetoder är svåra att använda 
  

-

0,568 

  

Upplevelsen digitala arbetsmetoder har förändrat min 

arbetsroll 

   
0,828 

 

Upplevelsen av digitala arbetsmetoder ställer höga krav på 

min kompetens 

   
0,759 

 

Upplevelsen av digitala arbetsmetoder har förändrat mitt 

arbetssätt 

   
0,704 

 

Användning av 

digitala verktyg vid kundkontakt 

    
0,860 

Användning av 

digitala verktyg vid kundmöten 

    
0,848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

49 
 

Tabell 5.11 Sammanställning av faktorer  

 

Uppdelning  

 

Namn på faktor 

Faktor 1 = Användning av digitala verktyg vid kommunikation  

Faktor 2 = Generell upplevelse av digitala arbetsmetoder 

Faktor 3 = Egen upplevelse av digitala arbetsmetoder 

Faktor 4 = Användning av digitala verktyg vid kundhandläggning 

 

5.1.4 Modererande variabel 

Studiens modererande variabel är organisationskultur med dimensionerna kollektivism 

kontra individualism. Organisationskulturens dimensioner mäts med måttet 

Organisational Culture Profile. Vi kommer först att presentera beskrivande statistik för 

den modererande variabeln och sedan analysera måttens interna reliabilitet med hjälp av 

Cronbach´s alpha. 

  

Vid analys av den beskrivande statistiken för den modererande variabeln kan vi 

konstatera att samtliga 162 respondenter har besvarat enkätens frågor angående 

upplevelsen av arbetsplatsens organisationskultur (se tabell 5.12). Man kan även utläsa 

att medelvärdet för graden av kollektivism är 4,349 vilket innebär att respondenterna 

upplever sina arbetsplatser som något mer kollektivistisk än individualistisk. 

Standardavvikelsen är relativt låg på 0,841 vilket innebär att avvikelsen från medelvärdet 

därmed är liten. För att testa den interna reliabiliteten och kontrollera att påståendena 

mäter samma underliggande koncept användes Cronbach’s alpha (Pallant, 2013). 

Cronbach’s alpha för Organisational culture profile blev 0,71 och därför ansågs det 

lämpligt att slå ihop frågorna rörande organisationskultur till en komponent.  

  

Tabell 5.12 Statistik modererande variabel 

 
Antal Minimum  Maximum Medelvärde  Standardavvikelse  

Organisation Culture 

Profile 

162 1,57 6,67 4,349 0,841 
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5.2 Kolmogorov-Smirnov 

För att veta hur det insamlade materialet skulle analyseras kontrollerade vi om studiens 

beroende variabler var normalfördelade med Kolmogorov-Smirnovs 

normalfördelningstest. Enligt Pallant (2013) ska variablernas signifikansnivå vara lika 

med eller överstiga värdet 0.05 för att klassificeras som normalfördelad data. Vi testade 

två av studiens beroende variabler med Kolmogorov-Smirnov testet och resultatet av detta 

presenteras i figur 5.1 och figur 5.2 nedan. Vi testade Andrew and Withey´s Job 

Satisfaction Scale och Satisfaction with Life Scale med Kolmogorov-Smirnovs 

normalfördelningstest men inte med Bradburn's Affect Balance Scale, då det mäts på ett 

annorlunda sätt jämfört med de andra två måtten och hade således gett ett missvisande 

resultat. Av figurerna nedan framgår det att alla variabler var signifikanta, vilket innebär 

att deras värde inte var lika med eller översteg värdet 0.05 och bedöms därmed inte vara 

normalfördelade.  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Kolmogorov-Smirnov: test 1 
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Figur 5.2 Kolmogorov-Smirnov: test 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Pallant (2013) kan man anta att ett material är normalfördelat om stickprovet utgör 

fler än 30 observationer. Då vår studie hade ett stickprov på 144 observationer skulle ett 

antagande kring ett normalfördelat material kunnat göras. Dock valde vi att testa det 

insamlade materialet med Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest som då kunde 

påvisa motsatsen, det vill säga att materialet inte var normalfördelat.  

  

En förklaring till att materialet inte var normalfördelad kan vara att individerna som 

deltog i vår undersökning hade liknande känslor och åsikter kring sin vardag samt att de 

hade en snarlik organisationskultur. Som vi tidigare nämnt i avsnitt 3.2 så tenderar 

organisationer i samma miljö att över tid anta liknande strukturer. Detta bidrar i sin tur 

till homogenisering av organisationer och uppstår genom att organisationer anpassar sig 

till samma institutionella regler då de delar samma institutionella kontext (DiMaggio & 

Powell, 1983; Mintzberg m.fl., 2009; Scott & Christensen, 1995). Institutionell teori kan 

därför bidra till att förklara hur bankmedarbetare har anpassat sig till de externa krav 

digitaliseringen medfört och på så sätt ändrat arbetssättet i bankorganisationen och i sin 

tur påverkat den enskilda bankmedarbetaren. Samtliga respondenter som deltog i 

undersökningen arbetade inom banksektorn på ett fysiskt bankkontor och kan antas ha 

snarlika organisationskulturer, vilket kan anses vara en bidragande faktor.  

 

5.3 Spearmans Korrelationsmatris 

När data inte är normalfördelad är Spearmans rho test att föredra framför Pearsons test, 

som är mer lämpligt när data är normalfördelad (Pallant, 2013). Spearmans rho är ett icke-

parametriskt test som används för att räkna ut sambandet mellan olika variabler och är 
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utformad för att kunna användas på både variabler som ligger på ordinalnivå och intervall-

/kvotnivå (Bryman & Bell, 2015). Korrelationsanalyser av kvantitativa variabler innebär 

att man studerar hur väl man kan beskriva detta samband mellan variablerna (Körner & 

Wahlgren, 2005; Pallant, 2013). Det beräknade värdet är antingen positivt eller negativt 

och varierar mellan 0 och 1 (Bryman & Bell, 2015). Spearmans korrelationstest visar 

enbart samband mellan olika variabler och inte om den ena variabeln påverkar den andra. 

Det var därför även nödvändigt att utföra en multipel linjär regressionsanalys för att se 

om variablerna påverkas av varandra (Pallant, 2013).   

  

I Bilaga 4 presenteras Spearmans korrelationsmatris. Vi utförde Spearmans 

korrelationstest på 144 av 162 observationer då vi valt att exkludera individerna med 

befattningen kontorschef och överställd chef, då dessa har en högre befattning än det vi 

ämnar undersöka. I korrelationsmatrisen har samtliga variabler inkluderats. Med detta 

tillvägagångssätt kan analyser göras för hur våra beroende-, oberoende- och modererande 

variabler korrelerar med varandra. En korrelation mellan två olika variabler visas i 

tabellen när de korsar varandra. En korrelation mellan samma variabler kommer inte 

analyseras då det ger en naturlig perfekt korrelation av 1 (Pallant, 2013).  

  

I interceptet mellan två variabler visas överst korrelationen, i mitten anges P-värdet för 

korrelationen och underst anges antalet observationer testet utförts på. För att en 

korrelation ska vara statistiskt signifikant måste dess P-värde vara P <0.10, det vill säga 

att signifikansnivån måste vara högst 10 procent för att det ska föreligga ett samband 

mellan variablerna. Ett starkt samband föreligger enligt Pallant (2013) när 

korrelationskoefficienterna är i intervall mellan 0.5 och 1, medelstarkt samband mellan 

0.30 och 0.49 och svagt samband mellan 0.10 och 0.29. Överstiger P-värdet 0.10 är detta 

en indikation på att inget signifikant samband finns. 

  

Korrelationsmatrisen visar att statistiskt signifikanta korrelationer mellan flera av 

studiens olika variabler föreligger. Matrisen visar även att det inte finns några obefintliga 

korrelationer i studien, det vill säga variabler som har värdet noll (Pallant, 2013). Detta 

innebär att vi valt att behålla samtliga variabler och använda dem i fortsatta analyser, med 

undantag för multikollinearitet som beskrivs i avsnitt 5.3. Den beroende variabelns tre 
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mått Satisfaction with Life Scale, Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale och 

Bradburn's Affect Balance Scale har testats mot studiens oberoende- modererande och 

kontrollvariabler för att undersöka om det föreligger något samband mellan dem. Det 

framgår av matrisen att det föreligger ett positivt starkt samband på 0.196 mellan 

Satisfaction with Life Scale och den oberoende variabelns mått på digital användning.  

  

Matrisen visar även att det finns ett signifikant samband mellan samtliga tre mått av 

subjektivt välmående och generell upplevelse av digitalisering. Detta är en indikation på 

att bankmedarbetarna är positivt inställda till en ökad digitalisering. Det framgår även ett 

positivt samband mellan alla tre mått av subjektivt välmående och studiens modererande 

variabel organisationskultur. Detta innebär att ju mer en organisation kännetecknas av en 

kollektivistisk organisationskultur ju högre är det subjektiva välmåendet hos de anställda. 

Detta visar sig vara extra tydligt för medarbetare som arbetar med kundtjänst då det 

föreligger ett starkt positivt samband mellan kundtjänstmedarbetare och 

organisationskultur på 0.112. 

  

Det går även att analysera ett positivt statistiskt samband mellan bankmedarbetare 

anställda på Handelsbanken och båda måtten av digitalisering. Handelsbanken är den 

enda arbetsplatsen i studien som är positivt inställd till både användning av digitala 

hjälpmedel och har en generellt positiv inställning till ökad digitalisering.  Dock kan vi 

påvisa ett negativt samband på -0.302 mellan kontrollvariabeln ålder och generell 

upplevelse av digitalisering. Avslutningsvis kan man se ett starkt signifikant samband på 

0.164 mellan antal år i banksektorn och Satisfaction with Life Scale. Det finns alltså en 

indikation på att ju längre man arbetat inom banksektorn ju mer tillfreds är man med livet.  

 

5.4 Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys används för att undersöka om flera oberoende variabler och 

kontrollvariabler påverkar den beroende variabeln. I den multipla regressionsanalysen 

utvärderas även vilken effekt varje oberoende variabel har på den beroende variabeln. 

Samtliga mått, faktorer och variabler har först standardiserats för att sedan kunna jämföras 

med varandra (Pallant, 2013). 
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Vi valde att exkludera respondenter med befattningen kontorschef och överställd chef då 

dessa har en högre befattning än det vi ämnar undersöka. I den multipla 

regressionsanalysen testades därför endast 144 observationer.  Spearmans 

korrelationstest visade endast sambandet mellan olika variabler och kompletterades 

därför med multipel regressionsanalys för att testa våra hypoteser. Multipel 

regressionsanalys användes också för att undersöka den modererande variabelns effekt 

tillsammans med den effekt varje oberoende variabel har på̊ den beroende variabeln 

(Pallant, 2013).  

  

I regressionsanalysen kommer även den beroende variabelns tre mått på välmående att 

sammanställas till ett enda mått under benämningen totalt välmående, för att sedan testas 

i ytterligare en regressionsanalys. För att säkerställa att måtten varierar på samma skala 

var det viktigt att först standardisera samtliga oberoende mått innan de sammanställdes 

till totalt välmående. Sammanställningen gjordes i ett explorativt syfte att undersöka den 

insamlande datan ytterligare (Bryman & Bell, 2015) 

  

Vid testförsök i regressionsanalysen finns det risk för multikollinearitet, vilket var 

förutsägbart med tanke på att våra variabler hade en hög korrelation med varandra i 

korrelationsmatrisen. Multikollinearitet uppstår när sambandet mellan kontrollvariabler 

och oberoende variabler är starkt och när variablerna korrelerar med varandra. Detta 

innebär att när variationen minskar blir skattningarna mindre och standardfel större och 

man riskerar därmed att få svårare att finna statistiskt signifikanta resultat. Vi fann att 

antal år i banksektorn var i multikollinearitet med ålder och antal år på nuvarande 

arbetsplats samt mellan antal år i banksektorn, antal år nuvarande arbetsplats och antal 

år i nuvarande befattning. Detta gjorde att både ålder, antal år nuvarande arbetsplats 

och antal år i nuvarande befattning uteslöts ur regressionsanalysen.  

 

De hypoteser som testas i den multipla regressionsanalysen är:  

  

Hypotes 1; Digitalisering har en negativ inverkan på bankmedarbetarens subjektiva 

välmående. 
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Hypotes 2; En kollektivistisk organisationskultur inom banksektorn modererar relationen 

mellan digitalisering och den enskilda bankmedarbetaren subjektiva välmående 

  

Nedan presenteras resultatet av regressionsanalysen i fyra tabeller (se tabell 5.13–5.16) 

 

5.4.1 Satisfaction with Life Scale  

Resultatet av den multipla regressionsanalysen på den beroende variabeln Satisfaction 

with Life Scale presenteras nedan i Tabell 5.13   

 

Tabell 5.13 Satisfaction with Life Scale  

Variabler  Std.B Std.Error Sig   

Beroende Satisfaction with Life Scale     

Oberoende  F1. Användning av digitala verktyg vid 

kommunikation 
    ,212* ,106 ,020 

 F2. Generell upplevelse av digitala 

arbetsmetoder  

           

,212* 
,100 ,017 

 F3. Egen upplevelse av digitala arbetsmetoder     ,032 ,108 ,734 

 F4. Användning av digitala verktyg vid 

kundhandläggning  
  -,059 ,125 ,590 

Kontrollvariabler Kön   -,046 ,224 ,621 

 I Banksektorn (antal år)     ,166† ,010 ,085 

 Danske bank     ,171* ,528 ,043 

 Handelsbanken   -,043 ,377 ,624 

 Länsförsäkringar Bank      ,206* ,311 ,019 

 Nordea    ,088 ,497 ,308 

 SEB    ,063 ,316 ,462 

 Swedbank    ,132 ,572 ,150 

 Avdelningschef    ,072 ,581 ,440 

 Rådgivare    ,129 ,300 ,255 

 Annat    ,026 ,549 ,840 

     

Konstant      4,659** ,335 ,000 

Adj R2 0,11    

F-värde 2,107    

VIF värde, högsta 2,420    
  

** p <0.01; * p <0.05; †p 

<0.10  
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Vi har jämfört de standardiserade betavärdena istället för de vanliga betavärdet för att 

säkerställa att variablerna varierar på samma skala. Att jämföra standardiserade 

betavärden menar Pallant (2013) är viktigt, då man på så vis kan utläsa vilken variabel 

som har högst betavärde och därmed störst inverkan att förklara den beroende variabeln. 

Det högsta standardiserade betavärdet i modellen är 0.212 vilket anges för både 

användning av digitala verktyg vid kommunikation och generell upplevelse av 

digitala arbetsmetoder. Detta innebär att respektive faktor påverkar 21,2 procent när man 

ska förklara den beroende variabeln. Adjusted R square change är 0.11, vilket innebär att 

11 procent av variationen i den beroende variabeln Satisfaction with Life Scale kan 

förklaras av den oberoende variabeln digitalisering och kontrollvariabler. Den oberoende 

variabeln digitalisering som mäter den digitala användningen och upplevelsen av digitala 

arbetsmetoder delades som tidigare nämnt in i fyra faktorer i faktoranalysen. Enligt 

modellen är användning av digital kommunikation statistisk signifikant (p <0.05) med 

den beroende variabeln. Generell upplevelse av digitala arbetsmetoder har också ett 

signifikant samband med den beroende variabeln (p <0.05). Kontrollvariabeln antal 

arbetade år i banksektorn är statistiskt signifikant med (†p <0.10), Danske bank (p <0.05) 

samt Länsförsäkringar bank (p <0.05). Detta indikerar att hypotes 1 stöds då två faktorer 

av den oberoende variabeln har ett signifikant samband med den beroende variabeln 

Satisfaction with Life Scale. Både konstanten (p <0,01) och hela modellen (p <0.05) är 

statistiskt signifikanta. Det högsta VIF-värdet som accepteras är 4.0, vilket värdet 2,420 

i vår modell understiger.   
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5.4.2 Andrew and Withey’s Job Satisfaction Scale 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen på den beroende variabeln Andrew and 

Withey´s Job Satisfaction Scale presenteras nedan i Tabell 5.14 

 

Tabell 5.14 Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale 

Variabler  Std.B Std.Error Sig  

Beroende Andrew and Withey’s Job 

Satisfaction Scale  

   

Oberoende  F1. Användning av digitala 

verktyg vid kommunikation 

  ,078 ,076 ,384 

 F2. Generell upplevelse av 

digitala arbetsmetoder  

     ,342** ,072 ,000 

 F3. Egen upplevelse av 

digitala arbetsmetoder  

 ,040 ,078 ,669 

 F4. Användning av digitala 

verktyg vid 

kundhandläggning  

-,047 ,090 ,664 

Kontrollvariabler Kön       -,001 ,161 ,994 

 I Banksektorn (antal år)   ,176† ,007 ,065 

 Danske bank   ,155† ,379 ,065 

 Handelsbanken   -,205* ,271 ,019 

 Länsförsäkringar Bank   ,101 ,223 ,242 

 Nordea   ,003 ,357 ,967 

 SEB -,086 ,227 ,314 

 Swedbank -,054 ,411 ,551 

 Avdelningschef   ,016 ,417 ,862 

 Rådgivare  -,082 ,216 ,463 

 Annat   ,015 ,394 ,908 

     

Konstant      5,851** ,241 ,000 

Adj R2 0,127    

F-värde 4,609    

VIF värde,högsta 2,420    

     

     

** p <0.01; * p 

<0.05; †p <0.10  

    

 

I modellen (se tabell 5.14) är Adjusted R square change 0.127, vilket innebär att 12,7 

procent av variationen i den beroende variabeln Andrew and Withey´s Job Satisfaction 

Scale kan förklaras av den oberoende variabeln digitalisering och kontrollvariabler. Det 

högsta enskilda standardiserade betavärdet i modellen är 0.342 vilket avser generell 

upplevelse av digitala arbetsmetoder. Detta innebär att generell upplevelse av digitala 

arbetsmetoder påverkar 34,2 procent, när man ska förklara den beroende variabeln. Enligt 
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modellen är generell upplevelse av digitala arbetsmetoder statistiskt signifikant (p <0.01) 

med den beroende variabeln. Kontrollvariabler som visar ett signifikant samband med 

den beroende variabeln är: antal år i banksektorn (†p <0.10), Danske bank (†p <0.10) 

samt Handelsbanken (p <0.05). Det visar stöd för hypotes 1 då en faktor av den oberoende 

variabeln har ett signifikant samband med den beroende variabeln Andrew and Withey´s 

Job Satisfaction Scale. Både konstanten (p <0.01) och hela modellen (p <0.01) är 

statistiskt signifikanta. Det högsta VIF-värdet som accepteras är 4.0, vilket vårt värde på 

2,420 i modellen understiger. 
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5.4.3 Bradburn´s Affect Balance Scale  

Resultatet av den multipla regressionsanalysen på den beroende variabeln Bradburn’s 

Affect Balance Scale presenteras nedan i Tabell 5.15 

 

Tabell 5.15 Bradburn´s Affect Balance Scale 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modellen visar (se tabell 5.15) att Adjusted R square change är 0.042, vilket innebär att 

4,2 procent av variationen i den beroende variabeln Bradburn's Affect Balance Scale kan 

förklaras av den oberoende variabeln digitalisering och kontrollvariabler. Det högsta 

enskilda standardiserade betavärdet i modellen är 0.324 vilket är generell upplevelse av 

digitala arbetsmetoder. Detta innebär att generell upplevelse av digitala arbetsmetoder 

påverkar 32,4 procent, när man ska förklara den beroende variabeln. Enligt modellen är 

generell upplevelse av digitala arbetsmetoder statistisk signifikant (p <0.01) med den 

  
 

Variabler  Std.B Std.Error Sig  

Beroende Bradburn’s Affect balance 

Scale 

 
 

 

Oberoende  F1. Användning av digitala 

verktyg vid kommunikation 
-,006 ,303 ,949 

 F2. Generell upplevelse av 

digitala arbetsmetoder  
 ,324** ,288 ,000 

 F3. Egen upplevelse av 

digitala arbetsmetoder  
 ,021 ,311 ,828 

 F4. Användning av digitala 

verktyg vid kundhandläggning 

kund 

-,019 ,359 ,870 

Kontrollvariabler Kön  ,157 ,642 ,101 

 I Banksektorn (antal år)  ,073 ,028 ,464 

 Danske bank  ,080 1,513 ,357 

 Handelsbanken -,123 1,080 ,174 

 Länsförsäkringar Bank  ,009 ,891 ,918 

 Nordea -,049 1,424 ,582 

 SEB  ,092 ,905 ,303 

 Swedbank -,056 1,640 ,552 

 Avdelningschef  ,126 1,664 ,190 

 Rådgivare  ,184 ,860 ,118 

 Annat  ,079 1,572 ,548 

     

Konstant  3,411** ,960 ,001 

Adj R2 0,042    

F-värde 1,395    

VIF värde,högsta 2,420    

** p <0.01; * p <0.05; 

†p <0.10 
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beroende variabeln. Inga kontrollvariabler visar på ett signifikant samband med den 

beroende variabeln. Variabeln kön lägger sig dock strax över acceptansområdet (0.101). 

Det visar ett stöd för hypotes 1 då en faktor av den oberoende variabeln har ett signifikant 

samband med den beroende variabeln Bradburn's Affect Balance Scale. Både konstanten 

(p <0.01) och hela modellen (p <0.01) är statistiskt signifikanta. Det högsta VIF-värdet 

som accepteras är 4.0, vilket värdet 2,420 i modellen understiger.   

 

5.4.4 Totalt välmående 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen vid sammanslagningen av samtliga 

beroende variabler bildar totalt välmående och presenteras nedan i Tabell 5.16.  

  

Vi testade varje mått för subjektivt välmående var för sig i en regressionsanalys för att 

sedan göra regressioner på totalt välmående genom att slå ihop samtliga tre mått till ett 

enda mått. Då Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale och Satisfaction with Life 

Scale mäts genom en sjugradig likertskala och Bradburn's Affect Balance Scale mäts 

genom att summera de positiva svaren och därefter subtrahera de negativa svaren. Därför 

standardiserades samtliga mått innan sammanslagningen till totalt välmående för att 

samtliga mått skulle kunna jämföras på samma skala. 
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Tabell 5.16 Totalt välmående 

 

Variabler  Std.B Std.Error Sig  

Beroende Totalt välmående 

standardiserat  

   

Oberoende  F1. Användning av 

digitala verktyg vid 

kommunikation 

,119 ,071 ,185 

 F2. Generell upplevelse av 

digitala arbetsmetoder  

     ,368** ,067 ,000 

 F3. Egen upplevelse av 

digitala arbetsmetoder  

 ,039 ,073 ,677 

 F4. Användning av 

digitala verktyg vid 

kundhandläggning  

-, 052 ,084 ,631 

Kontrollvariabler Kön ,046 ,150 ,613 

 I Banksektorn (antal år)  ,174† ,007 ,069 

 Danske bank  ,171* ,354 ,043 

 Handelsbanken -, 155† ,253 ,074 

 Länsförsäkringar Bank ,133 ,209 ,126 

 Nordea ,018 ,333 ,835 

 SEB ,029 ,212 ,736 

 Swedbank ,009 ,384 ,920 

 Avdelningschef ,089 ,390 ,332 

 Rådgivare ,096 ,201 ,391 

 Annat ,050 ,368 ,692 

     

Konstant     -, 405** ,225 ,009 

Adj R2 0,12    

F-värde 2,226    

VIF värde, högsta 2,420    

     

** p <0.01; * p <0.05; 

†p <0.10 

 

 

    

I Tabell 5.16 är Adjusted R square change 0.12, vilket innebär att 12 procent av 

variationen i den beroende variabeln totalt välmående kan förklaras av den oberoende 

variabeln digitalisering och kontrollvariabler. Det högst enskilda standardiserade 

betavärdet i modellen är 0.368 vilket framgår i faktor generell upplevelse av digitala 

arbetsmetoder. Detta innebär att generell upplevelse av digitala arbetsmetoder påverkar 

36,8 procent vid förklaring av den beroende variabeln. Enligt modellen är generell 

upplevelse av digitala arbetsmetoder, statistisk signifikant med totalt välmående (p 

<0.01). Kontrollvariabler som visar ett signifikant samband med den beroende variabeln 

är: antal år i banksektorn (†p <0.10), Danske bank (p <0.05) samt Handelsbanken (†p 

<0.10). Det visar ett stöd för hypotes 1 då en faktor av den oberoende variabeln har ett 
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signifikant samband med den beroende variabeln totalt välmående. Både konstanten (p 

<0.01) och hela modellen (p <0.01) är statistiskt signifikanta. Det högsta VIF-värdet som 

accepteras är 4.0, vilket vårt värde på 2,420 i modellen understiger.   

 

5.5 Multipel regressionsanalys med modererande effekt 

I nedanstående avsnitt presenteras en sammanfattning av resultaten i den multipla 

regressionsanalysen på de beroende variabelns mått: Andrew and Withey´s Job 

Satisfaction Scale, Satisfaction with Life Scale, Bradburn's Affect Balance Scale, totalt 

välmående tillsammans med den modererande variabeln Organisational culture profile. 

Komplett multipel regressionsanalys för samtliga variabler återfinns i Bilaga 5.   

 

5.5.1 Satisfaction with Life Scale och Organisational Culture profile  

Det högsta standardiserade betavärdet i modellen (se bilaga 5) är 0.28. Detta innebär att 

generell upplevelse av digitala arbetsmetoder påverkar 28 procent när man ska förklara 

den beroende variabeln. Adjusted R square change är 0.093, vilket innebär att 9,3 procent 

av variationen i den beroende variabeln Satisfaction with Life Scale kan förklaras av den 

oberoende variabeln digitalisering, kontrollvariabler och den modererande variabeln 

Organisational culture profile. I det första steget av den modererade regressionsanalysen 

är kontrollvariabler kön statistiskt signifikant (†p <0.10) och rådgivare (†p <0.10) ett 

signifikant samband. I steg nummer två är organisationskultur statistiskt signifikant 

(p<0.01). Organisationskultur står för den beroende variabeln Organisational culture 

profile. I det tredje steget introducerades en modererande effekt på sambandet mellan den 

beroende variabeln Satisfaction with Life Scale och den oberoende variabeln 

digitalisering. I detta steg blev generell upplevelse av digitala arbetsmetoder 

multiplicerat med Organisational culture profile statistiskt signifikant (p <0.05). Detta 

indikerar att endast delar av hypotes 2 stöds då endast en av de modererande faktorerna 

har ett signifikant samband med den beroende variabeln Satisfaction with Life Scale. 

Både konstanten (p <0.01) och hela modellen (p <0.05) är statistiskt signifikanta. Det 

högsta VIF-värdet som accepteras är 4.0, vilket värdet 2,469 i modellen understiger.  
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5.5.2 Andrew and Witheys Job Satisfaction Scale och Organisational Culture profile 

Det högsta standardiserade betavärdet i modellen (se bilaga 5) är 0.406 vilket anges för 

organisationskultur. Detta innebär att organisationskultur, graden av 

kollektivism påverkar 40.6 procent när man ska förklara den beroende variabeln. 

Adjusted R square change är 0.127, vilket innebär att 12,7 procent av variationen i den 

beroende variabeln Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale kan förklaras av den 

oberoende variabeln digitalisering, kontrollvariabler och den modererande variabeln 

organisationskultur. I det första steget av den modererade regressionsanalysen är 

kontrollvariabeln antal år i banksektor statistiskt signifikant (†p <0.10) och 

Handelsbanken har ett signifikant samband (p <0.05). I steg nummer två är 

organisationskultur statistiskt signifikant (p <0.01). I detta steg blev generell upplevelse 

av digitala arbetsmetoder även statistiskt signifikant (p <0.01). I det tredje steget 

introducerades en modererande effekt på sambandet mellan den beroende variabeln 

Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale och den oberoende variabeln digitalisering. 

I detta steg är inga modererande effekter statistiskt signifikanta. Detta indikerar att 

hypotes 2 inte stöds då ingen av de modererande faktorerna har ett signifikant samband 

med den beroende variabeln Satisfaction with Life Scale. Både konstanten (p <0.01) och 

hela modellen (p <0.01) är statistiskt signifikanta. Det högsta VIF-värdet i modellen är 

2,469, vilket understiger den valda övre gränsen 4,0. 

 

5.5.3 Bradburn´s Affect Balance Scale och Organisational Culture profile 

I modellen (se bilaga 5) är det högsta standardiserade betavärdet i modellen är 0.351 vilket 

anges för organisationskultur. Detta innebär att organisationskultur, graden av 

kollektivism påverkar 35,1 procent när man ska förklara den beroende variabeln. 

Adjusted R square change är 0.148, vilket innebär att 14,8 procent av variationen i den 

beroende variabeln Bradburn's Affect Balance Scale kan förklaras av den oberoende 

variabeln digitalisering, kontrollvariabler och den modererande variabeln Organisational 

culture profile. I det första steget av den modererade regressionsanalysen är 

kontrollvariabeln antal år i banksektorn statistiskt signifikant (†p <0.10) och även 

Handelsbanken har ett signifikant samband (p <0.05). I steg nummer två är 

organisationskultur statistiskt signifikant (p <0.01) samt generell upplevelse av digitala 

arbetsmetoder även statistiskt signifikant (p <0.01). I det tredje steget introducerades en 
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modererande effekt på sambandet mellan den beroende variabeln Bradburn's Affect 

Balance Scale och den oberoende variabeln digitalisering. I detta steg blev generell 

upplevelse av digitala arbetsmetoder multiplicerat med Organisational culture 

profile statistiskt signifikant (†p <0.10). Detta indikerar att endast delar av hypotes 2 stöds 

då endast en av de modererande faktorerna har ett signifikant samband med den beroende 

variabeln Bradburn's Affect Balance Scale. Både konstanten (p <0.01) och hela modellen 

(p <0.01) är statistiskt signifikanta. Det högsta VIF-värdet som accepteras är 4.0, vilket 

värdet 2,469 i modellen understiger.   

 

5.5.4 Totalt välmående och Organisational Culture profile 

I modellen (se bilaga 5) är det högsta standardiserade betavärdet i modellen är 0.406 vilket 

anges för organisationskultur. Detta innebär att organisationskultur, graden av 

kollektivism påverkar 40,6 procent när man ska förklara den beroende variabeln. Adjusted 

R square change är 0.257, vilket innebär att 25,7 procent av variationen i den beroende 

variabeln totalt välmående kan förklaras av den oberoende variabeln digitalisering, 

kontrollvariabler och den modererande variabeln Organisational culture profile. I det 

första steget av den modererade regressionsanalysen är kontrollvariabeln antal år i 

banksektorn statistiskt signifikant (†p <0.10) och även Handelsbanken har ett signifikant 

samband (p <0.05). I steg nummer två är organisationskultur statistiskt signifikant (p 

<0.01) samt generell upplevelse av digitala arbetsmetoder även statistiskt signifikant (p 

<0.01). I det tredje steget introducerades en modererande effekt på sambandet mellan den 

beroende variabeln totalt välmående och den oberoende variabeln digitalisering. I detta 

steg blev generell upplevelse av digitala arbetsmetoder multiplicerat med Organisational 

culture profile index statistiskt signifikant (†p <0.10). Detta tyder på att delar av hypotes 

2 stöds då endast en av de modererande faktorerna har ett signifikant samband med den 

beroende variabeln totalt välmående. Både konstanten (p <0.01) och hela modellen (p 

<0.01) är statistiskt signifikanta. Det högsta VIF-värdet som accepteras är 4.0, vilket 

värdet 2,469 i modellen understiger. 

 

5.5.5 Sammanfattning av multipel regressionsanalys med modererande effekt 

Nedan har vi gjort visualiseringar av den multipla regressionsanalysen med modererande 

effekt i en Two-way interaction effect plot. Tabellerna nedan visar vilken effekt studiens 



 
 
 
 
 

 
 
 

65 
 

modererande variabel har på studiens oberoende- och beroende variabel. Two-way 

interaction effect plot är konstruerad av Dawson (2014) i syfte att illustrera en 

modererande variabels effekt och betydelse vid hypotestest. 

  

Tabell 5.17 visar att värdena på den oberoende variabeln Satisfaction with Life Scale 

ändras när den beroende variabeln generell upplevelse av digitala arbetsmetoder ökar. 

Den modererande effekten visas i tabellen genom en låg eller hög organisationskultur. 

Tabellen visar att en hög grad av kollektivistisk organisationskultur är bättre för den delen 

av subjektivt välmående som mäter individens generella livstillfredsställelse än om de 

upplever en låg kollektivistisk kultur, det vill säga en individualistisk organisationskultur. 

Den visar också att en individ som upplever högre kollektivistisk organisationskultur 

också har en positivare inställning till generella digitala arbetsmetoder. Avslutningsvis 

kan man säga att ju mer positivt individen upplever digitalisering desto bättre subjektivt 

välmående. Detta innebär också att ju mindre positivt man upplever digitalisering desto 

sämre subjektivt välmående har man.         

 

Tabell 5.17 Two-way interaction effect 1 

 
 

 

I tabell 5.18 visas den oberoende variabeln Andrew and Withey’s Job Satisfaction Scale 

ändras när den beroende variabeln generell upplevelse av digitala arbetsmetoder ökar. 

Den modererande effekten visas i tabellen genom en låg eller hög organisationskultur. 

Tabellen visar att individer som en hög grad av kollektivistisk organisationskultur är 

bättre för den delen av subjektivt välmående som mäter individens välmående som 
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påverkas av känslor, vilket syftar till den egna situationen och arbetsmiljön. Den visar 

också att en individ som upplever högre kollektivistisk organisationskultur också har en 

mycket positivare inställning till generella digitala arbetsmetoder.   

 

Tabell 5.18 Two-way interaction effect 2  

 
 

Tabell 5.19 visar att värdena på den oberoende variabeln Bradburn’s Affect Balance Scale 

ändras när den beroende variabeln generell upplevelse av digitala arbetsmetoder ökar. 

Den modererande effekten visas i tabellen genom en låg eller hög organisationskultur. 

Tabellen visar att individer som upplever en hög grad av kollektivistisk 

organisationskultur är bättre för den delen av subjektivt välmående som mäter individens 

välmående som påverkas av känslor de senaste veckorna. Den visar också att en individ 

som upplever högre kollektivistisk organisationskultur också har en mycket positivare 

inställning till generella digitala arbetsmetoder.   

      

Tabell 5.19 Two-way interaction effect 3  
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5.6 Konsekvenser för hypoteser 

I studiens teoretiska referensram formulerades två hypoteser som har testats på det 

insamlade empiriska materialet från enkätundersökningen. För att testa studiens 

hypoteser har en multipel regression använts. Med en multipel regression kan man 

analysera om flera oberoende variabler och kontrollvariabler påverkar den beroende 

variabeln, vilket vi har gjort i denna studie. I Tabell 5.20 presenterar vi signifikanta- och 

inte signifikanta samband mellan beroende- och oberoende variabler. Vidare i Tabell 5.21 

presenteras även signifikanta- och inte signifikanta samband mellan beroende-, 

oberoende variabel och modererande variabel. Vi redovisar även för totalt välmående 

som testades i regressionsanalysen med syftet att få en explorativ hypotestestning. 

 

 

Tabell 5.20 Konsekvens för hypotes 1  

 

 

Hypotes 1; Digitalisering har en negativ inverkan på bankmedarbetarens subjektiva 

välmående. 

 

Vi kan påvisa ett positivt och negativt signifikant samband mellan digitalisering och subjektivt 

välmående men enbart med en faktor på samtliga undersökta mått. Eftersom ju mer positivt 

individen upplever digitalisering desto bättre subjektivt välmående känner individen. Detta 

innebär också att ju mindre positivt man upplever digitalisering desto sämre subjektivt 

välmående upplever individen. Alltså föreligger det både ett positivt- och negativt 

samband, vilket innebär att vår hypotes om ett negativt samband stryks. Hypotes 1 förkastas 

därför inte. 

 Satisfaction 

with Life 

Scale  

Andrew and 

Withey’s Job 

Satisfaction 

Scale 

Bradburn’s 

Affect 

Balance Scale 

Totalt    

välmående 

F1. Användning av digitala verktyg 

vid kommunikation 

Signifikant* Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

F2. Generell upplevelse av digitala 

arbetsmetoder  

Signifikant* Signifikant** Signifikant** Signifikant** 

F3. Egen upplevelse av digitala 

arbetsmetoder  

Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

F4. Användning av digitala verktyg 

vid kundhandläggning  

Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

** p <0.01; * p <0.05; †p <0.10     
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Tabell 5.21 Konsekvens för hypotes 2  

 

 

Hypotes 2; En kollektivistisk organisationskultur inom banksektorn modererar relationen 

mellan digitalisering och den enskilda bankmedarbetaren subjektiva välmående 

  

Vi kan påvisa att det finns en modererande effekt hos kollektivistisk organisationskultur 

i relationen mellan digitalisering och subjektivt välmående. Dock kan vi endast påvisa en 

statistiskt signifikant modererande effekt hos tre av fyra undersökta mått. Därför kan 

hypotes 2 inte förkastas 

 

 

 

 

 

 

 Satisfaction 

with Life 

Scale 

Andrew and 

Withey’s Job 

satisfaction Scale 

Bradburn’s 

Affect 

Balance Scale 

Totalt 

välmående 

F1. Användning av digitala verktyg vid 

kommunikation 

Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

F2. Generell upplevelse av digitala 

arbetsmetoder  

Signifikant* Signifikant* Signifikant** Signifikant** 

F3. Egen upplevelse av digitala 

arbetsmetoder  

Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

F4. Användning av digitala verktyg vid 

kundhandläggning  

Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Organisationskultur Signifikant** Signifikant** Signifikant* Signifikant** 

F1.x Orginisationskultur Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

F2. x Orginisationskultur  Signifikant* Ej signifikant Signifikant† Signifikant† 

F3. x Orginisationskultur Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

F4. x Orginisationskultur Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

** p <0.01; * p <0.05; †p <0.10     
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6. Slutsats 

 

I studiens avslutande kapitel presenteras reflektioner kring uppsatsens resultat. 

Inledningsvis görs en sammanfattning av studien följt av en diskussion kring studiens 

resultat. Därefter presenteras viktiga implikationer och studiens bidrag. Avslutningsvis 

ges självkritik samt förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av studien 

Syftet med uppsatsen var att förklara och beskriva hur digitaliseringen påverkar den 

enskilda bankmedarbetarens subjektiva välmående på arbetsplatsen, samt hur 

organisationskulturen inverkar på individens upplevelse av digitalisering. Studien utgick 

från fem teorier: institutionell teori, innebörden av digitalisering, hälsoperspektivet, 

contingency theory och organisationskultur för att med hjälp av dem analysera hur den 

digitala utvecklingen påverkar organisationskulturen och bankmedarbetarens välmående. 

Det framkom i litteraturgenomgången att digitaliseringen har medfört flera betydande 

förändringar för bankmedarbetare och banksektorn i stort (Alam & Rizvi, 2012), och att 

denna förändring gör att digitalisering kan ses som en form av organisationsförändring 

(Yoo m.fl., 2012). Tidigare studier har visat att en organisationsförändring både kan ha 

en negativ inverkan (Geishecker, 2012; Grunberg, Moore, Greenberg, & Pat, 2008; 

DeWitte, 1999; Ashford, Lee, & Bobko, 1989) och en positiv inverkan på individers 

subjektiva välmående, beroende på hur organisationskulturen är utformad (Cook, 2008; 

Soobaroyen, 2006). Det påstås att professionella individer trivs i kollektivistiska 

organisationskulturer och att kollektivism har en positiv relation med subjektivt 

välmående, vilket då antyder att individualism har en negativ relation med subjektivt 

välmående (Umans m.fl., 2016). Genom detta ville vi se hur bankmedarbetare som 

upplever en kollektivistisk organisationskultur också upplever en organisationsförändring 

som digitalisering står för.  

 

För att försöka förstå och göra det tämligen abstrakta fenomenet subjektivt välmående 

mätbart har tidigare forskning använts. Det resulterade i att vi använde tre mått för att 

mäta subjektivt välmående: Andrew and Withey´s Job Satisfaction Scale, Satisfaction 
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with Life Scale och Bradburn's Affect Balance Scale. Vi valde att använda alla tre måtten 

för att säkerställa att alla dimensioner av subjektivt välmående mäts. Vi valde även att slå 

ihop dessa tre mått till ett enda mått som vi namngav totalt välmående, vilket även de har 

använts tidigare av andra forskare (Umans m.fl., 2016). För att göra digitalisering mätbart 

konstruerades ett eget mått som mäter 1. Användning av digitala hjälpmedel och 2. 

Upplevelse av digitala arbetsmetoder. Slutligen introducerade vi en modererande effekt, 

organisationskulturens dimension kollektivism och individualism. Detta mäts genom 

måttet Organisational culture profile. Enligt tidigare forskning är organisationskulturen 

en viktig faktor för individens subjektiva välmående och bör därför ses som en viktig 

faktor för individens subjektiva välmående vid en organisationsförändring (DeWitte, 

1999; Cook, 2008).  

  

Ur den tidigare forskningen skapades två hypoteser som sedan testades statistiskt för att 

kunna svara på våra två frågeställningar som lyder “Hur påverkas subjektivt välmående 

av digitalisering?” samt “Hur påverkas bankmedarbetarens subjektiva välmående av en 

organisationsförändring vid en individualistisk respektive kollektivistisk 

organisationskultur?”. För att besvara våra frågeställningar gjordes först en 

enkätundersökning med 162 bankmedarbetare vars resultat överfördes till 

beräkningsprogram. Vi presenterade därefter beskrivande statistik över respondenternas 

och för studiens beroende-, oberoende- och modererande variabel. Avslutningsvis testade 

vi vår data med Spearmans korrelationstest, multipel regressionsanalys och multipel 

regressionsanalys med modererande effekt för att kunna besvara både studiens 

frågeställningar och hypoteser.  

 

6.2 Diskussion kring studiens resultat 

Resultatet av Spearmans korrelationstest visar ett signifikant samband mellan samtliga 

tre mått av subjektivt välmående och generell upplevelse av digitalisering. Detta är en 

indikation på att bankmedarbetarna är generellt positivt inställda till digitalisering. Vi kan 

därför konstatera att ju mer positiv inställning bankmedarbetare har till digitalisering, 

desto bättre är deras subjektiva välmående. Samma resultat framkom i 

regressionsanalysen som visade både en positiv och en negativ relation mellan 

digitalisering och subjektivt välmående. Vi öppnade därmed upp för möjligheten att se 
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detta resultat ur ett större perspektiv. Då vårt resultat visar att en positiv inställning till 

digitalisering ger ett bättre subjektivt välmående och en negativ inställning till 

digitalisering ger en negativ inverkan på subjektivt välmående. Vi kan således inte 

förkasta Hypotes 1 då delar av hypotesen stöds.  

  

Resonemanget kring att digitalisering både har en positiv och negativ inverkan på 

subjektivt välmående utvecklades genom att introducera organisationskultur som en 

modererande variabel. Här visade resultatet att organisationskultur som modererande 

variabel har en påverkan på relationen mellan individens generella upplevelse av digitala 

arbetsmetoder samt dess subjektiva välmående, vi kunde därför inte heller förkasta 

Hypotes 2. Detta innebär att svaren på forskningsfrågorna är att digitalisering både har en 

negativ och positiv inverkan på bankmedarbetarens subjektiva välmående och att det 

finns en modererande effekt hos organisationskulturen i relationen mellan digitalisering 

och bankmedarbetarens subjektiva välmående. För studiens syfte innebär detta att om 

man upplever en kollektivistisk organisationskultur så mår man bättre än om man 

upplever att arbetsplatsen har en individualistisk organisationskultur. Detta innebär även 

att ju positivare inställning man anser sig ha till digitala arbetsmetoder desto högre 

subjektivt välmående känner man.     

  

Det framgår även ett positivt samband mellan alla tre mått av subjektivt välmående och 

studiens modererande variabel organisationskultur. Detta innebär att ju mer en 

organisation identifierar sig i en kollektivistisk organisationskultur ju bättre är det 

subjektiva välmåendet hos de anställda.  

  

Vårt resultat om digitaliseringens inverkan på bankmedarbetarens subjektiva välmående 

förvånade däremot oss något. Vi antog, precis som tidigare studier visat, att digitalisering 

skulle ha en negativ inverkan på individens subjektiva välmående då det kan innebära 

olika former av jobbosäkerhet (Ferrie m.fl., 1995; King, 2000). Resultatet av vår studie 

visade dock att detta enbart stöds till viss del. Detta kan bero på vårt antagande att en 

individualistisk organisationskultur är vanligare i banksektorn och att medarbetarna 

därför skulle må sämre vid en organisationsförändring, som digitalisering representerar. 

Contingency theory har således varit en viktig synvinkel för att förklara de påvisade 
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olikheterna i forskningsresultaten gällande det upplevda välmåendet hos 

bankmedarbetarna. Vi fann däremot att banksektorn till stor del genomsyras av en 

kollektivistisk organisationskultur och således får digitalisering en positiv inverkan på 

bankmedarbetarnas subjektiva välmående.  

  

Studiens resultat angående kollektivistisk och individualistisk organisationskultur 

överensstämmer med det som presenteras i studiens teoretiska referensram, det vill säga 

att en kollektivistisk organisationskultur har en positiv inverkan på subjektivt välmående, 

och att en individualistisk organisationskultur har en negativ inverkan på och subjektivt 

välmående vid en organisationsförändring (Chatman & Spataro, 2005; Hofstede, 1980; 

2001; Nilsson & Olsson, 2014). Detta resultat förvånade oss inte då vi anser att en 

arbetsplats där man arbetar som ett team och hjälper varandra ger en trygghet vid 

förändringar och i sin tur ett bättre välmående.  

 

6.3 Studiens bidrag och implikationer 

Studiens har bidragit teoretiskt genom att vi kunnat visa ett positivt signifikant samband 

mellan kollektivistisk organisationskultur och bankmedarbetarnas subjektiva välmående. 

Studien har även bidragit teoretiskt då den till viss del genomförts på ett relativt ostuderat 

område, vilket medför att vi kan addera bankmedarbetare som kontext till befintliga 

studier. Studiens främsta teoretiska bidrag är att påvisa en modererande effekt hos 

kollektivistisk organisationskultur i relationen mellan digitalisering och subjektivt 

välmående. Dock kunde vi enbart påvisa en statistiskt signifikant modererande effekt hos 

tre av studiens fyra undersökta mått.  

  

Studiens metodologiska bidrag är att vi skapat ett nytt mått för att mäta 

digitalisering.  Måttet bestod av två block med frågor som behandlade 

bankmedarbetarens användning av digitala verktyg samt dess upplevelse av IT-baserade 

arbetsmetoder. Frågorna på enkätundersökningen gällande digitalisering formulerades 

för att passa den studerade kontexten. Då vårt mått för digitalisering är outforskat 

kompletterades Cronbach´s alpha testet med en faktoranalys för att undersöka om flera 

frågor kunde slås samman till färre komponenter (Pallant, 2013). Cronbach’s alpha för 
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digital användning och digital upplevelse översteg 0,5 och kan då enligt Pallant (2013) 

bedöms som acceptabelt med hänsyn till att måttet är nytt. 

Vår studie ger ett etiskt bidrag genom att vi kunnat påvisa vissa indikationer att olika 

typer av organisationskulturer har en inverkan på bankmedarbetarens subjektiva 

välmående. Vi har funnit stöd för att en kollektivistisk organisationskultur inverkar 

positivt på bankmedarbetarens subjektiva välmående. Detta kan vara viktig faktor både 

ur social- och etisk synvinkel för arbetsgivare att undersöka sina anställdas välmående. 

  

Studien bidrar empiriskt till forskningen genom att förklara hur digitaliseringen påverkar 

den enskilda bankmedarbetarens subjektiva välmående på arbetsplatsen, samt hur 

organisationskulturen inverkar på individens upplevelse av digitaliseringen då denna 

kontext inte tidigare har studerats. 

  

Då vår studie funnit kopplingar mellan digitalisering och bankmedarbetarens subjektiva 

välmående bidrar denna uppsats med ökad insikt som först och främst kan vara av intresse 

för personalchefer i olika banker. Vår studie kan även ge vägledning till bankchefer och 

administrationer som är måna om sina anställdas välmående och vill undersöka hur olika 

organisationskulturer påverkar sina bankmedarbetare.  

 

6.4 Självkritik 

Studien har baserats på en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. För att få 

en mer djupgående analys hade denna studie kunnat genomföras med kvalitativ metod i 

form av personliga intervjuer med bankmedarbetare. Intervjuer hade kunnat bidra till 

djupare förståelse för varje enskild bankmedarbetares upplevelse och känslor. Personliga 

intervjuer med ett fåtal bankmedarbetare hade däremot kunnat ge ett missvisande resultat 

vid generella slutsatser, då en stor mängd data krävs för att göra en tillförlitlig 

generalisering (Denscombe, 2009). Med anledning av ekonomiska och tidsmässiga 

begränsningar har vi inte haft möjlighet att genomföra en undersökning av kvalitativ 

karaktär med en stor mängd data. 
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Vidare hade vi kunnat öka stabiliteten i vår studie genom att utföra vårt test vid en viss 

tidpunkt och med en viss grupp bankmedarbetare som sedan får göra samma test igen vid 

en senare tidpunkt. Om korrelationen blir låg mellan de två mätningarna kan 

respondenternas svar inte antas som tillförlitliga (Bryman & Bell, 2015). Detta kallas för 

en longitudinell undersökning och denna typ av undersökning har inte varit genomförbart 

i vår studie då vår undersökning är tidsbegränsad 

  

Något som kunnat bidra till en mer solid uppsats hade varit om vi genomfört 

pilotintervjuer med vår enkät före vi skickade ut den. Med pilotintervjuer hade vi kunnat 

få bankmedarbetares kommentar kring vårt ämne och enkätens frågor innan den 

skickades ut. Det finns flera anledningar enligt Bryman & Bell (2015) att använda 

pilotintervjuer för att kontrollera att frågorna är relevanta för det man vill undersöka samt 

att de är lätta att förstå. Bryman & Bell (2015) menar att det är bra vid 

enkätundersökningar eftersom forskaren inte är närvarande om det skulle uppstå 

oklarheter kring enkätens frågor. 

  

Då vi valde att begränsa studien till bankmedarbetare som arbetar på ett fysiskt 

bankkontor går det inte att generalisera vår studie till populationen utanför denna 

avgränsning.  

 

6.5 Förslag till framtida forskning 

Vi har i studien endast valt att undersöka bankmedarbetare i Sverige och kan därför inte 

generalisera utanför denna avgränsning. Intressant hade därför varit att studera sambandet 

mellan digitalisering och subjektivt välmående samt hur organisationskulturen påverkar 

detta samband i andra länder där kulturen skiljer sig markant från kulturen i Sverige. 

Vidare hade man kunnat göra jämförelser mellan olika åldersgrupper och vilken bank 

individen arbetar på för att se om det finns skillnader i användning av digitala 

arbetsmetoder och hur man upplever dessa.  

  

Det hade även varit intressant att studera andra typer av organisationsförändringar till 

exempel större strukturförändringar i bankerna. Detta för att se om denna typ av 

förändring skulle ha en positiv eller negativ inverkan på bankmedarbetarens subjektiva 
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välmående. I vår regressionsanalys visade det att 25,7 procent av det totala välmåendet 

kan förklaras av våra faktorer om digitala arbetsmetoder. Det hade därför varit intressant 

att undersöka vilka andra faktorer som kan påverka individens subjektiva välmående. 

Dock kan det vara svårt att hitta faktorer som kan generaliseras då det subjektiva 

välmåendet är baserat på individens egen upplevelse, men det borde ändå vara fullt 

möjligt att undersöka vad som påverkar det subjektiva välmåendet hos bankmedarbetare. 
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Bilaga 1: Följebrev till chefer 

Hej, 

 

Vi heter Elin Nilsson och Sofie Lindberg och studerar sista året på ekonomprogrammet med 

inriktning bank och finans vid högskolan i Kristianstad. I skrivande stund genomför vi vårt 

examensarbete som syftar till att undersöka och analysera hur den digitala utvecklingen 

påverkar den enskilda bankmedarbetarens subjektiva välmående på arbetsplatsen.  

Vi vore tacksamma om vi fick göra en undersökning med dina medarbetare med hjälp av en 

digital enkät. Enkäten kommer att vara anonym och alla svar kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

Vårt mål är att undersöka så många medarbetare som möjligt på flera banker och dess kontor 

runt om i landet. Efter att vi har avslutat vår studie kommer du/ni att få ta del av vårt resultat 

och analys, vilket vi hoppas kommer vara intressant för er.  

 

Vi hoppas att ni tycker detta låter intressant och att du och dina medarbetare vill hjälpa oss med 

denna undersökning.  
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Vid eventuella frågor går det bra att ringa oss på telefon: 072-178 33 53 eller skicka ett email 

till: Elinochsofie@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar,  

Elin Nilsson och Sofie Lindberg  

 

 

Bilaga 2: Följebrev till enkät 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser ekonomprogrammet med inriktningen bank och finans vid 

Högskolan Kristianstad. Vi genomför en enkätundersökning som skickas ut till olika 

bankkontor i Sverige. Syftet med vår studie är att undersöka hur den digitala utvecklingen i 

samhället påverkar organisationskulturen i banker samt den enskilda bankmedarbetarens 

välmående. Denna studie är en del i vårt examensarbete.  

 

Vår enkät tar ca 4 minuter att fylla i och din medverkan uppskattas verkligen. Alla svar hanteras 

konfidentiellt. Frågan kring Din banktillhörighet kommer att användas i syfte att studera om 

resultaten skiljer sig åt mellan olika banker.  

 

Här är länken till undersökningen: https://sv.surveymonkey.com/r/7N8R3M6  

 

Tack för att du deltar och hjälper oss med vårt examensarbete! 

 

Med vänlig hälsning,  

Elin Nilsson och Sofie Lindberg,  

 

mailto:Elinochsofie@gmail.com
https://sv.surveymonkey.com/r/7N8R3M6
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Bilaga 3: Enkät 

 1 	

 

 
 
 

Digitalisering och välmående 

	

 
 
 

1. Jag är: 

 

  Man 

Kvinna 

 
2. Jag är född (årtal) 

 

 
 

3. Jag har arbetat inom banksektorn (antal  år) 
 

 
 

4. Jag har arbetat på min nuvarande arbetsplats (antal  år) 
 

 
 

5. Jag har arbetat i min nuvarande befattning (antal  år) 
 

 
 

6. Jag arbetar på följande  bank 
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7. Min befattning (Välj det alternativ som stämmer bäst   överens) 

 
  Överställd kontorschef (rörelsechef eller högre) 

  Kontorschef 

  Avdelningschef (exempelvis privatmarknadschef) 

  Rådgivare 

  Kundtjänstmedarbetare 

Annat 

 
 

8. Jag använder digitala verktyg  vid 
 

Väldigt sällan Väldigt ofta 

 

extern kommunikation 
                                                                                                                             

 
 

 

informationssökning 
                                                                                                                             

 
 

 

dokumentation 
 

 

 

9. Jag upplever att användning av IT-baserade  arbetsmetoder 
 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

helt 

 
är relevanta för mitt 

arbete 

 
har förändrat mitt 
arbetssätt 

 
har förändrat min 

arbetsroll 

 

kundkontakt 

intern kommunikation 

kundmöte 

analys (exempelvis 

kreditberedningssystem, 

Excel, 

portföljsammanställning) 

är effektiva 

förenklar mitt arbete 

ställer höga krav på min 

kompetens 

är svåra att använda 
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10. # 
 

Olust Glädje 

 
Hur känner du för dina 

arbetskollegor? 

 
Hur upplever du 

arbetsmiljön på din                                                                                                                               
arbetsplats? 

 
 

11. # 
 

Ohållbar Hållbar 

 
Hur upplever du din 

arbetsbelastning? 

 

 

12. # 
 

 
 

Inget stöd 

Mycket stort 
stöd 

 

 
13. # 

 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

helt 

 

Mitt nuvarande tillstånd i 

livet är perfekt 

 

Hittills har jag uppnått det 

jag anser är viktigast i                                                                                                                               
livet 

 

 

Hur känner du inför ditt 

arbete? 

Hur känner du inför dina 

arbetsuppgifter? 

Hur upplever du antalet 

arbetade timmar? 

Hur upplever du 

arbetskollegornas stöd 

när det kommer till 

utförandet av dina 

arbetsuppgifter? 

Det mesta i mitt liv är 

fulländat 

Jag är tillfreds med mitt 

liv 

Om jag kunde leva om 

mitt liv hade jag ändrat 

nästan ingenting 
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14. Under de senaste veckorna (har jag känt) 
 

Ja Nej 

 
mig upprörd över att 

någon har kritiserat mig 

 
mig deprimerad eller 
väldigt olycklig 

 
mig särskilt exalterad 

eller intresserad av                                                                                             
något 

 

 

mig uttråkad 
                                                                                           

 
 

 

mig så tillfreds att livet 
inte kunde bli bättre 

 

 

15. Ange i vilken utsträckning följande påstående kan appliceras på din   organisation 
 

Kännetecknar 
minst min 

organisation 

Kännetecknar 
mest min 

organisation 

 

Personalorienterad 
                                                                                                                           

 
 

 

Stödjande och hjälpande 
                                                                                                                           

 
 

 

Tävlingsinriktad 
 

 

mig nöjd över något jag 

åstadkommit 

att saker går som jag vill 

mig ensam eller 

distanserad från andra 

människor 

mig så rastlös att jag 

inte kan sitta stilla 

mig stolt över att någon 

berömt mig för något jag 

gjort 

Team-orienterad 

Samarbetsvillig 

Ställer krav på den 

enskilde individen 

Rättvis 
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Bilaga 4: Korrelationsmatris  
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Bilaga 5: Modererande regressionsanalys 
 

Satisfaction With 

life Scale 

 Std.B Std.Error Sig 

Steg 1 Kön 
,161† ,228 ,078 

 I Banksektorn (antal år) 
,062 ,010 ,515 

 Danske bank 
,035 ,545 ,674 

 Handelsbanken 
-,146† ,391 ,097 

 Länsförsäkringar Bank 
-,052 ,324 ,558 

 Nordea 
-,034 ,506 ,688 

 SEB 
,060 ,322 ,478 

 Swedbank 
-,034 ,591 ,713 

 Avdelningschef 
 ,125 ,596 ,177 

 Rådgivare   ,208† ,306 ,064 

 Annat  ,083 ,559 ,509 

Steg 2  Organisationskultur       ,351** ,138 ,000 

 F1.Användning av digital 

kommunikation 
  -,029 ,110 ,750 

 F2.Upplevelse av digitalt arbete 

generellt 
   ,280* ,132 ,013 

 F3. Upplevelse av digitalt eget arbete 
  ,020 ,111 ,835 

 F4. Användning av digital kund 
 ,017 ,132 ,879 

Steg 3  F1.x Organisationskultur  ,063 ,112 ,482 

 F2.x Organisationskultur  
   ,217* ,098 ,032 

 F3.x Organisationskultur  
-,057 ,102 ,506 

 F4.x Organisationskultur 
 ,075 ,118 ,413 

Konstant   
   3,974** ,688 ,000 

Adj R2  0,093 
   

F-värde  1,695    

VIF-värde, högst 2,469 
   

** p <0.01; * p 

<0.05; †p <0.10  
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Andrew and Witheys Job 

satisfaction Scale 

 Std.B Std.Error Sig 

Steg 1 Kön   ,045 ,140 ,943 

 I Banksektorn (antal år) 
  ,157† ,006 ,066 

 Danske bank  ,114 ,335 ,294 

 Handelsbanken   -,168** ,240 ,007 

 Länsförsäkringar Bank  ,056 ,199 ,975 

 Nordea  ,035 ,311 ,692 

 SEB  -,008† ,198 ,075 

 Swedbank  ,038 ,364 ,811 

 Avdelningschef 
   ,091 ,367 ,809 

 Rådgivare   ,121 ,188 ,595 

 Annat   ,044 ,344 ,955 

Steg 2  Organisationskultur       ,406** ,085 ,000 

 F1.Användning av digital kommunikation 
  ,101 ,068 ,299 

 F2.Upplevelse av digitalt arbete generellt 
    ,279* ,082 ,049 

 F3. Upplevelse av digitalt eget arbete 
  ,036 ,068 ,615 

 F4. Användning av digital kund 
 -,019 ,081 ,722 

Steg 3  F1.x Organisationskultur 
  ,062 ,069 ,624 

 F2.x Organisationskultur  
 ,179 ,060 ,137 

 F3.x Organisationskultur  
 -,073 ,062 ,621 

 F4.x Organisationskultur   ,064 ,073 ,183 

Konstant       3,534** ,423 ,000 

Adj R2  0,348 
   

F-värde  2,304 
   

VIF-värde, högst 2,469 
   

** p <0.01; * p <0.05; †p 

<0.10  
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Bradburn’s Affect balance  Std.B Std.Error Sig 

Steg 1 Kön 
 ,161 ,139 ,597 

 I Banksektorn (antal år) 
  ,062† ,006 ,078 

 Danske bank 
 ,035 ,333 ,148 

 Handelsbanken 
  -,146* ,239 ,041 

 Länsförsäkringar Bank 
-,052 ,198 ,496 

 Nordea 
-,034 ,309 ,664 

 SEB 
 ,060 ,196 ,919 

 Swedbank 
-,034 ,361 ,657 

 Avdelningschef 
 ,125 ,364 ,293 

 Rådgivare 
 ,208 ,187 ,248 

 Annat 
 ,083 ,342 ,704 

Steg 2  Organisationskultur 
    ,351** ,084 ,000 

 F1.Användning av digital 

kommunikation 
-,029 ,067 ,237 

 F2.Upplevelse av digitalt arbete generellt 
    ,280** ,081 ,008 

 F3. Upplevelse av digitalt eget arbete 
,020 ,068 ,680 

 F4. Användning av digital kund 
-,019 ,081 ,853 

Steg 3  F1.x Organisationskultur 
,062 ,068 ,459 

 F2.x Organisationskultur  
,179† ,060 ,057 

 F3.x Organisationskultur  
-,073 ,062 ,361 

 F4.x Organisationskultur 
 ,064 ,072 ,450 

Konstant     -

2,838** 
1,844 ,000 

Adj R2  0,148 
   

F-värde  2,174 
   

VIF-värde, högst 2,469 
   

** p <0.01; * p <0.05; †p 

<0.10  
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Totalt välmående 

Standardiserad 

 

 Std.B Std.Error Sig 

Steg 1 Kön  ,045 ,139 ,597 

 I Banksektorn (antal år)   157† ,006 ,078 

 Danske bank ,114 ,333 ,148 

 Handelsbanken -,168* ,239 ,041 

 Länsförsäkringar Bank  ,056 ,198 ,496 

 Nordea  ,035 ,309 ,664 

 SEB -,008 ,196 ,919 

 Swedbank  ,038 ,361 ,657 

 Avdelningschef   ,091 ,364 ,293 

 Rådgivare   ,121 ,187 ,248 

 Annat  ,044 ,342 ,704 

Steg 2  Organisationskultur     ,406** ,084 ,000 

 F1.Användning av digital 

kommunikation 

  ,101 ,067 ,237 

 F2.Upplevelse av digitalt arbete 

generellt 

   ,279** ,081 ,008 

 F3. Upplevelse av digitalt eget arbete  ,036 ,068 ,680 

 F4. Användning av digital kund -,019 ,081 ,853 

Steg 3  F1.x Organisationskultur  ,062 ,068 ,459 

 F2.x Organisationskultur     ,179† ,060 ,057 

 F3.x Organisationskultur   -,073 ,062 ,361 

 F4.x Organisationskultur   ,064 ,072 ,450 

Konstant      -

2,143** 
,421 

,000 

Adj R2   0,257    

F-värde  3,337    

VIF-värde, högst 2,469    

** p <0.01; * p <0.05; †p <0.10      


