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Sammanfattning 
Problembakgrund: Ett relativt nytt forskningsområde inom den finansiella världen är 

Cultural Finance. Cultural Finance tog fart som forskningsområde då de traditionella 

finansiella modellerna misslyckades med att förklara verkligheten. Forskningsområdet 

undersöker effekter som nationell kultur kan ha på individers ageranden inom det 

finansiella området. Det finns många olika definitioner på begreppet kultur och i detta 

arbete förklaras kultur som de värderingar och den gemensamma historian samt geografin 

som styr en social grupps tankar och handlingar. För att undersöka kulturens påverkan 

avser denna studie att undersöka aktieprisvolatilitet. Volatilitet är ett riskmått som, med 

fördel, kan tas hänsyn till vid fattande av finansiella beslut. 

 

Problemformulering: Förekommer det kulturella skillnader i form av religion, legalt 

system och grad av neuroticism i aktieprisvolatilitet på olika europeiska och 

västerländska aktiemarknader? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om kulturella aspekter kan förklara 

volatiliteten i marknadsindex på europeiska och västerländska marknader. De kulturella 

aspekterna som behandlas i studien är religion, grad av neuroticism och legalt system. 

 

Teori: De teorier som berörs i studien och som används för att tolka resultatet är den 

effektiva marknadshypotesen, volatilitet, Behavioral Finance, Cultural Finance, den 

adaptiva marknadshypotesen och prospektteorin. 

 

Metod: För att undersöka om kulturella effekter har en påverkan på aktieprisvolatilitet 

har författarna använt en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Det finns många 

kulturella aspekter som kan tänkas påverka volatiliteten på aktiemarknaden. I denna 

studie har författarna valt religion, grad av neuroticism samt legalt system som 

förklarande variabler. Studien har utförts under perioden 2012-2016, där index från 

respektive land från urvalet har valts som studieobjekt. 

 

Resultat/Analys: Studiens resultat har visat att kulturella skillnader verkar ha en 

påverkan på volatiliteten. Både utförda tester där de valda kulturella aspekterna har testats 

var för sig och där de har testats tillsammans har visat signifikanta resultat. I analysen 

kopplar författarna resultatet till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. 

 

Slutsats: Resultatet visar att kulturella aspekter tenderar att påverka volatiliteten under 

den valda tidsperioden. Därmed styrker denna studie det nya forskningsområdet 

Cultural Finance samt Behavioral Finance. Vidare anser författarna att resultatet ska 

tolkas försiktigt och att fortsatt forskning krävs för att stärka kunskapen om kulturens 

påverkan på aktiemarknaden.   
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Kapitel 1 - Inledning 

Cultural Finance är ett nytt forskningsområde inom finans som undersöker kulturella 

effekter på individers handlingar. Kulturella effekter går ofta att härleda från Behavioral 

Finance. Cultural och Behavioral Finance förklarar irrationella handlingar, vilka säger 

emot den effektiva marknadshypotesen. I detta kapitel ges en bakgrundsförståelse och 

diskussion till det valda problemet. Därefter presenteras studiens problemformulering 

och syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det teoretiska och praktiska bidraget 

av studien samt de avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Problembakgrund 

Fredag den 13:e anses av många i västerländska kulturer vara en otursbådande dag, och 

forskning har till och med visat att avkastningen under dessa fredagar är signifikant lägre 

än övriga fredagar (Kolb & Rodriguez, 1987, s. 1387). Vidskepelse i kulturer kan därmed 

ha effekter på aktiemarknader, vilket leder till frågan huruvida det finns andra kulturella 

aspekter som också kan ha effekter. Cultural Finance är ett relativt nytt forskningsområde 

inom finans, som försöker besvara denna fråga. 

  

Begreppet kultur har många olika definitioner. En av dessa definitioner innebär att en 

kultur kommer från en grupp med gemensamt språk, historia och geografiskt område, och 

dessa faktorer påverkar gruppens tro, agerande, kommunikation, värderingar och 

uppfattningar (Triantis, 1996, s. 408, refererad i Lopez & Snyder, 2009, s. 50). Triantis 

menar även att kulturen ärvs från tidigare generationer och ändras över tid. Hofstede 

(1980, s.10-11) menar att individer får en värdegrund tidigt i ungdomen från familjen, 

vilken senare i livet utvecklas vidare. Enligt författaren är det dessa värderingar som utgör 

ett lands kultur. Hofstede hävdar att kulturen i ett land utgörs av fyra element; geografi, 

ekonomi, demografi och politik. I ett separat arbete, menar samma författare att kulturen 

utgörs av hur väl personer accepterar att makt är orättvist delad, hur de undviker 

osäkerhet, individualism och maskulinitet (Hofstede, 2003, s. 1). Hur man än väljer att 

definiera kultur, är det tydligt att den utgör en betydande del i människors tankar och 

beteenden. En gemensam nämnare bland dessa definitionerna, samt definitionen som 

författarna till detta arbete har använt av kultur, är de värderingar och den gemensamma 

historian samt geografin som styr en social grupps tankar och handlingar. 

 

Då en kultur utgörs av individer i en grupp, blir det även aktuellt att titta på Behavioral 

Finance. Behavioral Finance är ett forskningsområde som försöker förklara investerares 

beteenden på marknaden (Pompian, 2011, s. 3). Ett välkänt fenomen är att individers 

känslor styr deras tankar, handlingar och beslut (Vohs et al., 2007, s.69). För att avgöra 

hur emotionellt instabil en person är, mäts denna effekt i grad av neuroticism, där en större 

grad av neuroticism innebär att en person upplever negativa känslor och 

humörsvängningar till en större grad, och blir sårad lättare (Hyde, 2001, s.5989). Lauriola 

och Levin (2001, s. 219, 224) visar att personer som till en större grad är neurotiska, tar 

mindre risker om de har något att vinna, och större risker om de har något att förlora. 

Vidare menar författarna att personer som är mer emotionellt stabila tar större risker när 

de potentiellt kan tjäna på sitt beslut. Hirsh och Inzlicht (2008, s. 962, 966) menar att mer 

neurotiska individer upplever osäkerhet som ett större problem än andra, och därför möter 

det okända med en motvilja större än för negativitet, och har svårare att hantera osäkerhet. 
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Individer som har en högre grad av neuroticism, undviker helst osäkerheter och risker, 

vilket indikerar på att länder med en högre grad av neuroticism också bör se denna effekt 

på bland annat aktiemarknaden. 

 

Enligt Kwok och Tadesse (2006, s. 243) kan kulturella skillnader också manifesteras i 

företags val av finansiering. Författarna menar att dessa skillnader beror på att vissa 

befolkningar undviker osäkerheter mer än andra, vilket leder befolkningarna till att 

föredra banklån som finansieringsform framför aktieförsäljning. Med neuroticism som en 

förklaring, bör olika länder få olika finansiella effekter på aktiemarknader beroende på 

dess befolkning. Både individers investeringsval och de inhemska företagens 

finansieringsformer kan påverkas av graden av neuroticism hos befolkningen, varav båda 

kan få effekter på aktiemarknaden. I och med detta, är den kollektiva graden av 

neuroticism i ett land en viktig kulturell aspekt att undersöka. 

 

En annan kulturell aspekt värd att undersöka, är religionen i ett land. Protestantiska länder 

tenderar att ha ett mer individualistiskt fokus, vilket innebär att populationen är mer 

målfokuserad och framtidsorienterad jämfört med många katolska länder som tenderar att 

vara mer kollektivistiska och fokuserade på nutiden (Lopez & Snyder, 2009, s. 297). Även 

ortodoxa länder tenderar vara kollektivistiska (Kalogeraki, 2009, s. 172). I och med dessa 

skillnader kan religionen i ett land utgöra en viktig del i det finansiella området, till 

exempel genom att viktiga beslut påverkas av framtids- eller nutidsorienteringen inom 

kulturen. En mer framtidsorienterad individ kan tänkas se aktieprisnedgångar som ett 

smärre problem till skillnad från mer nutidsorienterade individer. Individer som är mer 

nutidsorienterade kan tänkas reagera fortare och starkare vilket i sin tur bör ge en större 

effekt på volatiliteten på aktiemarknader. 

 

En tredje kulturell aspekt värd att undersöka, är det legala systemet inom ett land. Enligt 

Stulz och Williamson (2003, s. 334) finns det en korrelation mellan legalt system och 

skydd för aktieägarrättigheter, där länder med Common law har ett starkare skydd än 

länder med Civil law har. Vidare har själva domstolsprocessen en större roll i länder som 

använder Common law jämfört med länder som använder Civil law där det lagliga 

systemet styrs av lagtexten (University of California at Berkeley, u.å.). Civil law är 

uppdelad i tre huvudsegment vid namn French Civil law, German Civil law och 

Scandinavian Civil law. German Civil law skiljer sig från French Civil law genom att 

vara mer ordnad, har mer precist språk samt att lagen tolkas mer precist (Rheinsten, et al., 

u.å.). Vidare är det mer sannolikt att länder med German Civil law har kapitalkrav som 

ska hållas kvar i företaget (La Porta et al., 1998, s. 1116). Scandinavian Civil law skiljer 

sig från de övriga europeiska legala systemen, genom att de har mer utvecklade lagar 

angående välfärdsstandarden samt har domstolen större roll än i övriga Civil law 

(Hiorthøy, 1998). 

 

För att undersöka de kulturella aspekternas påverkan på aktiemarknaden, är volatilitet ett 

lämpligt undersökningsobjekt. Volatilitet är ett riskmått som definieras som variationen i 

en variabel, till exempel aktiepris (Hull, 2015, s.201). För att minska risken i en portfölj 

är det viktigt att finansiella investerare styr portföljens volatilitet (Capgemini and Merrill 

Lynch Global Wealth Management, 2010 refererad i Pompian, 2011, s. 265). Daly (2011, 

s. 46-47) menar att volatilitet varierar konstant, men stora svängningar på kort tid kan 

göra det svårt att tro att förändringarna har rationella förklaringar, vilket kan leda till ett 

minskat förtroende på marknaden. Volatilitet utgör inte endast en risk för investerare, 

utan även för företag då hög volatilitet kan kopplas till ökad risk för konkurs (Daly, 2011, 
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s. 46). Annan forskning har även visat att volymen av aktier som handlas är positivt 

korrelerad till förändringar i aktiepris (Chen et al., 2001, s.171). Volatiliteten kan, som 

sagt, bero på rationella anledningar, men även Cultural och Behavioral Finance kan leda 

investerare till irrationella beslut. 

 

1.2 Problemdiskussion 

En klassisk utgångspunkt inom ekonomi är den effektiva marknadshypotesen vilken 

menar att marknaden är effektiv och investerare är rationella (Fama, 1970, s.383). 

Cultural och Behavioral Finance är avsteg från den traditionella teorin, som försöker 

förklara orsakerna till varför marknader vissa gånger inte är effektiva (Pompian, 2011, s. 

3; Zingales, 2015, s. 1). Emellanåt kan investerare visa irrationella beteenden som 

överreaktioner och flockbeteenden, vilket ofta resulterar i aktieprissvängningar (Raluca, 

2010, s. 11-12), och som därmed säger emot den effektiva marknadshypotesen. 

 

Behavioral och Cultural Finance har visat att det finns skillnader i riskbenägenheten hos 

individer och kulturer, vilket bör leda till olika beteenden på aktiemarknader i olika 

kulturer. Ett beforskat exempel är att olika kulturer tycks ha olika grader av neuroticism 

(Lynn & Martin, 1997, s. 317), vilket tros ge skillnader i riskbenägenheten hos individer 

(Hirsh & Inzlicht, 2008, s. 962). Då volatilitet är kopplat till risk, kan det tänkas att graden 

av neuroticism också kan ge effekter på volatiliteten på en marknad, beroende på kultur. 

Även andra kulturella skillnader har beskrivits. Religion är en annan kulturell aspekt som 

kan ge effekter på bland annat framtids- eller nutidsorientering (Lopez & Snyder, 2009, 

s. 297). Även denna faktor kan tänkas få effekter i volatiliteten på en marknad. Då även 

aktieägarskyddet skiljer sig mellan legala system, bör även det visa en skillnad i volatilitet 

mellan kulturer (Stulz & Williamson, 2003, s. 334), då det verkar vara mer riskfyllt att 

äga aktier i ett land som styrs av Civil law än i ett land med Common law. 

 

Då hög volatilitet innebär högre risk och osäkerhet på marknaden kan det ses som en 

möjlighet eller ett problem, beroende på aktieägarens riskbenägenhet. Ur ett företags 

synvinkel ses denna risk som ett problem, då hög volatilitet kan kopplas ihop med konkurs 

(Daly, 2011, s. 46). Det är därför viktigt, både ur investerares och företags synvinklar, att 

klargöra vilka aspekter som kan tänkas påverka volatiliteten på marknaden. 

 

Som tidigare nämnt är området Cultural Finance ett relativt nytt och outforskat område. 

Det gör att det finns många nya infallsvinklar att forska kring. Volatilitet är ett mer 

välbeforskat område, men lite forskning har gjorts med koppling till kultur. Då det saknas 

viss kunskap inom dessa områden anser författarna till denna studie att det är intressant 

att ta reda på hur volatiliteten kan påverkas av olika kulturer. 

 

1.3 Problemformulering 

Förekommer det kulturella skillnader i form av religion, legalt system och grad av 

neuroticism i aktieprisvolatilitet på olika europeiska och västerländska aktiemarknader? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om kulturella aspekter kan förklara volatiliteten 

i marknadsindex på europeiska och västerländska marknader. De kulturella aspekterna 

som behandlas i studien är religion, grad av neuroticism och legalt system.  

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studien bidrar till en ökad förståelse inom området Cultural Finance, som är ett relativt 

nytt område inom den finansiella forskningen. Då det finns en relativt liten mängd 

forskning inom området, betyder det att alla bidrag är värdefulla. Det finns en mängd 

publicerad forskning om skillnader i volatilitet mellan länder, men kopplingar till området 

Cultural Finance kan fortfarande utvecklas och beforskas ytterligare. 

 

Det praktiska bidraget som studien ger, är i form av ökad förståelse för investerare över 

aktieprisvolatiliteten i de utvalda marknaderna. Om det finns en skillnad i volatilitet 

mellan aktiemarknaderna, innebär det att investerare har ytterligare en aspekt att ta hänsyn 

till när de vill styra risken i sin portfölj för att tillfredsställa sin riskapetit. Ur ett företags 

synvinkel kan det praktiska bidraget, om en skillnad upptäcks, vara att företaget vet vilken 

marknad de ska lista sig på för att minska företagets aktieprisvolatilitet.  

 

1.6 Avgränsningar 

I detta arbete har en del avgränsningar gjorts. Författarna har valt att endast undersöka 

europeiska och västerländska länder. Detta val har gjorts då det finns kulturella skillnader 

samt etablerade och välfungerande marknader där handeln är aktiv. 

 

Författarna har valt att undersöka ett index per land, där det indexet med flest inkluderade 

företag har valts som undersökningsobjekt. Genom att använda index, undersöks flertalet 

olika företag i olika branscher representerade på en inhemsk marknad, vilket ger en bättre 

bild av marknaden och kulturen. 

 

Eftersom det finns många faktorer som kan påverka volatiliteten för företag, har 

författarna valt att kontrollera för handelsvolym och BNP per capita för att sedan 

undersöka huruvida grad av neuroticism, religion och legalt system har en påverkan på 

volatiliteten för indexen. Författarna är medvetna om att det kan finnas en stor mängd av 

orsaker till aktiehandel, som i vissa fall varken är relaterade till kulturen eller företagets 

finansiella ställning. Författarna försöker dock begränsa sig till, de som författarna anser 

vara, de största, allmänna orsakerna. 

 

Studien har valts att utföras för åren 2012-2016, då författarna vill ha färska siffror för att 

studien lättare ska kunna appliceras till nära framtid. Tidigare år uteslöts även på grund 

av den förhöjda volatiliteten under finanskrisen och dess återhämtning. En 

undersökningsperiod på flera år har valts, då det ger en bättre bild av marknaden, samt 

för att undvika att endast en specifik händelse ska påverka volatiliteten allt för mycket. 

 

Författarna har gjort ett antagande om att majoriteten av ägarna till företagen i indexen, 

är inhemska. Specifika siffror är inte tillgängliga, varför författarna gör detta antagande. 
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Kapitel 2 - Teoretisk metod 

I kapitlet redogörs de grundläggande samhällsvetenskapliga utgångspunkterna som 

studien utgår från, samt områden som författarnas förförståelse, kunskapssyn, 

vetenskapligt synsätt och perspektiv, angreppssätt och forskningsstrategi. Syftet med 

kapitlet är att ge läsaren en övergripande förståelse över studien som är viktig att ta med 

sig under fortsatt läsning. Kapitlet avslutas med information över genomförd 

litteraturundersökning och källkritik.  

 

2.1 Förförståelse 

Vid en vetenskaplig studie är det viktigt att författarna presenterar och är medvetna om 

den kunskap de besitter, då förförståelsen kan komma att påverka studiens resultat 

(Bjereld et al., 2002, s. 14). 

 

Den teoretiska förförståelsen som författarna tar med sig i denna studie har förvärvats 

genom sju terminer på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Båda författarna har läst 

Civilekonomprogrammet, som under de fyra första terminerna innehåller grundläggande 

kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Under valbara 

kurser inom programmet har båda författarna studerat Redovisning C och Finansiering D. 

Den ena författaren har även studerat Finansiering C och ytterligare kurser inom statistik 

medan den andra författaren har läst ytterligare kurser inom management, 

entreprenörskap och juridik. Författarna har inte bara en teoretisk förförståelse utan även 

en praktisk, då båda författarna har rest till olika länder och därmed har upplevt olika 

kulturer och vad de innebär. Författarna har även tagit del av olika kulturer genom kontakt 

med utbytesstudenter på Umeå Universitet. Den praktiska förförståelsen kan bidra till att 

författarna har fördomar gentemot de olika kulturer som behandlas i studien. 

 

För att uppnå trovärdighet i en studie är objektivitet centralt (Lundahl & Skärvad, 1982, 

s. 50). Båda författarna är väl medvetna hur den praktiska förförståelsen kan påverka 

studien genom hur författarna väljer att tolka empirin, men i och med denna redogörelse 

bör fördomar få en mindre effekt. För att behålla objektiviteten i studien har författarna 

valt att förhålla sig kritiskt till resultatet. 

  

2.2 Kunskapssyn 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två dominerande synsätt på hur 

verkligheten bör tolkas, positivism samt hermeneutik, och hur forskare väljer att förhålla 

sig till dessa beror på val av studie (Björklund och Paulsson, 2012, s. 66). Hermeneutiken 

innebär att forskaren försöker förstå verkligheten genom tolkningar av människors 

handlingar samt beteenden, vilken tillämpas inom områden som kultur-, human- och 

samhällsvetenskap (Patel & Davidsson, 2011, s.28). Vidare förknippas ofta 

hermeneutiken ihop med kvalitativ forskning, där forskaren kan ta med förförståelse och 

tolka resultatet (Patel & Davidsson, 2011, s. 29).  Studien ämnar ta hänsyn till kulturella 

skillnader, vilket kan kopplas ihop med ett hermeneutiskt synsätt. Då studien endast mäter 

volatiliteten kan kulturella aspekter ses som förklarande variabler, och därför lämpas inte 

ett hermeneutiskt synsätt. 



6 
 

 

Positivistiskt synsätt härstammar från den naturvetenskapliga traditionen och innebär att 

forskaren ska vara objektiv i sin studie och inte låta icke vetenskapliga faktorer påverka 

studien, som till exempel etik, religion, politik och spekulationer (Patel & Davidsson, 

2011, s.26). Det innebär även att om en annan forskare skulle utföra samma studie skulle 

resultatet vara likvärdigt (Patel & Davidsson, 2011, s. 27). I denna studie har författarna 

valt att förhålla sig till det positivistiska synsättet. Den främsta motiveringen till beslutet 

är att studien ämnar mäta och jämföra volatiliteten mellan olika länder, och se om vissa 

förklarande variabler kan finnas. Som tidigare nämnt i förförståelsen ämnar författarna 

att eftersträva ett objektivt synsätt för att öka trovärdigheten av studien. 

 

2.3 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 

Alla individer har olika perspektiv för hur de ser på verkligheten, och det är därför viktigt 

att forskaren klargör om denne använder en objektiv verklighetssyn eller utgår från att 

verkligheten är en social konstruktion, då det är avgörande för hur forskaren ser på 

problemet (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1982, s.29). Konstruktionismen menar att de 

sociala företeelserna är något som ständigt förändras och påverkas av de sociala aktörerna 

(Bryman, 2011, s.37). Kultur är något som påverkas av sociala aktörer, men då denna 

studie undersöker volatilitet kommer kultur behandlas som en objektiv entitet. 

Objektivism innebär att sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer (Bryman, 

2011, s.36). Eftersom studien bygger på insamling av offentlig data för att mäta volatilitet 

mellan olika länder, bör författarna förhålla sig till det objektiva synsättet. Vidare kan 

denna studie ses som en förstudie inom området Cultural Finance, vilket gör det viktigt 

att eftersträva objektivitet, för att underlätta jämförelser till kommande studier. 

  

2.4 Angreppssätt 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är de två mest förekommande angreppssätten 

deduktiv och induktiv ansats (Gummesson, 2000, s. 63-64). Den induktiva metoden utgår 

från empiri och formar en teori (Bryman, 2011, s. 28). Eftersom det redan finns befintliga 

teorier inom området, lämpas inte ett induktivt angreppssätt. Den deduktiva ansatsen 

innebär att författarna utgår från befintlig teori som sedan testas mot verkligheten och 

vilken ofta förknippas med en kvantitativ studie (Bryman, 2011, s. 26-27). Ett deduktivt 

angreppssätt har valts för denna studie. Syftet med studien är inte att skapa nya teorier 

utan att underbygga förståelsen för kulturens påverkan på finansmarknaden. En annan 

förklaring till varför den deduktiva metoden är mest lämpad är att studien genomförs 

genom en kvantitativ metod i form av datainsamling. Det finns en del teorier som är 

kopplade till det valda forskningsämnet som kommer användas för att testa hur kulturella 

skillnader kan påverka volatiliteten. 

 

2.5 Forskningsstrategi 

Det finns huvudsakligen tre sätt för en forskare att samla in material och dessa är att fråga 

människor, observera människor eller genom att observera fysiska spår av mänskliga 

handlingar (Esaiasson et al., 2012, s. 193). Den kvalitativa metoden är oftast mer inriktad 
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på ord än siffror och är bäst lämpad för en induktiv metod, ett hermeneutiskt synsätt samt 

för konstruktionismen (Bryman, 2011, s. 40). Vidare ger en kvalitativ metod en mer 

djupgående förståelse av ett problem (Bryman, 2011, s. 372). Som tidigare nämnt i 

problembakgrunden är Cultural Finance ett relativt nytt forskningsområde, vilket gör det 

viktigt att öka områdets kunskaper genom en kvantitativ undersökning, för att sedan 

utföra en kvalitativ undersökning för djupare förståelse av området. Kvantitativ metod 

ger en bredare förståelse av problemet och kopplas till en deduktiv ansats, positivistiskt 

synsätt och objektivism (Bryman, 2011, s. 40). För att undersöka om det förekommer 

kulturella skillnader i aktieprisvolatilietet, har författarna valt en kvantitativ metod. Den 

kvantitativa metoden är att föredra då studien analyserar en stor mängd data. Metoden är 

även mest lämpad då författarna har valt ett positivistiskt och objektivistiskt synsätt samt 

valt att använda sig av den deduktiva metoden. 

 

2.6 Litteratursökning 

Under litteratursökningen hittades flera relevanta artiklar som har använts i studien. 

Utbudet har varit stort inom många områden men för viss information har det krävts att 

gå utanför det finansiella området för att få relevant informationen till studien. De 

sökmotorer som har använts för litteratursökning är Umeå universitetsbibliotek och 

Google Scholar. Några av de sökord som har använts är: Cultural Finance, Behavioral 

Finance, cultural differences, Behavioral Finance and volatility, neuroticism, volatility, 

culture, efficient market hypothesis, Fama, legal activities, religion, catholicism, 

protestantism, orthodoxism, cultural effects on finance, decision making process, 

definition of culture, herd instinct, herd behavior, overconfidence, adaptive market 

hypothesis och Prospect theory. 

 

Även litterära verk har använts under studiens gång. De litterära verken har lånats från 

Umeå universitetsbibliotek och i vissa fall har även tidigare kurslitteratur och e-böcker 

använts. 

 

2.7 Källkritik 

Vid en kritisk granskning av källor är det viktigt att fyra krav uppfylls. Dessa krav är 

äkthetskravet, tidskriteriet, oberoendekriteriet och tendenskriteriet. (Wiedersheim-Paul & 

Eriksson, 1982, s. 76) 

 

Med äkthetskravet menas att källan är den som den utger sig för att vara och inte är 

förfalskad (Thurén, 2000, p. 12). För att försäkra att källorna uppfyller äkthetskravet har 

författarna valt att endast använda artiklar som har publicerats i kända tidskrifter och som 

har citerats av andra studier. Många av de artiklar som har använts i studien har granskats 

av andra forskare och bör därför anses som tillförlitliga. En källa som inte har genomgått 

denna granskning, men som ändå har använts, är skriven av Blanchard och Watson. Dock 

har studien endast använts till en liten del i arbetet och den har citerats flitigt av andra 

författare, vilket bör öka tillförlitligheten av källan. 

 

Tidskriteriet innebär att en källa anses vara mer trovärdig ju kortare tid som har förflutit 

sedan den skrevs, eftersom äldre verk kan bli inaktuella då ny forskning kompletterar och 

uppdaterar äldre verk (Thurén, 2000, p. 26). Under studiens gång har främst källor som 
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har publicerats under 2000-talet använts, dock har även äldre källor använts i vissa fall. 

Många av de äldre källorna, exempelvis Fama (1970), är fortfarande aktuella i den 

finansiella världen och blir därför relevanta att inkludera även fast det har gått en tid sedan 

publikationsdatumet. Två äldre böcker har använts i den teoretiska metoden, men dessa 

har endast nyttjats till en liten del och nyare litteratur har styrkt informationen. 

 

För att en källa ska anses som oberoende krävs att det är en primärkälla. Primära källor 

anses vara mer trovärdiga än sekundära källor, då sekundära källor utstår en högre risk 

för att informationen blir felaktig (Thurén, 2000, p. 34). Majoriteten av de källor som har 

använts i studien är primärkällor. Ett fåtal gånger har dock en sekundärhänvisning skett, 

då originalkällorna inte kunnat nås och författarna ansett att informationen varit av 

betydelse för studien. 

 

Tendenskriteriet innebär att författaren inte har förvrängt informationen i en studie för, 

till exempel, ekonomisk och personlig vinning (Thurén, 2000, p. 11). Författarna anser 

att detta kriterium är svårt att kontrollera, därför har författarna valt att lägga större vikt 

på de övriga kriterierna.  

 

I teorikapitlet berörande den adaptiva marknadshypotesen har endast en källa använts. 

Anledningen till detta är att det är ett relativt nytt område, vilket innebär att tillgänglig 

information är begränsad. Även delkapitlet som behandlar prospektteorin är i huvudsak 

endast refererad till en källa. Andra relaterade artiklar har berört ämnesområdena, men då 

dessa har refererat till Lo respektive Khaneman och Tversky, har författarna valt att 

endast referera till förstahandskällan. 
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I kapitlet kommer de teorier som studien bygger på att beskrivas. Dessa teorier kommer 

sedan användas vid analys och diskussion av empirin. De teorier som studien behandlar 

är volatilitet, den effektiva marknadshypotesen, den adaptiva marknadshypotesen, 

prospektteorin, Behavioral Finance och Cultural Finance. 

 

3.1 Volatilitet 

Ett viktigt begrepp inom den finansiella världen är volatilitet (Daly, 2011, s. 46). 

Volatilitet definieras som standardavvikelsen av den procentuella skillnaden av en 

marknadsvariabel, till exempel aktiepris (Hull, 2015, s. 225). En hög procentuell skillnad 

innebär hög volatilitet, medan en lägre procentuell skillnad innebär lägre volatilitet och 

ett stabilare värde (Daly, 2011, s. 46).  Daly (2011, s. 46) menar att volatilitet varierar 

konstant, men stora svängningar på kort tid kan göra det svårt att tro att förändringarna 

har rationella förklaringar, vilket kan leda till ett minskat förtroende på marknaden. 

Volatilitet utgör inte endast en risk för investerare, utan även för företag då hög volatilitet 

kan kopplas till en ökad risk för konkurs (Daly, 2011, s. 46). Vidare kan hög volatilitet 

ses som ett symptom av en illa fungerande marknad, där tillgångar inte värderas till dess 

sanna värde (Daly, 2011, s. 47). 

 

Många ekonomer antar att investerare är rationella och därför bör priset avspeglas av 

fundamentala värderingar, det vill säga att priset endast beror på information om 

nuvarande och framtida avkastning (Blanchard & Watson, 1982, s. 2). Antagande om att 

endast information påverkar volatilitet stöds inte av forskning, där vissa menar att det är 

handeln i säg som påverkar volatiliteten (Hull, 2015, s. 203). Gregoriou (2009, s. 5) menar 

att volatilitet avspeglas av fundamentala värderingar, information och förväntningar om 

framtiden, där dessa tre faktorer samspelar med varandra. Vidare menar författaren att 

förändringar avspeglas i aktiepriser av olika aspekter som politisk stabilitet, vinster för 

ett företag, kvalité på produkter, räntor och företagsstrategi. Forskning har även visat att 

handelsvolymen av aktier är positivt korrelerad till förändringar i aktiepris (Chen et al., 

2001, s.171) 

 

Som en aktör på marknaden är det viktigt att förstå varför och hur förändring i volatilitet 

kan uppstå (Nelson, 1996, s. 3). Nelson (1996, s. 3-4) listar upp fem viktiga orsaker till 

volatilitet. En viktig orsak är att volatilitet är positivt korrelerad till tidigare 

marknadsrörelser, stora svängningar i aktiepris tenderar att fortsätta leda till ökad 

volatilitet. En annan orsak är att både handelsdagar och helger tenderar till att bidra till 

volatilitet. Volatilitet tenderar att vara högre på måndagar än andra handelsdagar, som en 

effekt av att handel på måndagar reflekterar information av en 72-timmars period medan 

övriga handelsdagar endast reflekterar informationsflöde av 24 timmar. En tredje 

anledning till volatilitet är hävstångseffekten. När aktiepriser faller tenderar företag att bli 

belånade, vilket leder till att volatiliteten för avkastningen stiger. Vidare tenderar 

volatilitet vara högre under finansiella kriser och lågkonjunkturer. Slutligen finns det, 

enligt författaren, en korrelation mellan hög nominell ränta och hög volatilitet på 

marknaden. 

 

Då det finns flera anledningar till ökad volatilitet, kan skillnader mellan politik, 

ekonomiskt välstånd och informationshantering påverka volatiliteten mellan de utvalda 
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marknaderna. Det kan tänkas att beteenden som flockbettende och övertro på sin egen 

förmåga kan påverka hur investerare väljer att ta del av information och hur de väljer att 

agera. Det kan även finnas andra anledning till varför volatilitet uppstår som inte beror på 

rationella eller beteendemässiga aspekter, till exempel att en investerare är i behov av 

pengar eller vill förändra risken i en aktieportfölj. 

 

3.2 Behavioral Finance 

Brealey et al. (2016, s. 340) berättar att aktiepriser inte alltid följer fundamentala 

värderingar och att vissa anser att det är psykologiska faktorer som är orsaken. 

Exempelvis är investerare är inte alltid fullt rationella, och de uppfattar sannolikheter och 

risker på olika sätt (Brealey et al., 2016, s. 340). 

 

Behavioral Finance försöker förklara det de traditionella finansiella teorierna misslyckas 

med. Teorin försöker förstå och förutspå hur den finansiella marknaden påverkas av 

investerares beslutsprocesser. Vidare fokuserar teorin på hur psykologiska och 

ekonomiska principer ska tillämpas för att förbättra finansiella beslut. Det finns flera olika 

beteenden som inkluderas i teorin Behavioral Finance, vilka har tre grundläggande 

antaganden om investerares beslutsfattanden. Det första antagandet säger att 

beslutfattares preferenser är mångskiftande och tenderar att ofta förändras under 

beslutsprocessen. Det andra antagandet är att beslutsfattarna är adaptiva, vilket innebär 

att omgivningen formar beslutsprocessen. Det tredje antagandet utgår ifrån att 

beslutsfattaren söker bekräftelse snarare än ett optimalt beslut. (Olsen, 1998, s. 11) 

 

Då Behavioral Finance talar för att en investerares beslut påverkas och formas av bland 

annat deras omgivning, kan det tänkas att volatiliteten skiljer sig mellan olika områden 

och olika kulturer. Vidare menar teorin att investerare har olika syn på risk, vilket man 

genom bland annat neuroticism har kunnat se skillnader på i olika länder.  

  

3.2.1 Flockbeteende 

Alla individers vardagliga beslut påverkas ständigt av andra, det gäller även i 

investeringsbeslut (Hirshleifer & Theo, 2003, s. 25). Flockbeteende kan både ske 

medvetet och omedvetet (Prechter & Parker, 2007, s. 84). Medvetet flockbeteende 

innebär att investeraren aktivt imiterar andra investerares beslut, medan ett omedvetet 

flockbeteende innebär att investerare handlar utefter publik information (Bikhchandani 

och Sharma, 2003, s. 280). När investerare imiterar varandra skapar det rörelse i 

aktiepriset, och ger därför upphov till ökad volatilitet (Bikhchandani och Sharma, 2003, 

s. 281-282). Det finns flera anledningar till varför flockbeteenden uppstår på marknaden, 

och en av dessa anledningar är att en annan investerare kan ha tillgång till information 

som sedan avspeglas i dennes handling (Bikhchandani och Sharma, 2003, s. 280). 

Ytterligare en anledning kan vara att individer känner en trygghet när deras beslut 

överensstämmer med andras (Bikhchandani och Sharma, 2003, s. 280). När en investerare 

imiterar andra, kan det även leda till en förändring i beslutsprocessen (Manahov & 

Hudson, 2013, p. 4352). 

 

Scharfstein och Stein (1990, s. 466) menar att många investerare ignorerar privat 

information och följer andra investerares investeringsbeslut. Vidare utgår Scharfstein och 
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Stein ifrån att det finns två typer av investerare, de “smarta” och de “dumma”, där de 

“smarta” investerarna använder sig utav en fundamental värdering av ett företag, medan 

de “dumma” investerarna tar del av information genom brus. Varken marknaden eller en 

investerare kan urskilja dessa två typer i början av ett investeringsprojekt. För att avgöra 

vilken kategori en investerare tillhör finns det två villkor som tas hänsyn till. Det första 

villkoret är att se om investeraren har tagit del av en vinst. Det andra villkoret är att se om 

fler investerare har gjort ett liknande beslut som andra investerare. Om marknaden kan 

uppfattas som oförutsägbar vid investeringsbeslutet, kommer inte det första villkoret vara 

uppfyllt. Även en “smart” investerare kan ha otur och ta del av missvisande signaler. I 

det andra villkoret, förutsatt att avkastningen är konstant, kommer investerare att bli 

bekräftade om de följt flocken, jämfört med om de hade tagit ett motstridigt beslut från 

flocken. Även om ett dåligt investeringsbeslut har tagits, kommer det anses som 

acceptabelt och inte skada investerarens rykte då fler har gjort samma misstag. Vidare 

menar Scharfstein och Stein att en investerare som följer andras beslut kan ses som 

“smart”, medan en investerare som går emot marknaden kan anses vara “dum”. Detta ger 

en effekt på marknaden att om en investerare har information om att en investering är 

dålig, kan denne köpa investeringen eftersom andra redan har gjort det. På samma sätt 

kan en investerare neka ett investeringsbeslut som har ett positivt värde. 

 

Tidigare studier visar att religion är avgörande om individer inom ett land är mer 

individualistiska eller kollektivistiska (Lopez & Snyder, 2009, s. 297). Det kan tänkas att 

kollektivistiska kulturer påverkas lättare av flockbeteende och bör därför ha en högre 

volatilitet på aktiemarknaderna. 

  

3.2.2 Övertro på sin egen förmåga 

Begreppet övertro innebär att en investerare överskattar sin egna förmåga och 

underskattar risker (Brealey et al., 2016, s. 341). Daniel och Hirshleifer (2015, s. 62) 

menar att ett vanligt fenomen inom övertro på sin förmåga är att investerare tenderar att 

ta åt sig äran av vinster och skylla förluster på otur. Vidare menar författarna att övertro 

på sin förmåga bidrar till att investerare ingår vadhållningar mot varandra. Att en annan 

investerare är villig att slå vad tyder på att denne investerare har tillgång till information 

som den andra investeraren inte har, vilket utgör ett irrationellt beslut för investeraren 

utan tillgång till informationen.  Daniel et al. (1998, s. 1839) menar att individers övertro 

på sin förmåga skapar under- och överreaktioner på aktiemarknaden, vilket bidrar till 

ökad volatilitet. 

 

Tillgång till privat information leder ofta till att investerare har övertro på sin förmåga. 

Den privata informationen kan tillhandahållas från bland annat intervjuer av högt uppsatta 

medlemmar i ett företag, rykten eller vid analys av finansiella uttalanden. Större 

engagemang har använts för att ta del av den privata informationen, vilket leder till att 

övertro på privat information är högre än av publik information. Om den publika 

informationen överensstämmer med den privata, leder det till att individens övertro på sin 

egen förmåga ökar. Om den publika informationen inte överensstämmer påverkas 

individens övertro på sin egen förmåga minimalt, om den ens påverkas. (Daniel et al., 

1998, s. 1841-1842) 
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Övertro kan tänkas ha ett samband till graden av neuroticism, då en mer neurotisk individ 

är mer försiktig och inte riskbenägen. Övertro bör därför vara mer märkbar på marknader 

i länder med en lägre grad av neuroticism. 
 

3.3 Cultural Finance  

Cultural Finance undersöker effekter som nationell kultur kan ha på individers ageranden 

inom det finansiella området (Aggarwal & Goodell, 2014, s. 1). Cultural Finance tog fart 

som forskningsområde då de traditionella ekonomiska modellerna misslyckades med att 

förklara verkligheten av kulturella skillnader (Zingales, 2015, s. 1). Forskningsområdet 

Cultural Finance är fortfarande relativt outvecklat, men området förväntas utvecklas 

ytterligare på grund av stort intresse och mängden av relaterade ämnen (Reuter, 2011, s. 

78). I studien kommer Cultural Finance, i form av olika kulturella aspekter, att användas 

för att förklara skillnader på volatiliteten mellan olika marknader. 

 

3.4 Effektiva marknadshypotesen 

Enligt Burton och Shah (2013, s. 6) innebär den effektiva marknadshypotesen att priset 

av en aktie reflekteras i all tillgänglig information för en investerare, vilket innebär att 

aktiepriser ändras vid tillfällen när ny information når marknaden. Vidare menar 

författarna att det inte är möjligt för investerare att tillgodogöra sig överavkastning när 

marknaden är effektiv. Den effektiva marknadshypotesen bygger på rationella investerare 

och att dessa agerar rationellt på marknaden i form av att de värderar aktier till dess 

fundamentala värde (Shleifer, 2000, s. 2). 

 

Det finns både argument som talar för och emot den effektiva marknadshypotesen. Ett 

argument emot hypotesen är att om marknaden är fullt effektiv, borde inte ekonomiska 

bubblor uppstå. Vidare menar kritikerna att det finns tillfällen då investerare har reagerat 

irrationellt och aktiepriser har “gått ifrån linjen”. Ett bevis som talar för hypotesen är att 

priser anpassas relativt fort när ny information når marknaden. Vidare talar bevisen för 

att det är svårt att ständigt vinna över marknaden, då investerare som har lyckats 

tillgodogöra sig överavkastning under ett år, under andra år har gjort förluster. Bevisen 

för den effektiva marknadshypotesen har även övertygat många professionella investerare 

om att det inte går att vinna över marknaden. (Brealey et al., 2016, s. 332-337) 

 

Fama (1970, s. 387) menar att för att marknaden ska vara fullt effektiv ska tre kriterier 

vara uppfyllda: Det ska inte finnas några transaktionskostnader, all information ska vara 

tillgänglig för alla och att alla marknadsaktörer ska värdera informationen av en aktie på 

ett likvärdigt sätt. En marknad som möter dessa tre kriterier existerar inte i praktiken, 

varför ingen marknad är att ses som fullt effektiv. En marknad kan dock anses vara 

effektiv, utan att kriterierna är uppfyllda. 

 

Enligt Fama (1970, s. 388) kan den effektiva marknadshypotesen delas in i tre former 

beroende på dess informationsflöde. De tre formerna den kan anta är svag, halvstark och 

stark. Den svaga formen innebär att priset avspeglas av historisk information (Fama, 

1970, s. 388). I denna form menar teorin att investerare inte kan ta del av överavkastning 



13 
 

(Milkiel, 2003, s. 127). Den effektiva marknadshypotesen menar att den svaga formen 

inte är användbar för att avgöra ett företags framtida värde, men trots detta analyserar ofta 

tekniska analytiker historiska data för att förutspå framtida prisned- och prisuppgångar 

(Burton & Shah, 2013, s. 6-7). 

 

I den halvstarka formen bygger aktiepriser på historisk och offentlig information, 

exempelvis årsrapporter och publika meddelanden från företag (Fama, 1970, s. 388). 

Burton och Shah (2013, s. 476) menar att det under den halvstarka formen inte är lönt för 

investerare att noggrant studera ett företag, då andra investerare redan har tagit del av 

informationen, vilket innebär att aktiepriser redan avspeglar publik information. Vidare 

menar författarna att det under den halvstarka formen inte finns några billiga eller dyra 

aktier, då priset alltid är den bästa uppskattningen av ett företags värde (Burton & Shah, 

2013, s. 6). 

 

Den starka formen menar att aktiepriser avspeglas i historisk och publik information, 

såsom av privat information från investerare eller grupper (Fama, 1970, s. 388). Denna 

form kan även innehålla information som är olaglig att tillhandahålla eller information 

som är laglig men olaglig att agera utav (Burton & Shah, 2013, s. 8). I en sådan marknad 

finns det tursamma och otursamma investerare, men det finns ingen investerare som 

ständigt kan vinna över aktiemarknaden (Brealey, Myers & Allen, 2016, s. 332). 

 

Den effektiva marknadshypotesen säger emot att det finns kulturella skillnader på 

aktiemarknaden, då den antar att alla marknadsaktörer är rationella. Studien kommer 

avgöra hur effektiva marknaderna är, i och med hur stor påverkan kulturella effekter har. 

Om inga kulturella effekter kan hittas, innebär det att marknaden kan anses vara effektiv. 

Vidare bör marknaden anses som effektiv om tillgänglig information omsätts i handeln, 

det vill säga att volatiliteten bör vara hög i en effektiv marknad eftersom informationen 

skapar handel och skapar således rörelse i aktiepris. 

 

3.5 Adaptiva marknadshypotesen 

Lo (2012, s. 27) menar att under stabila förhållanden på en marknad, fungerar den 

effektiva marknadshypotesen som en bra approximation av verkligheten, men under mer 

dynamiska förhållanden tenderar beteenden att dominera, och den effektiva 

marknadshypotesen blir därmed mindre användbar. Den adaptiva marknadshypotesen är 

en kombination av den effektiva marknadshypotesen och Behavioral Finance som tar 

hänsyn till osäkra och dynamiska marknader. Lo (2012, s. 24) antyder att Behavioral 

Finance och den effektiva marknadshypotesen är två extrema tillstånd, där varken den 

ena eller den andra fångar marknadens verkliga tillstånd. 

Den adaptiva marknadshypotesen fokuserar, enligt Lo (2012, s. 24), på hur beteenden 

förändras under olika förhållanden på marknaden. Teorin antar att investerare varken är 

rationella eller irrationella, utan anses vara intelligenta, framtidsorienterade och 

tävlingsinriktade som är adaptiva för nya ekonomiska tillstånd. Lo (2005, s. 11) menar att 

investerare inte gör några misstag i en effektiv marknad då marknaden ligger i jämvikt, 

medan den adaptiva marknadshypotesen istället menar att investerare gör misstag som de 

sedan drar lärdom av. 
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Lo (2012, s. 24-25) menar att det finns fem viktiga implikationer av teorin, där den första 

och viktigaste implikationen är att utbytet av risk och avkastning inte är stabilt, utan 

varierar över tid. Den andra implikationen innebär att marknadens effektivitet förändras 

över tid och skiljer sig på olika marknader (Lo, 2012, s. 25). Den tredje implikationen 

säger att investeringsbeslut måste utformas utefter hur effektiv marknaden anses vara och 

den fjärde implikationen menar att innovation är viktig för framgång (Lo, 2012, s. 26). 

Slutligen innebär den femte implikationen att investerarnas riskaptit ändras över tid (Lo, 

2012, s. 27). 

 

Den adaptiva marknadshypotesen är självklart inte lika beprövad och utvecklad som den 

effektiva marknadshypotesen, men framsteg görs inom området. Genom att studera detta 

område kan nya modeller tas fram för att förbättra investeringsbeslut. (Lo, 2012, s. 27) 

 

Eftersom de beteendemässiga aspekterna också kan vara synliga inom kulturer, är det 

intressant att ta med teorin i denna studie, som en förklaring till marknasbeteenden. 

   

3.6 Prospektteorin 

Khaneman och Tversky (1979, s. 263) har utvecklat prospektteorin som en utökning av 

nyttoteorin, som förklarar investerares beslutsprocess under risk. Teorin menar att 

individer tenderar att undvika resultat som endast är sannolika, till skillnad från resultat 

som kan garanteras med säkerhet. Vidare menar teorin att investerare inte är riskbenägna 

när en vinst är säker och risktagande vid säker förlust. 

 

Khaneman och Tversky (1979, s. 277) menar att en viktig aspekt i teorin är att den utgår 

från förändringar av individens ekonomiska välstånd och inte från storleken på 

värdeförändringen. Vidare menar de att individen skapar en så kallad referenspunkt som 

utgör dennes ursprungliga välstånd. I figur 1 visas sambandet mellan vinster och förluster, 

där referenspunkten utgår ifrån origo. Khaneman och Tversky (1979, s. 278) menar att 

psykologiska faktorer utformar en konkav funktion som påverkas av skillnaden av fysisk 

förändring. Författarna menar att en ökning från ett värde på 100 SEK till 200 SEK har 

en större värdeskillnad än en vinst från 1100 SEK till 1200 SEK och samma princip gäller 

för motsvarande värdeförändringar vid förluster. Detta medför, enligt författarna, att 

funktionen är konkav för vinster och konvex för förluster. Vidare menar Khaneman och 

Tversky (1979, s. 279) att funktionen är brantare vid förluster än vid vinster. Vilket 

indikerar att individer har svårare att acceptera förluster än vinster (Burton & Shah, 2013, 

s. 96). 



15 
 

 
Figur 1.En illustration över prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279) 

 

Teorins beslutprocess kan delas in i två faser, redigeringsfasen och värderingsfasen. 

Redigeringsfasen innebär att investeraren analyserar de beslut som denne står inför. Syftet 

med denna fas är att strukturera de olika valen för att underlätta beslutsfattandet. Under 

värderingsfasen värderar investeraren besluten och väljer det beslut med det högsta 

värdet. (Khaneman & Tversky, 1979, s. 274) 

 

Burton och Shah (2013, s. 99) antyder att prospektteorin inte är fullt komplett, då teorin 

inte tar hänsyn till hur individer förhåller sig till besvikelse, till exempel om en individ 

har förväntat sig en stor vinst inom snar framtid, kommer denne att bli besviken om en 

vinst uteblir. 

 

Då prospektteorin behandlar området risk och hur individer förhåller sig till den, 

kommer teorin att användas för att förklara hur investerare agerar vid risker. Vidare har 

riskprocessen liknande karaktär som neuroticism, då individer inte är riskbenägna när en 

vinst är säker och risktagande vid säker förlust. Prospektteorin bör därför vara mer 

applicerbar på en marknad i ett land med en högre grad av neuroticism. Teorin kan även 

kopplas till flockbeteende där investerarens beslutprocess förändras vid imitation av 

andra investerare. 
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3.7 Teoretisk sammanfattning 

I detta delkapitel redogörs de viktigaste principerna för respektive teori. Syftet med 

sammanfattningen är att ge läsaren en tydlig förståelse för hur den teoretiska 

referensramen kommer bidra till studien.  

 

Volatilitet 

• Påverkas av flera faktorer, bland annat politik, ekonomiskt välstånd, information 

och fundamentala värderingar. 

• Varierar konstant. 

 

Behavioral Finance 

• Investerare agerar inte alltid rationellt på marknaden. 

• Olika syner på risk och uppfattningar av sannolikheter. 

• En investerares beslut påverkas av dess omgivning. 

 

Cultural Finance  

• Det förekommer kulturella effekter på investerares finansiella beslutsfattanden.  

• Förklarar kulturella skillnader på marknader.  

 

Flockbeteende 

• Individers beslut påverkas av andra. 

• Investerare tenderar att imitera andra investerare, eftersom de är rädda för sitt 

rykte. 

• Påverkar investerares beslutprocess. 

• Påverkar aktieprisvolatilitet. 

 

Övertro på sin egen förmåga 

• Investerare agerar irrationellt. 

• Ökar volatilitet på aktiemarknaden. 

 

Effektiva marknadshypotesen 

• Investerare agerar rationellt på marknaden. 

• Säger emot att det finns beteende och kulturella aspekter på aktiemarknaden. 

 

Adaptiva marknadshypotesen 

• En kombination av den effektiva marknadshypotesen och Behavioral Finance. 

• Utgår varken ifrån att investerare är rationella eller irrationella. 

  

Prospektteorin 

• Individers beslutsprocess under risk. 

• Individers riskbenägenhet är liknande med neuroticism. 
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Kapitel 4 - Tidigare empirisk forskning 

I kapitlet redogörs tidigare studier inom området och studier som är relaterade och 

intressanta för syftet av studien. De ämnesområden som berörs är religion, legala 

skillnader, neuroticism, vidskepelse, volatilitet och finansiering. Dessa studier återknyts 

senare till denna studie vid analys av empirin. 

 

4.1 Vidskepelse 

Kolb och Rodriguez (1987, s. 1385) har gjort en studie över påverkan av vidskepelse på 

marknader, vilken genomfördes på ett amerikanskt index under perioden första juli 1962 

till trettioförsta december 1985. Kolb och Rodriguez (1987, s. 1386-1387) testade 

specifikt huruvida en skillnad i medelvärdet av avkastningen var densamma, eller lägre 

på fredagar som inföll på den trettonde gentemot övriga fredagar. Resultaten visade att 

de testade fredagarna som inföll på fredag den trettonde visade signifikant lägre 

medelavkastning än övriga fredagar. Kolb och Rodriguez (1987, s. 1387) menar att 

resultatet kan vara en indikation av att marknader påverkas av vidskepelse. Studien 

kommer inte att behandlas ytterligare, men kan ses som ett bevis för Cultural Finance 

existens på marknader. 

 

4.2 Religion och legalt system 

Stulz och Williamson (2003, s. 313) har gjort en studie över kulturella skillnader och 

nationella skillnader i investerarskydd. Författarna menar att kulturen spelar roll för 

finans, då exempelvis värderingar, resursfördelning och det legala systemet är influerat 

av kultur (Stulz & Williamson, 2003, s. 316-317). Tidigare forskning har också märkt av 

kulturens vikt, exempelvis att katoliker verkar ha en bias emot kapitalism (Novak, 1993 

refererad i Stulz & Williamson, 2003 s. 317). 

 

Stulz och Williamson (2003, s. 322) berättar att det inte är ett helt självklart vilken religion 

som är i majoritet i Kanada, Tyskland, Schweiz och Nederländerna, då andelen katoliker 

är väldigt nära andelen protestanter. Författarna menar att en argumentation kan ske 

varför båda religionerna bör anses vara i majoritet, och lägger därför vikt vid att dessa 

klassificeringar inte ska avgöra resultaten i studien (Stulz & Williamson, 2003, s. 327). 

 

Studien fann också att aktieägarrättigheter var korrelerade till det legala systemet, där 

länder med Common law påvisade bättre skydd än länder med Civil law (Stulz & 

Williamson, 2003, s. 334). Stulz och Williamson (2003, s. 334) fann dock ingen 

signifikant skillnad med religion som förklarande variabel. Om en omklassificering sker 

av Kanadas, Nederländernas, Schweiz och Tysklands religioner, har dock katolska länder 

signifikant sämre aktieägarrättigheter än protestantiska länder (Stulz & Williamson, 

2003, s. 327, 332). 

 

Författarna fann även att upprätthållandet av rättigheter är signifikant starkare för 

protestantiska länder jämfört med katolska länder (Stulz & Williamson, 2003, s. 328). 

Vid en omklassificering av religion enligt ovan, blir korrelationen mellan religion och 

upprätthållande av rättigheter ännu starkare (Stulz & Williamson, 2003, s. 329). 
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En överblick över de kulturella skillnaderna i länderna som undersökts i studien (Stulz & 

Williamson, 2003, s. 323-324), finns i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Religion och legalt system för respektive land 

LAND HUVUDSAKLIG RELIGION LEGALT SYSTEM 
Danmark Protestantism Scandinavian Civil law 

Finland Protestantism Scandinavian Civil law 

Sverige Protestantism Scandinavian Civil law 

Norge Protestantism Scandinavian Civil law 

Frankrike Katolicism French Civil law 

Spanien Katolicism French Civil law 

Italien Katolicism French Civil law 

Nederländerna Katolicism French Civil law 

USA Protestantism Common law 

Storbritannien Protestantism Common law 

Australien Protestantism Common law 

Kanada Katolicism Common law 

Irland Katolicism Common law 

Schweiz Katolicism German Civil law 

Tyskland Protestantism German Civil law 

Grekland Ortodoxism French Civil law 

 

Sammanfattningsvis antyder författarna att länder med Common law skulle kunna ha 

bättre aktieägarskydd än länder med Civil law. Protestantiska länder verkar ha en mer 

investerarvänlig marknadsmiljö, vilket bör främja aktiemarknaden. Denna effekt bör vara 

tydligare i länder med Common law. 

 

Det finns även andra studier som undersöker skillnaderna mellan legala system, La Porta 

et al. har skrivit en av dessa. I studien har författarna, bland annat, studerat kvalitén av 

det legala aktieägarskyddet för minoritetsägare i 49 länder, beroende på det legala 

systemet som landet styrs av (La Porta et al., 1998, s. 1113, 1127). De studerade legala 

systemen som har studerats är Common law, men även French, German och Scandinavian 

Civil law (La Porta et al., 1998, s. 1115). För att avgöra det legala aktieägarskyddet i 

respektive land, har en rangordning gjorts beroende på olika aspekter som behandlar 

aktieägares rättigheter, exempelvis huruvida aktieägare har rätt att rösta via post och 

huruvida det finns en procedur för att skydda minoritetsägare (La Porta et al., 1998, s. 

1123). 

 

Studien fann bevis för att länder med French Civil law har det sämsta legala 

aktieägarskyddet (La Porta et al., 1998, s. 1129). Även länder med German Civil law hade 

ett relativt dåligt skydd, medan länder med Scandinavian Civil law hade ett bättre skydd 

(La Porta et al., 1998, s. 1132). Det bästa skyddet återfanns i länder som använder 

Common law (La Porta et al., 1998, s. 1132). I rangordningen tilldelades varje land en 

poäng från ett till sex, där en högre siffra innebär ett bättre skydd (La Porta et al., 1998, 

s. 1123). Genomsnitt drogs därefter för samtliga länder med respektive legalt system. 

Grupperna av länder med French Civil law och German Civil law tilldelades poängen 

2,33, och genomsnittet för länderna med Scandinavian Civil law var 3 (La Porta et al., 

1998, s. 1132). Den högsta poängen, 4, var genomsnittet för länderna med Common Law, 

och därmed visade författarna att länder med Common law har det bästa skyddet (La Porta 

et al., 1998, s. 1129). 
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La Porta et al. (1998, s. 1115) påpekar att alla länder inkluderade i studien går under ett 

av de legala systemen, men att lagarna inom respektive land även har egna revideringar. 

Exempelvis nämner La Porta et al. (1998, s. 1119) Italien i denna kontext, då landet har 

French Civil law influerat av den tyska versionen, Vidare exemplifieras detta med 

Québec, som har French Civil law, fast landet som helhet har Common law. 

 

Då länder utanför målpopulationen för denna studie har inkluderats i studien skriven av 

La Porta et al. (1998), har även egna genomsnitt tagits fram med siffrorna från studien. 

Observera att siffor för Polen inte är inkluderade. Rankningarna blev relativt lika men 

hade vissa undantag, se tabell 2. I stort sätt är rankningen densamma, dock har nu länder 

med German Civil law ett lägre värde än länder med French Civil law. 

 
Tabell 2. Rankning av aktieägarrättigheter från studien, och motsvarande rankning med länder från denna studie. 

AKTIEÄGARRÄTTIGHETER - GENOMSNITT 

 Länder från La Porta et al. Länder från denna studie 
Scandinavian Civil law 3,00 3,00 

German Civil law 2,33 1,50 

French Civil law 2,33 2,40 

Common law 4,00 4,50 

 

På grund av att det legala skyddet för minoritetsägare skiljer sig åt mellan de legala 

systemen, kan det tänkas att volatiliteten skiljer sig på dessa marknader. 

 

4.3 Neuroticism 

Personlighet kan förklaras med femfaktorsmodellen, vilken beskriver graden av 

neuroticism, extraversion, öppenhet (openness to experience), vänlighet (agreeableness) 

samt samversgrannhet (conscientiousness) (Sagiv et al., 2002, s. 789). Det finns en klar 

koppling mellan risk och neuroticism, då individer med en högre grad av neuroticism 

undviker osäkerheter och risker (Hirsh & Inzlicht, 2008, s. 962, 966). Lauriola och Levin 

(2001) har gjort en studie över risktagande och dess förhållande till bland annat 

neuroticism. Studien genomfördes på 76 italienska individer där olika åldersgrupper var 

representerade, varav könsfördelningen var jämn och utbildningsnivån densamma 

(Lauriola & Levin, 2001, s. 215-218). En mätning över olika personlighetsdrag utfördes 

på individerna, och bland dessa återfinns neuroticism (Lauriola & Levin, 2001, s. 218-

219). Risktagandet mättes med ett beslutsfattandetest där individerna spontant fick välja 

mellan ett säkert och ett riskfyllt alternativ, där det säkra alternativet gav en säker 

vinst/förlust, medan det riskfyllda gav en potentiell vinst/förlust till en viss sannolikhet 

mot en chans att inte vinna/förlora (Lauriola & Levin, 2001, s. 219). Studien fann att män 

signifikant mätte lägre i neuroticism och att de tog fler riskfyllda beslut än kvinnor 

(Lauriola & Levin, 2001, s. 219-220). Studien fann att bland annat neuroticism har en 

koppling till risktagande för att uppnå en vinst, där mer emotionellt stabila individer tar 

fler risker, än individer med en högre grad av neuroticism (Lauriola & Levin, 2001, s. 

222). En intressant aspekt av studien är att individer med en högre grad av neuroticism 

var mindre villiga att ta risker när det fanns en potential att göra en vinst, medan de var 

mer villiga att ta risker när det fanns en potential att göra en förlust, i förhållande till 

individer med en lägre grad av neuroticism (Lauriola & Levin, 2001, s. 224). Författarna 

menar att dessa resultat kan bero på att personer med en högre grad av neuroticism inte 
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är lika villiga att ta risker vid vinstpotential, då de fokuserar på risken att inte vinna något, 

och vid förlustpotential tar fler risker då de fokuserar mer på den säkra förlusten (Lauriola 

& Levin, 2001, s. 224). 

 

Hirsh och Inzlicht (2008, s. 962) har studerat effekten av neuroticism på osäker, positiv 

samt negativ feedback. Studien har genomförts genom att mäta en signal i hjärnan som 

släpps när en individ får feedback. Samtliga deltagare i studien fick, som väntat en 

starkare reaktion på negativ feedback än för positiv. Resultaten indikerar att individer 

med en låg grad av neuroticism får en starkare reaktion på negativ feedback, än på osäker 

feedback, medan det motsatta var sant för individer med en hög grad av neuroticism 

(Hirsh & Inzlicht, 2008, s. 966). Detta pekar på att individer med hög grad av neuroticism, 

hellre får tydligt negativ information än osäker information. På grund av den starka 

reaktionen menar författarna att osäkerheten är svårhanterad för personer med en hög grad 

av neuroticism. Individer med hög grad av neuroticism upplever det okända som ett större 

hot än andra. 

 

Figur 2. Hjärnaktivitet beroende på neuroticism (Hirsh & Inzlicht, 2008, s. 965). 

Enligt Hirsh och Inzlicht (2008, s. 965) visar resultatet att hjärnaktiviteten ökar med 

neuroticism, och att neurotiska individer tenderar att få en starkare reaktion till osäker 

feedback än för negativ. Författarna menar vidare att individer med en låg grad av 

neuroticism har en starkare reaktion på negativ feedback, och individer med en medelnivå 

av neuroticism har en mindre extrem version av skillnaden för individer med en låg nivå 

(se figur 2). 

 

Lynn och Martin (1997, s. 369) har gjort en studie som bland annat undersöker 

neuroticism i 37 länder runtom världen. Studien sammanställer de egna resultaten och 

resultaten från en tidigare studie skriven av Barett och Eysenck år 1984 (Lynn & Martin, 

1997, s. 370). I båda studierna användes en standardiserad version av “The Eysenck 

Personality Questionnaire” (Lynn & Martin, 1979, 369-370). Resultaten visade skillnader 

i graden av neuroticism emellan länderna, och i samtliga länder visade kvinnor högre 

nivåer av neuroticism än män (Barett & Eysenck, 1984 refererad i Lynn & Martin 1997, 

s. 371; Lynn & Martin, 1997, s. 370-371). Resultaten presenteras i Tabell 3, under 

rubriken “Lynn & Martin”. 
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Även McCrae och Terracciano (2005, s. 410-411) har undersökt neuroticismen i olika 

kulturer, med hjälp från frivilliga universitetsstudenter som svarat på frågor om en person 

de känner väl. Med hjälp av NEO-PI-R, som undersöker fem personlighetsfaktorer, har 

studenterna svarat på frågor om hemmahörande män och kvinnor i åldrarna 18-21, och 

över 40 i respektive land (McCrae och Terracciano, 2005, s. 411). Resultaten presenteras 

i Tabell 3, under rubriken “ McCrae & Terracciano”. 

 

En tredje studie över neuroticism i olika länder har gjorts av Lester (2000, s. 35), och 

studien skedde genom en utökning av metodologin som Lynn (1971, refererad i Lester, 

2000, s. 38) använde i en studie över 18 industriella länder. Lester (2000, s. 35) utökade 

även antalet länder till 32 stycken. Resultaten presenteras i Tabell 3, under rubriken 

“Lester”. 

 

Den fjärde studien som undersöker neuroticismen i olika länder är Kööts-Ausmees et al. 

(2013). Författarna har analyserat personlighetsdrag utifrån NEO-PI-R eller kortare 

former av samma test, för att undersöka den sammanställa neuroticismen i 20 länder 

(Kööts-Ausmees et al., 2013, s. 231-233). Resultaten presenteras i Tabell 3, under 

rubriken “Kööts-Ausmees et al.”. 

 
Tabell 3. Grad av Neuroticism. 

 Lynn & Martin McCrae & 

Terracciano 

Lester Kööts-

Ausmeed et 

al. 
LAND MÄN KVINNOR     

Finland 13,2 16,0  0,09 Neurotiskt 47,1 

Sverige    0,35 Neurotiskt 46,3 

Norge 8,9 11,8  0,16 Neurotiskt 47,4 

Frankrike 12,3 17,9 52,7 1,79 Neurotiskt 55,4 

Spanien 14,7 17,8 49,7 0,24 Neurotiskt 57,1 

Italien 15,1 18,2 52,6 0,52 Neurotiskt  

Nederländerna 9,7 13,3  0,39 Neurotiskt 48,6 

Storbritannien 12,8 17,2 50,1 -0,08 Stabilt 47,4 

Australien 14,9 16,1 48,6 -0,12 Stabilt  

Kanada  11,5 14,0 49,5 -0,16 Stabilt  

Irland    -0,35 Stabilt 50,1 

Schweiz   47,5 1,48 Neurotiskt 53,2 

Grekland 16,6 20,0  -0,43 Stabilt  

Nya Zeeland   47,9 -0,11 Stabilt  

Polen   50,7   50,7 

Danmark   50,3 1,22 Neurotiskt 46,5 

USA 13,8 16,3 48,1 -0,38 Stabilt  

Tyskland 12,5 14,8 48,1 0,59 Neurotiskt 52,8 

 

För att öka trovärdigheten, har författarna till denna studie valt att ta med fyra olika studier 

över graden av neuroticism i olika länder. Länderna med en högre grad av neuroticism 

bör uppleva effekter på sina marknader. Individer med en högre grad av neuroticism är 

mindre riskbenägna och undviker osäkerheter, då de är motvilliga till att uppleva 

osäkerhet. Dessa effekter bör även vara synliga inom länder, eftersom olika kulturer 

rapporteras ha olika hög grad av neuroticism. 
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4.4 Volatilitet 

Det finns en stor mängd forskning inom området volatilitet, men i denna uppsats har 

endast artiklar som är applicerbara till den egna studien inkluderats. 

 

Enligt en studie utförd på nio av de största aktiebörserna, har man hittat bevis för att 

handelsvolym och det absoluta värdet av aktieprisförändringar korrelerar på samtliga 

testade marknader (Chen et al., 2001, s. 159, 171). Studien utfördes på index som 

omfattade majoriteten av börsvärdet, och som hade handelsvolym specificerad (Chen et 

al., 2001, s. 159). Den dagliga handelsvolymen användes för att beskriva den dagliga 

informationen som kommer ut på marknaden (Chen et al., 2001, s. 169). 

 

Då handelsvolymen tros beskriva informationen som finns på marknaden, har författarna 

till denna studie valt att kontrollera för handelsvolymen när volatiliteten har beräknats. 

Denna åtgärd har vidtagits för att exkludera rationella effekter på marknaden. 

 

Som tidigare nämnt i problemdiskussionen finns det lite forskning rörande Cultural 

Finance och dess samband till volatilitet. Det finns dock studier som undersöker 

sambanden mellan volatilitet och olika typer av Behavioral Finance. En av dessa är 

skrivna utav Blasco et al. (2012), vilken har undersökt huruvida effekter från Behavioral 

Finance i form av flockbeteenden är synliga på den spanska marknaden. Författarna 

berättar att flockbeteenden, där investerare väljer att följa andra investerares beslut 

framför att följa sin egen tro och information, är synliga på marknader (Blasco et al., 

2012, s. 311). För att undersöka den spanska marknaden, har studien har baserats på ett 

representativt spanskt index över de 35 mest handlade aktierna (Blasco et al., 2012, s. 

312). Studien fann ett positivt samband mellan flockbeteenden i marknaden och historisk 

samt realiserad volatilitet (Blasco et al., 2012, s. 325). 

 

I och med dessa resultat, bör det även finnas en koppling mellan länder med katolicism 

och ortodoxism som majoritetsreligion och volatilitet, då katolicism och ortodoxism kan 

kopplas till flockbeteenden. Om en sådan effekt finns på marknaderna, bör volatiliteten 

vara högre i länder med dessa majoritetsreligioner. 

 

4.6 Finansiering 

Kwok och Tadesse (2006) har funnit samband mellan kultur och företags val av 

finansiering. Studien visade att länder i kontinentala Europa tenderar att föredra 

bankbaserade finansiella system, medan anglosaxiska kulturers finansiella system 

domineras av aktiemarknader (Kwok & Tadesse, 2006, s. 227). Vidare visar studien att 

länder vars befolkning undviker osäkerhet tenderar att föredra bankfinansiering (Kwok 

& Tadesse, 2006, s. 243). Valet av finansiering kan förklaras av det legala systemet och 

hur kulturen behandlar risk (Kwok & Tadesse, 2006, s. 227). 

 

Även denna studie visar kulturens påverkan i den finansiella världen. Eftersom studien 

klargör hur individer undviker osäkerhet, kan denna studie även kopplas till neuroticism 

då individer med en högre grad av neuroticism undviker osäkerhet (se avsnitt 4.4).  
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Kapitel 5 - Praktisk metod  

I kapitlet redogörs studiens urval, bortfall, datainsamling och databearbetning som 

kommer förklaras grundligt med argumentationer till gjorda val. Kapitlet avslutas med 

en källkritik för källor samt eventuella felkällor. 

 

5.1 Urval 

Studiens urval består av europeiska och västerländska länder, då dessa områden har 

etablerade och välfungerande marknader med ett stort antal investerare. Tidigare studier 

har även påvisat kulturella skillnader, bland annat i form av religion, neuroticism och 

legalt system, emellan länderna inom de valda områdena. Områden som Afrika, Asien, 

Latinamerika och Mellanöstern har valts bort då majoriteten av länderna inom områdena 

har outvecklade marknader med begränsad handel och diversifiering av branscher. Många 

länders företag hade även få och stora ägare, vilket begränsar handelsaktiviteten, och 

därmed volatiliteten, vilket innebär att kulturen inte bör speglas lika väl på en sådan 

marknad. 

 

Då studien ska undersöka volatilitet och dess kulturella påverkningar, har index valts som 

studieobjekt. Index har valts som en representation för varje land, då index består av ett 

flertal företag och branscher som handlas på en marknad i respektive land. Ytterligare en 

anledning till varför index valdes var för att underlätta datainsamlingen. De valda indexen 

har varit bland de största i respektive land i förhållande till antal företag. Detta val har 

gjorts för att få bättre generaliserbarhet till respektive land, och för att stärka 

trovärdigheten av resultaten. 

 

I och med att författarna har valt att undersöka index, har studien genomförts på ett 

stickprov i varje land, där ett begränsat antal företag och investerare inkluderas. Ett 

totalurval hade inneburit en för stor arbetsbörda i förhållande till arbetets storlek, då 

samtliga företag på samtliga marknader hade behövts inkluderas. Ett slumpmässigt urval 

har inte skett, då de största indexen har valts. 

 

Studien har använt både total return index och prisindex. Total return index inkluderar 

utdelningar, till skillnad från prisindex vilka inte gör det (Nyberg & Vaihekoski, 2010, s. 

274). 

 

5.2 Bortfall 

I och med att vissa länder har mindre marknader, och index med väldigt få företag, har 

ett antal europeiska länder valts bort. Författarna har valt att exkludera länder där index 

inkluderar färre än 30 företag. Denna gräns har valts för att minska risken för att 

volatiliteten endast avspeglas i enstaka företag och branscher. Även den centrala 

gränsvärdessatsen drar gränsen vid 30 observationer, då urvalet går mot normalfördelning 

när ett stickprov överstiger 30 observationer (Kohler, 1994, s. 301). Länderna som hade 

för små index var Albanien, Andorra, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland, 

Island, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, 



24 
 

Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Rumänien, San Marino, Serbien, Slovakien, 

Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Ungern Vatikanstaten och Vitryssland. 

 

Vissa länder hade tillräckligt stora index, men då dessa inte hade uppgifter om 

handelsvolymen, valdes de bort. Dessa bortfall är viktiga, då handelsvolymen är en 

variabel som innehåller mycket information, och i denna studie har använts som en 

kontrollvariabel för att exkludera rationella anledningar till volatilitet. I fyra fall kunde 

ett mindre, men tillräckligt stort, index hittas där handelsvolymen var inkluderad. Dessa 

länder var Danmark, Storbritannien, Tyskland och USA. Fyra länder exkluderades då de 

inte hade tillräckligt stora index med uppgifter om handelsvolym. De exkluderade 

länderna är Belgien, Portugal, Ryssland och Österrike. 

 

Bortfallen kan få vissa effekter på resultatet i och med att färre länder undersöks. 

Bortfallen bör dock inte påverka studien nämnvärt för att besvara syftet huruvida 

kulturella skillnader kan påverka volatilitet, då urvalet fortfarande inkluderar länder med 

olika legala system, religioner och grad av neuroticism. 

 

De återstående länder som behandlas i studien är Finland, Sverige, Norge, Danmark, 

Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Storbritannien, USA, Australien, 

Kanada, Irland, Schweiz, Grekland, Nya Zeeland och Polen. Nedan finns en tabell med 

samtliga behandlade länder samt information över respektive index, se Tabell 4. 

 
Tabell 4. Information över valda index i länderna som urvalet består utav efter bortfallen. 

LAND INDEX ANTAL 

FÖRETAG 

MARKNAD 

Finland OMXHPI 135 Helsinki Stock Exchange 

Sverige OMXSPI 323 Stockholmsbörsen 

Norge OSEAX 166 Oslo Børs 

Danmark OMXCBPI 40 Copenhagen Stock Exchange 

Frankrike PAX 510 Euronext 

Spanien SMSI 120 Madrid Stock Exchange 

Italien FTITLMS 217 Borsa Italiana 

Nederländerna AAX 122 Euronext Amsterdam 

Storbritannien FTLC 251 London Stock Exchange 

Australien AORD 485 Australian Securities Exchange 

USA NXD 107 NASDAQ 

Kanada GSPTSE 249 Toronto Stock Exchange 

Irland ISEQ 43 Irish Stock Exchange 

Schweiz SSHI 204 Electronic Bourse System 

Grekland ATG 61 Athens Stock Exchange 

Nya Zeeland NZCI 117 New Zealand Exchange Limited 

Polen WIG 398 Warsaw Stock Exchange 

Tyskland GDAXHI 110 Frankfurt Stock Exchange 

 

5.3 Datainsamling 

Datat har hämtats från Thomson Reuters Eikon, vilket innebär att studien bygger på 

sekundärdata. Thomson Reuters Eikon har valts som källa eftersom det är en välkänd 

databas som har tillgång till en stor mängd information. Den hämtade datan består utav 
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bland annat daglig information över priser och volym för de utvalda indexen i respektive 

land, vilka har laddats ner till Microsoft Office Excel och sedan behandlats vidare i 

STATA och Minitab. Den nedladdade datan sträcker sig från den första januari 2012 till 

den sista december 2016. BNP per capita för varje land och respektive år har också hittats 

på Thomson Reuters Eikon, medan data som behandlar religion, neuroticism och legalt 

system har hittats i diverse studier samt andra trovärdiga källor. 

 

5.4 Databearbetning 

Insamlingen av datamaterialet har skett manuellt där materialet har hämtats från Thomson 

Reuters Eikon och bearbetats i Microsoft Office Excel. I Microsoft Office Excel 

tilldelades varje land ett ID, med en siffra från ett till arton. Därefter ändrades datum till 

en tidsindikator där varje handelsdag tilldelades en siffra från ett och framåt. De dagliga 

stängningspriserna konverterades till logaritmisk avkastning, genom en funktion i 

Microsoft Office Excel. Dummyvariabler har använts för att avgöra religion, legalt 

system och graden av neuroticism för respektive land. Kategorin religion delades upp i 

segmenten katolicism, protestantism och ortodoxism. Vidare delades kategorin legalt 

system upp i segmenten Common law, French Civil law, German Civil law och 

Scandinavian Civil law, och kategorin grad av neuroticism delades upp i segmenten 

neurotisk, neutral och stabil. 

 

Data om vilken majoritetsreligion respektive land i studien har, är hämtat från studien 

skriven av Stulz och Williamson (2013). Nya Zeeland och Polen var inte inkluderade i 

studien, varför datan för dessa länder har hämtats från en annan trovärdig källa. Nya 

Zeeland har protestantism som majoritetsreligion och Common law som legalt system 

(Central Intelligence Agency, u.å.a). Polen har katolicism som majoritetsreligion och 

French Civil law som legalt system (British Institute Of International & Comapartive 

Law, u.å.; Central Intelligence Agency, u.å.b). 

 

För att avgöra graden av neuroticism i varje land, har ett genomsnitt sammanställts utifrån 

de fyra tidigare nämnda artiklarna. Resultaten i respektive artikel delades upp i fyra delar 

för högre och lägre grad av neuroticism samt högre och lägre grad av stabilitet, och en 

numrering tilldelades varje land. Dessa resultat sammanställdes därefter i en gemensam 

lista, där indelningen berodde på neuroticism-/stabilitetsgraden för respektive land. 

Länder med likgiltiga resultat i tidigare studier har fått högre grader av neuroticism och 

stabilitet, medan länder med motstridiga resultat har tilldelats kategorin neutral. Se bilaga 

1 för mer detaljerad information över indelningen och klassificeringen. 

 

Vid GARCH-undersökningar har kontrollvariablerna volym och BNP per capita 

inkluderats i samtliga tester. Författarna började att undersöka varje förklarande variabel 

enskilt för att sedan undersöka samtliga kombinationer från urvalet. Resultatet har sedan 

använts för att avgöra om kulturella effekter har en påverkan på volatilitet. 

 

5.4.1 Hypotesframställning  

Syftet med denna studie är att undersöka om kulturella aspekter kan förklara volatiliteten 

i marknadsindex på europeiska och västerländska marknader. De kulturella aspekterna 

som behandlas är religion, grad av neuroticism och legalt system. En huvudhypotes har 
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tagits fram för att testa huruvida de tre valda kulturella aspekterna tillsammans förklarar 

skillnader i volatilitet på olika marknader. Ytterligare tre hypoteser har tagits fram för att 

testa de enskilda aspekternas påverkan på volatiliteten. 

 

Huvudhypotes 

H01: Kulturen i form av legalt system, neuroticism och religion har ingen påverkan på 

volatilitet. 

HA1: Kultur i form av legalt system, neuroticism och religion har en påverkan på 

volatilitet.  

 

Hypotes 2 

H02: Religionen har ingen påverkan på volatilitet. 

HA2: Religionen har en påverkan på volatilitet. 

 

Hypotes 3  

H03: Grad av neuroticism har ingen påverkan på volatilitet. 

HA3: Grad av neuroticism har en påverkan på volatilitet.  

 

Hypotes 4 

H04: Det legala systemet har ingen påverkan på volatilitet. 

HA4: Det legala systemet har en påverkan på volatilitet. 

 

Nollhypotesen förkastas när p-värdet understiger den valda signifikansnivån (Berenson 

et al., 2006, s. 303). För att konstatera om det finns ett samband eller ej, har en 

signifikansnivå på en, fem respektive tio procent använts. 

 

5.4.2 Typ I och typ II fel  

Vid hypotesprövningar finns det risk för två typer av fel, typ I fel och typ II fel, där typ I 

fel innebär att nollhypotesen förkastas trots att den är sann (Berenson et al., 2006, s. 303). 

För denna studie innebär ett typ I fel att författarna finner att kulturella aspekter har en 

påverkan på volatilitet, trots att det inte finns någon. Sannolikheten för att begå detta fel 

kan betecknas med signifikansnivån, alfa (Keller, 2005, s. 326). För att minska risken, 

har författarna valt en signifikansnivå på en, fem och tio procent, vilka är de vanligaste 

signifikansnivåerna vid hypotesprövning inom finans (Berenson et al., 2006, s. 303). 

 

Typ II fel innebär att en falsk nollhypotes ej förkastas (Berenson et al., 2006, s. 303). För 

denna studie skulle ett sådant fel innebära att författarna inte finner bevis för att kulturella 

aspekter påverkar volatilitet, medan det i verkligheten finns ett sådant samband. 

Sannolikheten för att typ II fel begås kan betecknas med beta (Keller, 2005, s. 326). 

Genom att öka antalet observationer i en studie, minskas risken för typ II fel (Berenson 

et al., 2006, s. 304). För att minska risken för typ II fel, har författarna valt att endast 

studera större index. 

 

Vid försök att minska risken för typ I fel ökar sannolikheten för att ett typ II fel ska begås, 

och vice versa (Keller, 2005, s. 326). På grund av detta samband, kan arbete för att minska 

risken för ett fel, innebära att risken för att begå det andra felet ökar. Detta betyder att 

författarna måste vara försiktiga vid beslut att förkasta eller acceptera hypoteser. 
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5.4.3 Dummyvariabler 

De förklarande variablerna religion, grad av neuroticism och legalt system är inte 

numeriska och har därför konverterats om till dummyvariabler för att kunna inkluderas i 

tester. För den förklarande variabeln religion, har dummyvariablerna katolicism, 

protestantism och ortodoxism inkluderats. Vidare har variabeln grad av neuroticism 

delats in i neurotisk, neutral och stabil, medan legalt system har representerats av 

Common Law, French Civil law, German Civil law och Scandinavian Civil law. För att 

se vilka dymmyvariabler som gäller för respektive land, se tabell 5. 

 
Tabell 5. Alla testade länder med respektive förklarnade variabel. 

ID LAND RELIGION LEGALT SYSTEM NEUROTICISM-

KLASS 
1 Nederländerna Katolicism French Civil law Stabil 

2 Australien Protestantism Common law Stabil 

3 Grekland Ortodoxism French Civil law Neutral 

4 Irland Katolicism Common law Neutral 

5 Sverige Protestantism Scandinavian Civil law Neutral 

6 Norge Protestantism Scandinavian Civil law Stabil 

7 Frankrike Katolicism French Civil law Neurotisk 

8 Nya Zeeland Protestantism Common law Stabil 

9 Spanien Katolicism French Civil law Neurotisk 

10 Polen Katolicism French Civil law Neurotisk 

11 Finland Protestantism Scandinavian Civil law Stabil 

12 Italien Katolicism French Civil law Neurotisk 

13 Kanada Katolicism Common law Stabil 

14 Schweiz Katolicism German Civil law Neurotisk 

15 USA Protestantism Common law Stabil 

16 Danmark Protestantism Scandinavian Civil law Neurotisk 

17 Tyskland Protestantism German Civil law Neutral 

18 Storbritannien Protestantism Common law Stabil 

 

En dummyvariabel representerar två kategorier, där den ena kategorin säger att en 

observation går under dummyvariabeln medan den andra menar det omvända (Berenson 

et al., 2006, s. 592). Varje land har tilldelats siffran ett om det representeras av kategorin, 

och en nolla om det inte representeras. Ett exempel på en användning av dummyvariabler 

i studien är katolicism, där ett land har tilldelats siffran ett om det tillhör gruppen av 

katolska länder, medan övriga länder med en annan majoritetsreligion har tilldelats siffran 

noll. 

 

5.4.4 GARCH  

Engle (2001, s. 157) menar att ARCH och GARCH är idag några av de mest välanvända 

verktygen för att mäta volatilitet. Dessa modeller använder sig utav heteroskedasticitet, 

istället för homoskedasticitet som flertalet tidigare modeller använt. Homoskedasticitet 

innebär att variansen för residualerna är oföränderlig, medan heteroskedasticitet menar 

att volatiliteten för residualerna kan ändras över tid. Vidare menar författaren att GARCH 

och ARCH rättar brister i tidigare modeller, samt förutspår variansen i varje residual. 

Variansen för residualerna berättar om risken i variabeln, och denna risk har en viss 

autokorrelation, vilken ARCH och GARCH tar vara på (Engle, 2001, s. 158). På grund 
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av dessa anledningar är en ARCH- eller GARCH-modell att föredra vid beräkning av 

aktieprisvolatilitet. 

 

Att använda samma vikt för samtliga observationer har kritiserats för att senare 

observationer bör vägas tyngre, då relevansen är högre. Både ARCH och GARCH har 

inkluderat uppskattade vikter för att skatta variansen. Vikterna i GARCH har nedgående 

vikter som aldrig går till noll. (Engle, 2001, s. 159) Detta innebär att GARCH-modellen 

är mer specifik, vilket är anledningen till varför en GARCH-modell har valts. 

 

Den enklaste och ofta praktiskt lämpliga GARCH-modellen, är GARCH(1,1) (Bollerslev, 

1986, s. 311). I GARCH(1,1) står den första ettan för antalet autoregressiva 

eftersläpningar, och den andra står för antalet eftersläpande glidande medelvärden i 

ekvationen (Engle, 2001, s. 160). GARCH(1,1) kan beräknas enligt följande formel: 

 

𝜎𝑛
2 =  𝛾𝑉𝐿 +  𝛼𝑢𝑛−1

2 +  𝛽𝜎𝑛−1
2  

 
𝜎𝑛

2 = variansen.  

𝑉𝐿 = den långtgående variansen.  

𝑢𝑛−1
2  = föregående residual.  

𝜎𝑛−1
2  = föregående estimerad varians.  

𝛾  = vikten tilldelad den långa variansen.  

𝛼  = vikten tilldelad den föregående residualen.  

𝛽 = vikten tilldelad den föregående estimerade variansen.  

Där vikterna 𝛾, 𝛼 och 𝛽 måste summeras till 1. (Hull, 2015, s. 214) 

 

I denna studie har GARCH(1,1) använts för att beräkna volatiliteten för respektive index. 

Modellen som används för att ta fram GARCH för testerna över religionens påverkan på 

volatiliteten är följande: 

 

𝜎𝑛
2 =  𝛾𝑉𝐿 +  𝛼𝑢𝑛−1

2 +  𝛽𝜎𝑛−1
2 + Ø1𝑥1 +  Ø2𝑥2 +  Ø3𝑥3 

 

Modellen som används för att ta fram GARCH för testerna över legala systemets 

påverkan på volatiliteten är följande: 

 

𝜎𝑛
2 =  𝛾𝑉𝐿 +  𝛼𝑢𝑛−1

2 +  𝛽𝜎𝑛−1
2 + Ø1𝑥1 +  Ø2𝑥2 +  Ø4𝑥4 

 

Modellen som används för att ta fram GARCH för testerna över graden av neuroticism 

på volatiliteten är följande: 

 

𝜎𝑛
2 =  𝛾𝑉𝐿 +  𝛼𝑢𝑛−1

2 +  𝛽𝜎𝑛−1
2 + Ø1𝑥1 +  Ø2𝑥2 +  Ø5𝑥5 

 

Modellen som används för att ta fram GARCH för testerna över kulturens påverkan på 

volatiliteten är följande: 

 

𝜎𝑛
2 =  𝛾𝑉𝐿 +  𝛼𝑢𝑛−1

2 +  𝛽𝜎𝑛−1
2 + Ø1𝑥1 +  Ø2𝑥2 +  Ø3𝑥3 +  Ø4𝑥4 +  Ø5𝑥5 

 

𝑥1 = Handelsvolym 

𝑥2 = BNP 

𝑥3 = Religion 
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𝑥4 = Legalt system 

𝑥5 = Grad av neuroticism 

Ø𝑖 = Vikt 

 

För att räkna fram påverkningen som kulturella aspekter har på volatilitet, har en 

regressionsanalys använts. 

 

5.4.5 Regression 

Regressionsanalys är en modell som används för att beräkna ett okänt värde med hjälp av 

ett eller flera kända värden (Kohler, 1994, s. 522). Modellen identifierar förhållandet 

mellan variablerna och mäter effekten av de kända värdena på det okända värdet 

(Berenson, 2006, s. 514). Där en modell som endast använder en känd variabel kallas för 

en enkel regression och där en modell som använder flera kända variabler kallas för 

multipel regression (Kohler, 1994, s. 522). Den multipla regressionsanalysen kommer att 

användas för att undersöka om volatilitet påverkas av de tre variablerna: neuroticism, 

religion och legat system samt för att kontrollera för handelsvolym och BNP per capita. 

 

En variabel som antas vara känd och som används för att förutspå eller förklara en annan 

variabel kallas för oberoende och betecknas med X, medan en variabel som är okänd och 

förklaras eller förutspås med hjälp av en annan variabel kallas för beroende och betecknas 

Y (Kohler, 1994, s. 524). I denna studie är de oberoende variablerna neuroticism, religion 

och legalt system, medan volatilitet är den beroende variabeln. Kohler (1994, s. 528) 

menar att om den beroende variabeln Y ökar med större värden av den oberoende 

variabeln X, har variablerna ett direkt förhållande där β1 är positiv. Om den beroende 

variabeln däremot minskar med större värden av den oberoende variabeln, har variablerna 

ett omvänt förhållande där β1 är negativ. Vidare menar författaren att relationen mellan 

de två variablerna inte behöver vara linjär utan kan även vara böjd. Regressionslinjen 

skattas genom en linje som dras genom observationerna från stickprovet (Kohler, 1994, 

s. 530). 

 

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 +  𝜀 
 

β0 = Interceptet där linjen skär Y-axeln 

β1 = Lutning av Y med variabel X1, där variablerna X2, X3,…, Xk hålls konstanta 

β2 = Lutning av Y med variabel X2, där variablerna X1, X3,…, Xk hålls konstanta 

βk = Lutning av Y med variabel Xk, där variablerna X1, X2,…, Xk-1 hålls konstanta 

εi = Residual för Y i observation i. (Berenson, 2006, s. 571) 

 

För denna studie används följande modell: 

 

𝑌𝑖 =  𝛽0 

 

I modellen är 𝛽0 lika med 𝜎𝑛
2, vilket innebär att regressionen skattar volatiliteten med 

GARCH(1,1). 

Enligt Poole och O’Farrell (1970, s. 148) finns det sju antaganden vilka gäller vid en 

regressionsanalys, dessa presenteras nedan.  

1. Variablerna Xi och Y observeras utan mätfel.  

2. Förhållandet mellan Y och Xi är linjär.  
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3. Feltermen har ett medelvärde på 0.  

4. Feltermen har en konstant varians.  

5. Feltermerna är oberoende.  

6. De oberoende variablerna X, är linjärt oberoende.  

7. Distributionen av de oberoende variablerna Xi antas vara normalfördelade. 

 

Alla antaganden uppfylls inte i denna studie, där antagandet om att feltermerna ska vara 

oberoende inte uppfylls då avkastning har en autokorrelation. Vidare uppfylls inte 

antagandet om att feltermerna har en konstant varians, då avkastningen påverkas av 

heteroskedasticitet. I och med att GARCH används i regressionsmodellen bör effekten av 

dessa antaganden motarbetas.  

 

Vid användning av multipla regressioner kan två oberoende variabler ha en stark 

korrelation, vilket innebär att det finns en kollinearitet mellan variablerna. Detta kan 

innebära ett problem vid en regressionsanalys då det blir svårt att urskilja effekten från 

de enskilda variablerna.  På grund av de eventuella problemen, bör forskare vara 

försiktiga vid tolkningar eller till och med utesluta variablerna i fråga, om 

korrelationsvärdet överstiger gränsen. (Berenson et al., 2006, s. 635-636) 

Kollinearitetsproblem kan uppstå när värdet är för högt, varför gränsen brukar dras vid 

0,8 (Menard, 2002, s. 76). Författarna till denna studie har därför valt att undersöka de 

förklarande variablernas kollinearitet för att avgöra om de bör inkluderas i studien eller 

inte, se bilaga 2. 

  

5.5 - Källkritik 

I studien har författarna försökt eftersträva ett tillförlitligt resultat och har därför försökt 

fastställa felkällor och försökt minimera effekten av dessa. Som tidigare nämnt i avsnittet 

rörande databearbetning har insamling och bearbetning av data skett manuellt, vilket kan 

leda till överförings- och bearbetningsfel. För att minska denna typ av fel var båda 

författarna närvarande vid hantering av datamaterialet, dessutom har slumpmässiga 

stickprov genomförts för att upptäcka fel. Slumpmässiga stickprov har utförts på Kanada, 

Finland, Sverige, Norge, Australien, Frankrike, Spanien, Irland, Nya Zeeland och 

Tyskland för att kontrollera index, pris och BNP per capita. Författarna till denna studie 

anser att denna åtgärd bör minska risken för väsentliga fel och bör därför öka 

tillförlitligheten av studien. 

 

Datamaterialet som har använts i studien har hämtats från Thomson Reuters Eikon. 

Författarna till denna studie anser att det är en tillförlitlig källa då det är en välkänd 

finansiell plattform som används flitigt av professionella finansmän. Därför anser 

författarna att denna plattform är tillförlitlig för studien. 

 

För att avgöra vilken religion, grad av neuroticism och legalt system som tillhör ett land 

har författarna använt sig av tidigare studier och tillförlitliga källor. De källor som har 

använts för att avgöra vilken religion och legalt system som tillhör ett land har varit 

tillförlitliga och slumpmässiga stickprov har gjorts för att fastställa att informationen 

stämmer. För att fastställa hur neurotisk befolkningen i ett land är har flera tidigare studier 

använts för samtliga länder. I de flesta studier har resultaten varit enhetliga medan de i 

vissa fall har varit motstridiga. Författarna är medvetna om risken att motstridiga resultat 

i tidigare studier kan påverka klassificeringen av neuroticism, men samtidigt vill 
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författarna inte att endast en tidigare studie ska påverka klassificeringen och har därför 

valt att ta med ett flertal. 

 

I studien har endast ett ortodoxt land använts. Författarna är medvetna om att resultatet 

för hur ortodoxism påverkar volatiliteten blir svag, och därför bör författarna vara 

försiktiga med att tolka vilken påverkan länder med majoritetsreligionen ortodoxism har 

på volatiliteten. 

 

Författarna har valt att utföra studien mellan åren 2012 och 2016. Anledningen till varför 

denna tidsperiod har valts är för att undvika stora effekter från finanskrisen 2008 samt 

marknadernas återhämtning. Ett problem med tidsperioden är att vissa länder i urvalet 

inte fullt har återhämtat sig från krisen, till exempel Grekland. Trots detta problem anser 

författarna att studien blir mer tillförlitlig och mer tillämpningsbar då nyare 

datainformation används. Författarna anser därför att denna tidsperiod är mest lämpad för 

studiens syfte. 

 

I studien har författarna endast att valt att kontrollera mot volym och BNP per capita trots 

att det kan finnas fler faktorer som kan påverka volatiliteten i ett land. Som tidigare nämnt 

kan det finnas flera olika faktorer som kan påverka volatiliteten men författarna har endast 

valt att använda de faktorer som kan tänkas ha störst påverkan. Författarna är även 

medvetna om att det kan finnas fler kulturella faktorer som kan påverka aktiehandel, men 

har även här begränsat till de faktorer som kan ha störst påverkan. 

 

I studien har både prisindex och total return index använts, vilket författarna är medvetna 

om kan orsaka en del problem, då det kan uppstå skillnader i volatilitet mellan de två 

olika typerna av index. Tyvärr kunde författarna inte hitta typen för alla index, vilket, 

kombinerat med svårigheten att hitta lämpliga index, är orsaken till denna blandning. 

Volatiliteten mellan dessa två indextyper är dock nära korrelerad och bör därför inte 

orsaka alltför stora problem för tillförlitligheten. Den valda tidsperioden är också 

begränsad till fem år, vilket innebär att problemen begränsas ytterligare. 
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Kapitel 6 - Resultat 

I kapitlet presenteras studiens resultat, där de olika hypoteserna kommer presenteras var 

för sig. Resultatet bygger på de metoder, klassificeringar och antaganden som nämns i 

föregående kapitel. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där författarna klargör för 

om hypoteserna kan förkastas eller inte. 

 

6.1 Presentation av resultat 

Variablerna som presenteras nedan har testats i regressionsanalyser där GARCH använts 

som volatilitetsmått. Resultatet har delats upp utefter de hypoteser som studien bygger 

på, vilka undersöker huruvida religion, grad av neuroticism, legalt system och kulturella 

effekter har en påverkan på aktieprisvolatilitet. 

 

För att de förklarande variablerna inte ska ha en för hög korrelation har test över 

multikollinearitet utförts på samtliga variabler. Testet visade att ingen av de förklarande 

variablerna hade en multikollinearitet överstigande 0,8 och samtliga är därmed acceptabla 

att inkludera i modellerna (Menard, 2002, s. 76). Se bilaga 2 över samtliga värden av 

multikollinearitet. 

 

6.2 Religion  

Samtliga resultat från originaltesterna över religion visas i tabell 6. Return, konstant visar 

värdet för 𝛽0 i regressionsmodellen, vilken motsvarar volatiliteten i modellen som 

används i denna studie. Värdena för ARCH och GARCH motsvarar värdet för 

GARCH(1,1). Vidare är konstanten den viktade långtgående variansen i GARCH(1,1)-

modellen. BNP, Volym, Protestantism och Katolicism visar värdena för 

kontrollvariablerna de förklarande variablerna som har lagts till i modellen som används 

i denna studie. När koefficienten för de förklarande variablerna har ett positivt värde, har 

dessa en högre volatilitet än variabeln som testats mot. På motsvarande sätt betyder ett 

negativt värde att volatiliteten är lägre än för variabeln som testats mot.  

 

Resultatet visar att länder med katolicism och protestantism som majoritetsreligion 

tenderar att ha lägre volatilitet på aktiemarknaden, än länder med ortodoxism som 

majoritetsreligion. Tabell 6 åskådliggör religionens påverkan på volatiliteten, för en mer 

utförlig presentation av resultatet, se bilaga 3. Volatiliteten i länder med 

majoritetsreligionen protestantism tenderar att vara lägre än länder med katolicism 

majoritetsreligion. Samtliga resultat är signifikanta på en enprocentig signifikansnivå. 

 

Fortsättningsvis kommer endast koefficienter för de förklarande variablerna samt dess p-

värden att presenteras i texten. För att se utförligare versioner över testerna, se bilaga 3. 
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Tabell 6. Regressionsanalys över religion som förklaringsvariabel. 

ORIGINALTEST - RELIGION 
Test mot ortodoxism 

 Koefficient P-värde 

Return, konstant 0,0006289 0,000 

BNP -9,91e-07 0,521 

Volym 6,32e-10 0,000 

Protestantism -2,107558 0,000 

Katolicism -1,937428 0,000 

Konstant -10,81371 0,000 

ARCH 0,1185255 0,000 

GARCH 0,8581722 0,000 

 

Test mot ortodoxism 

 Koefficient P-värde 

Return, konstant 0,0006288 0,000 

BNP -9,92e-07 0,521 

Volym 6,32e-10 0,000 

Protestantism -0,1701409 0,001 

Ortodoxism 1,937346 0,000 

Konstant -12,7511 0,000 

ARCH 0,1185256 0,000 

GARCH 0,8581718 0,000 

 

Som tidigare nämnt finns det fyra länder i urvalet som kan klassificeras som både 

protestantiska och katolska till majoritet. På grund av detta har ytterligare tester utförts 

för att se religionens påverkan på volatiliteten, där de berörda länderna har tilldelats en 

egen religionskategori vid namn “Katolicism/Protestantism”. Resultatet presenteras i 

tabell 7, för en mer utförlig presentation av resultatet, se bilaga 3. Även i dessa tester visar 

resultaten att länder med katolicism och protestantism som majoritetsreligion tenderar att 

ha en lägre volatilitet än länder med ortodoxism som majoritetsreligion. Länderna med 

diskutabel majoritetsreligion visar lägre volatilitet än resterande majoritetsreligioner. 

Resultatet visar även att skillnaden i volatilitet mellan länder med katolicism och 

protestantism som majoritetsreligion ökade under dessa förhållanden. Endast testet av 

länder med protestantism som majoritetsreligion mot den nya kategorin av länder med 

diskutabel majoritetsreligion, var inte signifikant på en tioprocentig nivå. Resterande 

resultat var signifikanta på en enprocentig nivå. 
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Tabell 7. Regressionsanalys över omklassificerad religion som förklaringsvariabel. 

OMKLASSIFICERING AV RELIGION - RELIGION 
Test mot Katolicism/Protestantism 

 Koefficient P-värde 

Protestantism 0,0774 0,189 

Katolicism 0,7429 0,000 

Ortodoxism 2,4071 0,000 

 

Test mot Ortodoxism 

 Koefficient P-värde 

Protestantism -2,3300 0,000 

Katolicism/Protestantism -2,4071 0,000 

Katolicism -1,6642 0,000 

 

Test mot Katolicism 

 Koefficient P-värde 

Protestantism -0,6655 0,000 

Katolicism/Protestantism -0,7429 0,000 

Ortodoxism 1,6642 0,000 

 

6.3 Grad av neuroticism  

Ett test över effekterna som graden av neuroticism har på volatilitet, har också utförts, se 

resultaten i tabell 8, för en mer utförlig presentation, se bilaga 3. Resultatet visar att länder 

med en högre grad av neuroticism samt länder med motstridiga grader av neuroticism 

från tidigare forskning har högre volatilitet än länder som kan anses som mer stabila. 

Vidare visar resultatet att länder med motstridiga grader av neuroticism tenderar ha högre 

volatilitet än länder med en högre grad av neuroticism. Samtliga resultat är signifikanta 

på en enprocentig signifikansnivå. 

 
Tabell 8. Regressionsanalys över neuroticism som förklaringsvariabel. 

ORIGINALTEST - NEUROTICISM 

Test mot Neurotisk 

 Koefficient P-värde 

Stabil -0,5824 0,004 

Neutral 0,1955 0,000 

 

Test mot Neutral 

 Koefficient P-värde 

Stabil -0,7779 0,000 

Neurotisk -0,1955 0,004 

 

 

Vid klassificering av grad av neuroticism visade olika studier motstridiga resultat för 

vissa länder, där Grekland visade extremt olika nivåer till skillnad från resterande länder, 

se bilaga 1. På grund av detta har ytterligare tester utförts där Grekland både har 

klassificerats som stabil samt neurotisk. För resultat där Grekland klassificeras som ett 

stabilt land, se tabell 9, för en mer utförligare presentation, se bilaga 3. Resultatet visar 

även här att länder med högre grad av neuroticism samt länder med motstridiga grader av 



35 
 

neuroticism från tidigare forskning har högre volatilitet än länder som kan anses som mer 

stabila. Vidare visar resultatet att länder med högre grad av neuroticism samt länder med 

motstridiga grader av neuroticism har en minimal skillnad i volatilitet, men länder med 

motstridiga grader av neuroticism tenderar fortfarande ha en högre volatilitet. Samtliga 

resultat är signifikanta på en signifikansnivå på en procent, bortsett från kategorin 

neurotisk, i testet då neurotisk och stabil testas mot motstridiga klassificeringar. 
 

Tabell 9. Regressionsanalys över neuroticism som förklaringsvariabel där Grekland klassificeras som stabil. 

GREKLAND STABIL - NEUROTICISM 
Test mot Neutral 

 Koefficient P-värde 

Stabil -0,5571 0,000 

Neurotisk -0,0081 0,920 

 

Test mot Stabil 

 Koefficient P-värde 

Neutral 0,5571 0,000 

Neurotisk 0,5490 0,000 

 

Resultaten där Grekland har klassificerats som ett neurotiskt land visas i tabell 10, för en 

mer utförlig presentation, se bilaga 3. Även i detta test hade länder med en lägre grad av 

neuroticism, vilka har klassificerats som stabila i testet, en lägre volatilitet än länder med 

en högre grad av neuroticism eller motstridiga klassificeringar. Länder med en befolkning 

med högre grader av neuroticism visade även på högre volatilitet än länder med 

motstridiga klassificeringar. Samtliga resultat är signifikanta på en signifikansnivå på en 

procent, bortsett från kategorin neurotisk i testet då neurotisk och stabil testas mot 

motstridiga klassificeringar. 

 

 
Tabell 10. Regressionsanalys över neuroticism som förklaringsvariabel där Grekland klassificeras som neurotisk. 

 

 

6.4 Legalt system 

Resultatet visar att länder med Common law tenderar ha lägre volatilitet än länder med 

Civil law, se tabell 11. För en mer utförligare presentation, se bilaga 3. Vidare visar 

resultatet att länder med Scandinavian Civil law tenderar att ha högre volatilitet än länder 

med French Civil law och German Civil law, där länder med French Civil law visade på 

högre volatilitet än länder med German Civil law. Majoriteten av resultaten är signifikanta 

på en en- och femprocentig nivå. 

GREKLAND NEUROTISK - NEUROTICISM 
Test mot Stabil 

 Koefficient P-värde 

Neutral 0,6009 0,000 

Neurotisk 0,6729 0,000 

 

Test mot Neutral 

 Koefficient P-värde 

Stabil -0,6009 0,000 

Neurotisk 0,0720 0,335 
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Tabell 11. Regressionsanalys över legalt system som förklaringsvariabel. 

ORIGINALTEST - LEGALT SYSTEM 
Test mot Common law 

 Koefficient P-värde 

French Civil law 0,7031 0,000 

German Civil law 0,5989 0,000 

Scandinavian Civil law 0,7836 0,000 

 

Test mot French Civil law 

 Koefficient P-värde 

Common law -0,7032 0,000 

German Civil law -0,1042 0,326 

Scandinavian Civil law 0,0805 0,374 

 

Test mot German Civil law 

 Koefficient P-värde 

Common law -0,5990 0,000 

French Civil law 0,1041 0,326 

Scandinavian Civil law 0,1847 0,035 

 

6.4 Kulturella effekter  

Resultatet visar att kulturella skillnader påverkar volatiliteten på aktiemarknaderna, se 

resultaten i tabell 12, för ett mer ingående resultat, se bilaga 3. Som tidigare resultat 

tenderar länder med katolicism och protestantism som majoritetsreligioner ha en lägre 

volatilitet än länder med ortodoxism som majoritetsreligion. Vidare visar resultatet att 

länder som kan anses vara stabila har en lägre volatilitet än länder med högre grad av 

neuroticism och länder med motstridiga grader av neuroticism. Resultatet visar även att 

länder med motstridiga grader av neuroticism tenderar ha högre volatilitet än länder med 

hög grad av neuroticism. Även här tenderar länder med Common law ha en lägre 

volatilitet än de övriga testade lagsystemen. Länder med French Civil law tenderar att ha 

högre volatilitet än övriga testade lagsystem, följt av Scandinavian Civil law och sedan 

German Civil law. På en signifikansnivå på en, fem samt tio procent är majoriteten av 

resultatet signifikanta, se tabell 12 för utförligare resultat.  
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Tabell 12. Regressionsanalys över kulturella effekter. 

ORIGINALTEST – KULTUR 
Test mot Ortodoxism, Neuroticism och French Civil law 

 Koefficient P-värde 

Protestantism -1,3283 0,000 

Katolicism -1,4808 0,000 

Stabil -0,3826 0,000 

Neutral 0,1419 0,041 

Common law -0,5549 0,000 

German Civil law -0,4752 0,000 

Scandinavian Civil law -0,2234 0,090 

 

Test mot Katolicism, Neutral och German Civil law 

 Koefficient P-värde 

Protestantism 0,1524 0,058 

Ortodoxism 1,4808 0,000 

Stabil -0,5245 0,000 

Neurotisk -0,1419 0,041 

Common law -0,0798 0,392 

Scandinavian Civil law 0,2518 0,002 

French Civil law 0,4551 0,000 

 

Test mot Protestantism, Stabil och Scandinavian Civil law 

 Koefficient P-värde 

Katolicism -0,1524 0,058 

Ortodoxism 1,3284 0,000 

Neutral 0,5244 0,000 

Neurotisk 0,3825 0,000 

Common law -0,3316 0,000 

German Civil law -0,2518 0,002 

French Civil law 0,2233 0,090 

 

Ett test har även utförts där länder med diskutabel majoritetsreligion har fått en ny 

kategori, se tabell 13, se bilaga 3 för en utförligare presentation. Länder med ortodoxism 

som majoritetsreligion tenderar att ha en högre volatilitet än resterande länder i samtliga 

tester. Länder som tenderar ha lägst volatilitet hade ungefär samma andel protestanter och 

katoliker inom landet, följt av länder med protestantism som majoritetsreligion och 

därefter länder med majoritetsreligionen katolicism. Resultatet visar att länder med högre 

grad av neuroticism tenderar att ha lägst volatilitet, följt av länder som kan anses vara 

stabila och därefter länder som klassificeras som neutrala. Vidare visar resultatet att 

länder med Scandinavian Civil law har den högsta volatiliteten, följt av länder med 

German Civil law, French Civil law och därefter Common law. Rangordningen av 

Scandinavian Civil law och German Civil law bör dock inte överbetonas då resultaten 

inte är signifikanta. Detsamma gäller rangordningen av länder med majoritetsreligionen 

katolicism och länder med diskutabel majoritetsreligion samt länder med French Civil 

law mot länder med German Civil law. Även resultaten för länder som klassas som stabila 

bör aktas, då ingen av dessa är signifikanta. Resterande resultat är signifikanta på en 

signifikansnivå på en eller tio procent. 
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Tabell 13. Regressionsanalys över kulturella effekter vid omklassificering av religion. 

OMKLASSIFICERING AV RELIGION - KULTUR 

Test mot Katolicism/Protestantism, Neutral och German Civil law 

 Koefficient P-värde 

Katolicism 0,6182 0,000 

Protestantism 0,0949 0,331 

Ortodoxism 2,1278 0,000 

Neurotisk -0,2119 0,003 

Stabil -0,1537 0,101 

Common -0,5807 0,000 

French Civil law -0,2147 0,119 

Scandinavian Civil law 0,0405 0,614 

 

Test mot Katolicism, Neurotisk och Common law 

 Koefficient P-värde 

Katolicism/Protestantism -0,6183 0,000 

Ortodoxism 1,5096 0,000 

Protestantism -0,5234 0,000 

Stabil 0,0581 0,455 

Neutral 0,2119 0,003 

French Civil law 0,3660 0,000 

Scandinavian Civil law 0,6412 0,000 

German Civil law 0,5807 0,000 

 

Test mot Protestantism, Neurotisk och Scandinavian Civil law 

 Koefficient P-värde 

Katolicism/Protestantism -0,0949 0,331 

Ortodoxism 1,0329 0,000 

Katolicism 0,5233 0,000 

Neutral 0,2119 0,003 

Stabil 0,0581 0,455 

German Civil law -0,0605 0,614 

Common law -0,6412 0,000 

French Civil law -0,2751 0,055 

 

Tester har även utförts på datan, när Grekland har omklassificerats som ett stabilt samt 

neurotiskt land. För resultaten där Grekland har klassificerats som ett stabilt respektive 

neurotiskt land, se tabell 14. Utförliga resultat presenteras i bilaga 3. Båda testerna visar 

att länder med ortodoxism som majoritetsreligion tenderar att ha högre volatilitet än 

länder med katolicism eller protestantism som majoritetsreligion, där länder med 

majoritetsreligionen katolicism tenderar att ha lägre volatilitet än länder med 

protestantism som majoritetsreligion. Vidare visar testerna att länder som klassificeras 

som neutrala har högst volatilitet följt av länder med hög grad av neuroticism och där 

länder som kan anses vara stabila tenderar att ha lägst volatilitet. Resultatet visar även att 

länder med French Civil law tenderar att ha högre volatilitet än resterande legala system, 

följt av Scandinavian Civil law, German Civil law och till sist Common Law. Dock visar 

testet mot ortodox, stabil och Common law, vid klassificering av Grekland som ett 

neurotiskt land, att German Civil law har högre volatilitet än Scandinavian Civil law. 

Däremot är inte Scandinavian Civil law signifikant i det utförda testet, varför 

rangordningen bör aktas. I båda testerna är majoriteten av alla variabler signifikanta på 

en en-, fem- och tioprocentig nivå, se tabell 14 för utförligare resultat. 
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Tabell 14. Regressionsanalys över kulturella effekter, där Grekland klassas som ett stabilt land, respektive neurotiskt 

land. 

GREKLAND STABILT - KULTUR  GREKLAND NEUROTISKT - KULUR 
Test mot Ortodoxism, Neutral och German 

Civil law 

 Test mot Protestantism, Neutral och 

German Civil law 

 Koefficient P-värde   Koefficient P-värde 

Katolicism -2,0053 0,000 Katolicism -0,1524 0,058 

Protestantism -1,8529 0,000 Ortodoxism 0,4703 0,000 

Neurotisk -0,1419 0,041 Neurotisk -0,1419 0,041 

Stabil -0,5245 0,000 Stabil -0,5245 0,000 

Common law -0,0798 0,392 Common law -0,0798 0,392 

French Civil law 0,4751 0,000 French Civil law 0,4751 0,000 

Scandinavian 

Civil law 
0,2518 0,002 

Scandinavian 

Civil law 
0,2518 0,002 

   

Test mot Katolicism, Neurotisk och Common 

law 

Test mot Katolicism, Neurotisk och French 

Civil law 

 Koefficient P-värde   Koefficient P-värde 

Protestantism 0,1524 0,058 Protestantism 0,1525 0,058 

Ortodoxism 2,0053 0,000 Ortodoxism 1,6227 0,000 

Neutral 0,1419 0,041 Neutral 0,1419 0,041 

Stabil -0,3826 0,000 Stabil -0,3826 0,000 

German Civil law 0,0798 0,392 German Civil law -0,4752 0,000 

Scandinavian 

Civil law 
0,3315 0,000 

Scandinavian 

Civil law 
-0,2234 0,090 

French Civil law 0,5549 0,000 Common law -0,5549 0,000 

   

Test mot Protestantism, Stabil och French 

Civil law 

Test mot Ortodoxism, Stabil och Common 

law 

 Koefficient P-värde   Koefficient P-värde 

Katolicism -0,1525 0,058 Protestantism -1,4703 0,000 

Ortodoxism 1,8528 0,000 Katolicism -1,6227 0,000 

Neutral 0,5244 0,000 Neutral 0,3826 0,000 

Neurotisk 0,3825 0,000 Neurotisk 0,5245 0,000 

Common law -0,5550 0,000 French Civil law 0,5549 0,000 

German Civil law -0,4752 0,000 German Civil law 0,3315 0,000 

Scandinavian 

Civil law 
-0,2234 0,090 

Scandinavian 

Civil law 
0,0798 0,392 
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6.5 Sammanfattande resultat 

Resultaten har visat att det finns kulturella skillnader i volatilitet, nedan presenteras 

samtliga hypoteser samt en redogörelse för om de förkastas eller inte. Delkapitlet börjar 

med en presentation över hypoteser med enskilda kulturella aspekter för att slutligen 

presentera kulturella effekter i sin helhet. 

 

Hypotes 2 
H02: Religionen har ingen påverkan på volatilitet. 
HA2: Religionen har en påverkan på volatilitet. 
 

I de utförda originaltesten över religion var samtliga resultat signifikanta, vilket innebär 

att författarna har empiriskt stöd för att religion har en påverkan på volatilitet. Vid tester 

där omklassificeringar av religion skett var endast en variabel inte signifikant. Utefter 

dessa resultat har författarna stöd att förkasta nollhypotesen. 

 

Hypotes 3 
H03: Grad av neuroticism har ingen påverkan på volatilitet. 

HA3: Grad av neuroticism har en påverkan på volatilitet. 

 

Vid utförande av originaltest över grad av neuroticism var samtliga resultat signifikanta. 

Tester utfördes även där Grekland omklassificerats som stabil respektive neurotisk, där 

majoriteten av resultatet var signifikant. Därmed har författarna empiriskt stöd för att grad 

av neuroticism har en påverkan på volatilitet, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 

 

Hypotes 4 
H04: Det legala systemet har ingen påverkan på volatilitet. 

HA4: Det legala systemet har en påverkan på volatilitet. 

 

Utfört test över legalt system visar att majoriteten av resultaten var signifikanta, vilket 

innebär att författarna har empiriskt stöd att legalt system har en påverkan på volatilitet. 

Därmed förkastas nollhypotesen. 

 

Huvudhypotes 
H01: Kulturen i form av legalt system, neuroticism och religion har ingen påverkan på 

volatilitet. 

HA1: Kultur i form av legalt system, neuroticism och religion har en påverkan på 

volatilitet. 

 

Vid utförandet av originaltest med samtliga variabler var endast en variabel inte 

signifikant. Även tester där religion har omklassificerats samt tester där Grekland 

tilldelats en ny grad av neuroticism, visade att majoriteten av variablerna hade en 

signifikant påverkan. Författarna har därmed empiriskt stöd för att kulturella skillnader 

har en påverkan på volatilitet, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 
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Kapitel 7 - Analys  

I kapitlet analyseras resultatet och återknyts till den valda teoretiska referensramen 

samt tidigare studier inom ämnesområdet. För att underlätta läsningen har författarna 

delat upp analysen i liknande delkapitel som i resultatkapitlet. 

 

7.1 Religion 

Resultaten i studien angående kopplingen mellan majoritetsreligion och volatilitet 

antyder att flockbeteenden kan finnas på marknaderna. I resultaten syns det att 

kollektivistiska, katolska och ortodoxa länder tenderar att ha en högre volatilitet än de 

individualistiska, protestantiska länderna. Då länder som har katolicism och ortodoxism 

som majoritetsreligion tenderar ha ett kollektivistiskt tänk (Kalogeraki, 2009, s. 172; 

Lopez & Snyder, 2009, s. 297), kan det innebära att dessa länder är mer påtagliga av 

flockbeteenden (se avsnitt 3.2.1). Som tidigare nämnt, berättar teorin om flockbeteenden 

att volatiliteten tenderar att öka då individer påverkas av flockbeteende (Bikhchandani 

och Sharma, 2003, s. 281-282). Blasco, Corredor och Ferreruela (2012) har också påvisat 

effekten av flockbeteenden på katolska marknader (se avsnitt 4.4). Författarna menar att 

en koppling kan göras mellan katolicism och flockbeteenden, vilket skulle det kunna vara 

en förklaring till varför volatiliteten tenderar att vara högre i länderna med en katolsk 

majoritetsreligion. En liknande förklaring kan tänkas gälla på marknade i länder med 

majoritetsreligionen ortodoxism. 

 

Lopez och Snyder (2009, s. 297) antyder även att protestantiska länder är mer 

målfokuserade och framtidsorienterade, jämfört med länder med katolicism som 

majoritetsreligion som fokuserar på nutid. Denna skillnad kan tänkas påverka volatiliteten 

på en marknad då individer med fokus på nutiden bör tendera att reagera starkare på 

kortsiktig information, och därmed bör öka volatiliteten. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför de katolska länderna påvisat högre volatilitet än de protestantiska i 

denna studie. 

 

Stulz och Williamson (2003) påvisar att katolska länder tenderar ha sämre skydd för 

fordringsägare samt ett sämre upprätthållande av rättigheter, än protestantiska länder (se 

avsnitt 4.2). Länder med majoritetsreligionen protestantism verkar alltså vara mer 

investerarvänliga, vilket bör främja handeln. På grund av det starkare skyddet, kan det 

även tänkas vara en anledning till den lägre volatiliteten som protestantiska länder verkar 

uppleva i den här studien. Skyddet tillför en säkerhet, vilket gör att de inte bör reagera 

lika starkt på informationsflöden som investerare i länder med katolicism som 

majoritetsreligion. 

 

Tester utfördes även där vissa länder fick en egen religionskategori, då 

majoritetsreligionen i länderna varit diskutabel. Resultatet visade att länder med 

tveksamma religioner tenderade att ha lägst volatilitet. En anledning till detta resultat kan 

vara att de två religionerna har slagits ihop till en ny kultur, där det “bästa” från båda 

religionerna har inkluderats. Detta skulle innebära att individernas beteenden och 

beslutsprocesser (se avsnitt 3.6) skiljer sig från övriga religioner. 
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7.2 Grad av neuroticism  

Resultaten berättar att befolkningar med en lägre grad av neuroticism (stabila) verkar ha 

en lägre volatilitet än befolkningar med en högre grad. En möjlig förklaring till detta 

beskrivs i Lauriola och Levin (2001, s. 222, 224), där författarna menar att individer med 

en högre grad av neuroticism tar färre risker när det finns vinstmöjligheter, och fler risker 

när det finns en förlustpotential (se avsnitt 4.3). Prospektteorin behandlar individens 

beslutsprocess under risk (se avsnitt 3.6). Teorin menar att individer inte är riskbenägna 

vid säker vinst och risktagande vid säker förlust. Denna förklaring matchar resultatet från 

studien gjord av Lauriola och Levin (2001). En potentiell applikation av Lauriolas och 

Levins studie är att individer med en högre grad av neuroticism tar mindre risker vid 

positiv avkastning genom att investera mer, till skillnad från individer med en lägre grad. 

Detta skulle innebära att volatiliteten för gruppen med en högre grad av neuroticism också 

skulle vara högre. Vid förluster skulle däremot individerna ha en starkare reaktion, samt 

ta större risker och välja att investera mer eller mindre. Individer med en lägre 

neuroticismgrad skulle däremot ha en lugnare reaktion och ta färre risker, genom att 

exempelvis tänka att en återhämtning kommer ske, alltså ett mer långsiktigt tänk. Detta 

skulle innebära att länder vars individer har en lägre grad av neuroticism också har en 

lägre volatilitet på marknaden. 

 

En mer självklar anledning till den högre volatiliteten i länder vars befolkning har en 

högre grad av neuroticism, skulle kunna förklaras med en studie av Hirsh och Inzlicht 

(2008). I studien förklarar författarna att individer med en högre grad neuroticism föredrar 

negativitet framför osäkerhet (Hirsh & Inzlicht, 2008, s. 966) (se avsnitt 4.3). En möjlig 

effekt av detta skulle kunna vara att individer med en högre grad av neuroticism bör 

undvika aktiemarknaden på grund av dess osäkerhet. Detta skulle innebära att färre 

individer går in på dessa marknader, vilket bör öka volatiliteten. En annan studie som 

talar för detta, är skriven av Kwok och Tadesse (2006) (se avsnitt 4.5). I studien visas att 

länder vars individer har en högre grad av neuroticism, tenderar att föredra 

bankfinansiering framför aktiemarknaden (Kwok & Tadesse, 2006, s. 243). 

 

Länder som har klassificerats som neutrala har visat på högre volatilitet än resterande 

grupper. I studien av Hirsh och Inzlicht (2008, s. 965) berättar författarna att individer 

med en medelgrad av neuroticism bör ha liknande känslor som individer med en lägre 

neuroticismgrad, men med en mindre skillnad till individer med en hög grad av 

neuroticism. Studien visar på motstridiga resultat från detta arbete, vilket är anledningen 

till varför ytterligare tester har genomförts. I tidigare studier har Grekland placerats både 

väldigt högt och lågt på neuroticismskalan, vilket är varför ytterligare tester har utförts, 

där Grekland har omklassificerats till både stabil och neurotisk. I testet med ett neurotiskt 

Grekland, har resultaten visat att länder vars befolkning har en högre grad av neuroticism 

har en högre volatilitet än länder med en medelgrad. Resultaten var dock inte fullt 

signifikanta, vilket innebär att en sådan tolkning av dessa resultat bör undvikas eller göras 

med stor försiktighet. I och med detta, skulle det vara av intresse att undersöka huruvida 

resultaten hade passat studien bättre om fler eller färre artiklar hade använts för att dra 

genomsnittet av neuroticism för de olika länderna i studien. Då vissa studier hade vilt 

skilda rankningar, skulle sådana tester ytterligare fördjupa förståelsen. 

 

En teori som kan ha ett samband till neuroticism, är övertro på sin egen förmåga (se 

avsnitt 3.2.2). Teorin menar att vissa investerare tenderar att överskatta sin egna förmåga 

och underskatta risker (Brealey et al., 2016, s. 341). En koppling till neuroticism, skulle 
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bäst passa in på individer med en lägre grad av neuroticism då dessa hellre tar risker än 

individer med en högre grad. Enligt Daniel et al. (1998, s. 1839) innebär övertro en ökad 

volatilitet. Teorin går alltså emot resultaten i studien, då länder vars befolkning har en 

lägre grad av neuroticism, också har en lägre volatilitet. En eventuell anledning till detta 

är, som tidigare nämnt, att individer med en högre grad av neuroticism kan tänkas undvika 

marknaden, och därmed göra dessa marknader mer riskfyllda och volatila. Teorin skulle 

dock kunna vara en del av förklaringen till varför länder klassificerade som neutrala visar 

högre volatilitet än de som klassificerats som neurotiska. Den neutrala gruppen har 

motstridiga neuroticismklassificeringar, och skulle därför kunna tänkas influeras av både 

övertro och neuroticism, vilket därmed skulle innebära en högre volatilitet än för de 

resterande grupperna. 

 

7.3 Legalt system 

Stulz och Williamson (2003, s. 334) visar att aktieägarrättigheter korrelerar med lagligt 

system, samt att länder med Common law har bättre skydd än länder med Civil law (se 

avsnitt 4.2). Detta tyder på att länder med Common law tenderar vara mer 

investerarvänliga än länder med Civil law, vilket åskådliggörs i resultatet där Common 

law har lägre volatilitet än samtliga lagsystem under Civil law. 

 

En annan studie som behandlar det legala aktieägarskyddet för minoritetsägare mer 

ingående, är skriven av La Porta et al. (1998) (se avsnitt 4.2). Vidare visar den tidigare 

studien att länder med French Civil law har det sämsta legala aktieägarskyddet följt av 

länder med German Civil law och sedan Scandinavian Civil law (La Porta et al., 1998, s. 

1129, 1132). La Porta et al. (1998, s. 1132) visar även att länder med Common law har 

det bästa skyddet för investerare. Som tidigare nämnt visar resultatet av denna studie att 

länder med Scandinavian Civil law verkar ha den högsta volatiliteten följt av länder med 

French Civil law, German Civil law och sist Common law. Detta innebär att resultatet i 

denna studie delvis motsäger studien gjord av La Porta et al. (1998), då länder med 

Scandinavian Civil law har en högre volatilitet än förväntat enligt rankningen. 

 

I studien gjord av La Porta et al. (1998) har fler länder inkluderats än i denna studie, och 

på grund av detta har en egen rankning gjorts endast innehållande länder från studiens 

urval. Enligt denna rankning har German Civil law ett sämre skydd än länder med French 

Civil law. Med denna rankning, har resultaten i denna studie ännu mindre koppling. Detta 

är en intressant observation, då endast ett av urvalsländerna, Polen, föll bort i 

rankningarna. En anledning till den låga korrelationen, kan vara andra kulturella aspekter 

som påverkar volatiliteten bland länderna. I testerna över kulturella effekter, där Grekland 

klassificeras som neurotisk, har samma rangordning bland de legala systemen som den 

egna rankningen. Dessa tester var inte helt signifikanta, men resultaten tyder på att 

rangordningen kan vara sann när övriga kulturella aspekter inkluderas. 

 

En viktig observation som La Porta et al. (1998, s. 1115, 1119) uttrycker, är att legala 

system revideras av respektive land, samt att influenser från andra legala system kan 

påverka varje lands legala system. Författarna nämner även fall där delar av ett land har 

ett legalt system skilt från resterande landet (La Porta et al., 1998, s. 1119). Detta kan vara 

en del av anledningen till varför resultaten inte alltid stämmer överens med rankningarna. 
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7.4 Kulturella effekter 

Resultaten har påvisat att det verkar finnas en kulturell effekt på volatiliteten, vilket 

indikerar att marknaden inte är fullt effektiv (se avsnitt 3.4). Den effektiva 

marknadshypotesen menar att investerare ska vara fullt rationella och inte låta irrationella 

aspekter styra handlingsbeslut (Shleifer, 2000, s. 2). Denna studie visar att det finns 

beteendemässiga skillnader mellan kulturer, vilket behandlas i teorin Behavioral Finance 

(se avsnitt 3.2). Som tidigare nämnt finns det tre antaganden som rör området, varav det 

andra har en tydlig koppling till studien. Detta antagande menar att investerare påverkas 

av omgivningens handlingar (Olsen, 1998, s. 11). Detta antagande styrker påståendet att 

kulturella aspekter påverkar investerares beslutsprocesser. 

 

Som tidigare nämnt är både den effektiva marknadshypotesen och Behavioral Finance två 

extrema utgångspunkter som inte ensamma kan förklara marknaden (Lo, 2012, s. 24). På 

grund av detta har en sammanslagning gjorts vid namn Adaptiva marknadshypotesen (se 

avsnitt 3.5), vilken kan förklara marknaden på ett mer realistiskt sätt (Lo, 2012, s. 27). Då 

resultaten i denna studie visar att det tenderar att finnas kulturella effekter på 

marknadsvolatiliteten, kan effektiviteten av marknaderna ifrågasättas, men inte helt 

uteslutas. Den adaptiva marknadshypotesen verkar därför vara ett bra substitut. 

Resultaten pekar även på att det finns effekter från Behavioral och Cultural Finance (se 

avsnitt 3.2 och 3.3) på marknaden. 

 

Andra tidigare studier har också visat att kulturella effekter har en påverkan på den 

finansiella marknaden. Kolb och Rodriguez (1987) visar att kulturell vidskepelse kan 

påverka avkastningen (se avsnitt 4.1). Även Kwok och Tadesse (2006, s. 227) påvisar 

kulturens påverkan, där individer i kontinentala Europa tenderar att föredra 

bankfinansierade finansiella system jämfört med anglosaxiska kulturer där 

aktiemarknaden verkar föredras (se avsnitt 4.5). I och med dessa studier, och den utförda 

undersökningen, verkar bevis finnas för att Cultural Finance har effekter på marknader 

(se avsnitt 3.3). 

 

Författarna är medvetna att andra aspekter än kulturella kan vara orsak till olika 

volatiliteter på de utvalda marknaderna. Nelson (1996, s. 3-4) menar att det finns olika 

aspekter som påverkar volatiliteten, där positiv korrelation till tidigare marknadsrörelser 

är ett av dem (se avsnitt 3.1). Vissa länder i urvalet påverkades mer av den finansiella 

krisen 2008, vilket innebär att volatiliteten i dessa länder därför kan ha varit högre på 

grund av denna korrelation. Många av dessa länder har haft katolicism eller ortodoxism 

som majoritetsreligion, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

 

I denna studie har de kulturella aspekterna begränsats till religion, grad av neuroticism 

och legalt system. Dessa aspekter kan självklart inte ge en heltäckande förklaring av 

kulturella skillnader, dock tillräckligt för att koppla till aktiemarknader och dess 

skillnader. Resultaten skulle kunna blivit både mer och mindre signifikanta om fler, färre 

eller andra kulturella aspekter hade inkluderats i studien, varför viss aktsamhet bör tas vid 

tolkningar. 
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7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 

Under studiens gång har författarna stött på några samhälleliga och etiska aspekter som 

är viktiga att diskutera. En av dessa aspekter är huruvida författarna kan klassificera ett 

lands befolkning som neurotisk eller stabil. Författarna har därför varit noggranna under 

arbetets gång med att poängtera att länder som klassificerats som neurotiska, endast har 

en högre grad av neuroticism bland befolkningen än det resterande urvalet, och inte att 

befolkningen är neurotisk i sig. För att göra klassificeringen trovärdig har författarna, som 

tidigare nämnt, valt att inkludera flera tidigare undersökningar. 

 

En annan viktig aspekt som dök upp under arbetet är hur författarna har gjort 

generaliseringar av kulturer. Även här är det viktigt att notera att författarna inte menar 

att hela befolkningen i en kultur agerar och handlar på ett specifikt sätt, utan ett beteende 

som är utbrett inom kulturen. 

 

Gällande de samhälleliga aspekterna, skulle denna studie kunna påverka investerare till 

att välja marknader som matchar deras egna riskapetit, vilket skulle innebära att 

risktagande investerare skulle söka sig till mer volatila marknader, medan investerare med 

en låg riskapetit söker sig till marknader med lägre volatilitet. Om detta skulle hända, 

skulle det kunna leda till att kulturerna och marknaderna får ett ännu starkare samband 

till volatiliteten.  
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Kapitel 8 - Slutsats  

I kapitlet återkopplas studiens problemformulering samt syfte för att avgöra huruvida 

författarna har besvarat dessa. Vidare kommer slutsatser att dras utefter studiens resultat 

som sedan kommer diskuteras med avseende på vilka bidrag undersökningen tillför. 

Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning inom ämnesområdet.  

 

8.1 Kulturens påverkan på volatiliteten 

I inledningen presenterades studiens problemformulering: Förekommer det kulturella 

skillnader i form av religion, legalt system och grad av neuroticism i aktieprisvolatilitet 

på olika europeiska och västerländska aktiemarknader? 

 

Resultaten visar att de valda kulturella aspekterna i de undersökta länderna tenderar att 

ha en påverkan på respektive index volatilitet, under den valda undersökningsperioden. 

Samtliga alternativhypoteser har accepterats, då tillräckligt signifikanta resultat har 

uppnåtts, se tabell 15. 

 
Tabell 15. Sammanställning av hypotestest. 

HYPOTES STÖD INGET STÖD 

HA1 
Kultur i form av legalt system, neuroticism 

och religion har en påverkan på volatilitet 
X 

 

HA2 Religion har en påverkan på volatilitet X  

HA3 
Grad av neuroticism har en påverkan på 

volatilitet 
X 

 

HA4 Legalt system har en påverkan på volatilitet X  

 

En av delhypoteserna undersökte huruvida religion har en påverkan på volatilitet. 

Religionerna som inkluderades i testerna var protestantism, katolicism och ortodoxism. 

Testerna indikerade att en påverkan finns, och signifikanta resultat stärkte fynden. 

Författarna vill dock observera att resultaten bör användas med försiktighet, då urvalet av 

index och länder varit begränsat för samtliga religioner. Extra stor aktsamhet bör tas för 

resultaten angående länder med majoritetsreligionen ortodoxism, då endast ett sådant land 

har inkluderats i testerna. 

 

Den andra delhypotesen undersökte huruvida graden av neuroticism för en befolkning har 

en påverkan på volatilitet. Samtliga testade länder graderades i de tre kategorierna Stabil, 

Neutral och Neurotisk. Testerna indikerade att det finns signifikanta skillnader beroende 

på befolkningens sammanslagna grad av neuroticism i respektive land. Författarna vill 

dock observera att indelningen har skett med hjälp av neuroticismmått som presenterats i 

fyra tidigare studier, vilket kan ha påverkat resultaten. Då vissa studier har haft 

motstridiga graderingar av länder, har en sammanslagning gjorts för att inte lägga för stor 

vikt vid endast en studies indelning. På grund av detta har även indelningen av 

neuroticismkategori i denna studie påverkats, vilket senare kan ha påverkat resultaten. 

Även för dessa resultat bör det observeras att urvalet varit begränsat. 

 

Den tredje och sista delhypotesen undersökte huruvida legalt system har en påverkan på 

volatilitet. De legala system som inkluderades i studien var Common law, samt French, 
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German och Scandinavian Civil law. Utförda tester har visat att en påverkan från dessa 

legala system finns på aktiemarknadsvolatiliteten. Tidigare forskning om aktieägarskydd 

för minoritetsägare har delvis kunnat förklara skillnaderna, då länder med bättre skydd 

har en mer investerarvänlig aktiemarknad, vilket bör leda till en lägre volatilitet. Även 

här bör en viss aktsamhet tas, då urvalet har varit lågt. 

 

Studiens huvudhypotes undersökte huruvida de tre valda kulturella aspekterna, religion, 

grad av neuroticism och legalt system, har en påverkan på volatilitet. Studien har visat att 

kulturella skillnader har en signifikant påverkan på volatilitet. I ovanstående stycken har 

problem med studien presenterats, vilka även gäller för denna hypotes. Som tidigare 

nämnt bör en viss aktsamhet av resultatet tas även här, då urvalet varit begränsat i samtliga 

undersökningsgrupper. 

 

Därmed har även studiens syfte uppnåtts: Syftet med denna studie är att undersöka om 

kulturella aspekter kan förklara volatiliteten i marknadsindex på europeiska och 

västerländska marknader. De kulturella aspekterna som behandlas i studien är religion, 

grad av neuroticism och legalt system. 

 

8.2 Kunskapsmässigt bidrag 

Resultatet visar att kulturella skillnader har en påverkan på volatiliteten på de utvalda 

marknaderna, vilket innebär att investerare har ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när 

de vill styra risken i sin portfölj. Den kulturella påverkan på volatiliteten innebär, ur ett 

företags synvinkel, att aktieprisvolatiliteten kan kontrolleras till en viss grad genom att 

välja en lämplig marknad med “önskvärd” kultur. Detta kan vara av stor vikt för företag, 

då hög volatilitet ökar risken för konkurs (Daly, 2011, s. 46). 

 

Vidare ger resultatet en ökad förståelse för faktorer som kan påverka volatiliteten på en 

marknad. I denna studie har författarna påvisat att kulturen i de undersökta länderna under 

den valda tidsperioden verkar ha en påverkan på marknadens volatilitet. Med dessa 

resultat har det relativt nya forskningsområdet Cultural Finance fått ytterligare stöd. 

 

8.3 Förslag till framtida forskning  

I denna studie har författarna valt religion, grad av neuroticism samt legalt system som 

kulturella aspekter som ska förklara skillnaden i volatilitet på de olika marknaderna. 

Författarna anser att ytterligare forskning kring andra kulturella aspekter skulle vara 

intressant att undersöka, exempelvis språk och gemensam historia. Med fler kulturella 

aspekter skulle forskningen få bättre och tydligare resultat samt mer tyngd. Det är även 

intressant att se om det finns andra kulturella aspekter som har en större påverkan på 

volatiliteten, än de aspekter som är inkluderade i denna studie. Ytterligare forskning kring 

hur olika kulturella aspekter kan påverka volatiliteten på aktiemarknaden kan vara av 

intresse för investerare vid bestämmandet av vilken marknad de ska köpa aktier på samt 

för företag då det kan hjälpa dem vid beslut om vilken marknad de ska lista sig på. 

 

Då studien endast mäter kulturella aspekter på de västerländska marknader, anser 

författarna att studier som inkluderar andra marknader även skulle vara av intresse. Det 
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skulle ha betydelse för att ytterligare stärka hur kulturer påverkar marknader samt vidare 

hjälpa investerare och företag vid beslutsfattande. 

 

Som tidigare nämnt har inte alla länder fullt återhämtat sig efter finanskrisen, till exempel 

Grekland, och det skulle därför vara intressant att utföra studien under en annan 

tidsperiod. En sådan skulle ge de kulturella påverkningarna på marknadsvolatilitet en 

större trovärdighet och tyngd. Eftersom många av de påverkade länderna hade 

majoritetsreligionen ortodoxism eller katolicism skulle det kunna tänkas ge andra resultat. 

 

Vidare vill författarna påpeka att ett mer tillförlitligt resultat kan framställas om samma 

typ av index används i testerna. I denna studie har, som tidigare nämnt, både pris- och 

total return index används, vilket innebär vissa problem för resultaten, då det kan innebära 

oönskade effekter på volatiliteten. På grund av detta, är samma indextyp för samtliga 

observationer att rekommendera 

 

Slutligen anser författarna att framtida forskning bör inkludera större delar av 

marknaderna inom länderna som undersöks. Det mest önskvärda, vore att inkludera 

samtliga företag och transaktioner för att kunna se de verkliga påverkningarna som de 

kulturella skillnaderna har. I större länder vore det även intressant att vidare undersöka 

huruvida det finns skillnader i kulturella aspekter och volatilitet mellan olika områden 

inom landet. 
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Kapitel 9 - Sanningskriterier 

I kapitlet beskrivs det hur tillförlitlig studien kan anses vara med avseende på validitets- 

och reliabilitetskriterierna. Författarna redogör för eventuella fallgropar samt vad som 

har gjorts för att höja studiens tillförlitlighet.  

 

9.1 Reliabilitet  

För att en studie ska anses vara tillförlitlig krävs det att studien uppnår hög reliabilitet, 

det vill säga att upprepade mätningar av ett problem ger samma resultat (Lindfors, 1993, 

s. 110). Hur hög reliabilitet en studie anses ha bestämts av hur insamling av datamaterial 

sker (Lindfors, 1993, s. 161). Ett exempel på vad som kan påverka en studies reliabilitet 

är felkällor som uppstår vid registrering, kodning, med mera av det insamlade materialet 

(Lindfors, 1993, s. 110). Under studiens gång har författarna strävat efter att minimera 

överförings- och bearbetningsfel. Vid insamling och bearbetning av datamaterialet var 

båda författarna närvarande för att upptäcka potentiella misstag. Ytterligare granskning 

har utförts genom slumpmässiga stickprov för att säkerställa att inga misstag har gjorts. 

Författarna anser att denna åtgärd bör minska risken för väsentliga fel och bör därför 

öka tillförlitligheten av studien. 

 

9.2 Validitet 

Validitet innebär att forskaren mäter det som avses att mätas (Bryman, 2012, s. 170). För 

att studien ska nå hög validitet krävs att begreppsvaliditet samt reliabilitet är uppfyllda 

(Lindfors, 1993, s. 161). Begreppsvaliditet innebär, som den operationella definitionen, 

att studien mäter det den avser att mäta, där det insamlade materialet ska vara relevant för 

studien samt för den teoretiska grunden (Lindfors, 1993, s. 108). Då studien avsett att 

undersöka kulturella effekter på volatiliteten, har tre förklarande variabler valts för att 

representera kultur. Det finns självklart fler kulturella aspekter som kunnat testas, men 

författarna har ansett att de tre valda aspekterna omfångar begreppet kultur väl och bör 

vara några av de starkaste krafterna för att beskriva kulturens uppbyggnad. 

 

Vid en undersökning är det viktigt att klargöra studiens generaliserbarhet. Med 

generaliserbarhet menas hur studiens urval kan appliceras på hela populationen (Lindfors, 

1993, s. 162). För att studien ska vara generaliserbar, krävs det att urvalet är representativt 

för populationen (Bryman, 2012, s. 176). I denna studie har urvalet bestått av index från 

ett antal västerländska länder. Index är inte fullt representativa för de utvalda länderna, 

då de är begränsade till en marknad i respektive land med ett bestämt antal företag. Då de 

utvalda indexen är bland de största på de största marknaderna i de utvalda länderna, är 

ändå index en relativt bra representation över befolkningarnas handelsbeteenden i 

respektive land. Författarna har dock varit aktsamma vid generaliseringar för att inte dra 

för starka slutsatser. Det är även viktigt att notera att endast ett land med 

majoritetsreligionen ortodoxism har inkluderats i urvalet, vilket gör sådana resultat 

mindre tillförlitliga och generaliserbara. Detta land har även utstått finansiella svårigheter 

långt efter övriga länder påbörjat deras återhämtning från finanskrisen. En annan viktig 

aspekt att ha i åtanke är att generaliseringar inte kan ske till grupper utöver populationen 

(Bryman, 2012, s. 176). Författarna har även observerat detta, då inga generaliseringar 
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har dragits till länder som inte har studerats. Det kan även vara av vikt att påminna läsaren 

om att själva inte dra för stora slutsatser om de presenterade resultaten. 

 

Replikerbarheten i en studie är viktig, då den försäkrar om studiens objektivitet. När en 

studie är replikerbar, kan samma studie utföras av andra forskare, och i fall där samma 

resultat inte finns är validiteten tvivelaktig. För att replikerbarheten ska vara möjlig, är 

det viktigt att utförligt beskriva processen. (Bryman, 2012, s. 177) Författarna har haft 

detta i åtanke under arbetets gång, och har därför utförligt beskrivit urval, klassificeringar, 

datahantering och tester som har gjorts. I och med detta har replikerbarheten ökat, och 

därmed förstärkt studiens objektivitet. 
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Bilagor  
Bilaga 1 - Indelning av neuroticismklasser 
All forskning som har graderat olika länders neuroticismgrad, har använt sig utav olika 

skalor, vilket försvårar arbetet att får ett genomsnitt från samtlig forskning. För att klassa 

de valda länderna i kategorierna “Neurotisk”, “Neutral” och “Stabil”, har först en 

indelning gjorts för högre och lägre grader av neurotiska och stabila värden i respektive 

studies neuroticismvärden. För att se uppdelningen, se tabell 16. 

 
Tabell 16. Indelning av neuroticismgrader i respektive studie. 

Lynn & Martin McCrae & Terracciano Lester Kööts-Ausmees et al. 
Noge 10,35 Schweiz 47,5 Storbritannien Stabil -0,80 Sverige 46,3 

Nederländerna 11,50 Nya Zeeland 47,9 Grekland Stabil -0,43 Danmark 46,5 

Kanada  12,75 USA 48,1 Nederländerna Stabil -0,39 Finland 47.1 

Tyskland 13,65 Tyskland 48,1 USA Stabil -0,38 Norge 47,4 

Finland 14,60 Australien 48,6 Irland Stabil -0,35 Storbritannien 47,4 

Storbritannien 15,00 Kanada 49,5 Kanada Stabil -0,16 Nederländerna 48,6 

USA 15,05 Spanien 49,7 Australien Stabil -0,12 Irland 50,1 

Frankrike 15,10 Storbritannien 50,1 Nya Zeeland Stabil -0,11 Polen 50,7 

Australien 15,50 Danmark 50,3 Finland Neurotisk 0,09 Tyskland 52,8 

Spanien 16,25 Polen 50,7 Norge Neurotisk 0,16 Schweiz 53,2 

Italien 16,65 Italien 52,6 Spanien Neurotisk 0,24 Frankrike 55,4 

Grekland 18,30 Frankrike 52,7 Sverige Neurotisk 0,35 Spanien 57,1 

 Italien Neurotisk 0,52  

Tyskland Neurotisk 0,59 

Danmark Neurotisk 1,22 

Schweiz Neurotisk 1,48 

Frankrike Neurotisk 1,79 

 

Efter detta sammanställdes samtliga studier i samma tabell för att tydliggöra varje lands 

värden och indelningar. Varje indelning numrerades även för att underlätta rankningen 

senare, med en början från ett för det mest neurotiska värdet inom varje studie. För att se 

sammanställningen, se tabell 17. 

 
Tabell 17. Sammanställning över samtliga indelningar. 

Land Lynn & Martin McCrae & 

Terracciano 

Lester Kööts-

Ausmees et al. 

Finland 8  9 10 

Sverige   6 12 

Norge 12  8 9 

Frankrike 5 1 1 2 

Spanien 3 6 7 1 

Italien 2 2 5  

Nederländerna 11  15 7 

Storbritannien 7 5 17 8 

Australien 4 8 11  

Kanada 10 7 12  

Irland   13 6 

Schweiz  12 2 3 

Grekland 1  16  

Nya Zeeland  11 10  

Polen  3  5 

Danmark  4 3 11 

USA 6 10 14  

Tyskland 9 9 4 4 
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När sammanställningen var färdig, rangordnades samtliga länder utefter resultaten. 

Länder med en majoritet av klassningar som neurotiska alternativt stabila, fick en sådan 

rankning i denna även sammanställning, medan länder med tvetydiga rankningar blev 

klassade som neutrala. För den inbördes ordningen, fick tydligare resultat en högre 

klassning, det vill säga, länder där samtliga studier var enhälliga fick en högre placering 

mot Neurotisk respektive Stabil, medan länder med blandade resultat resulterade närmare 

mitten med de neutrala länderna. För en lista över de testade länderna och respektive 

klassificering, se Tabell 18. 

 
Tabell 18. Klassificering av neuroticismgrad. 

LAND NEUROTICISMKLASS 
Frankrike Neurotiskt 

Italien Neurotiskt 

Spanien Neurotiskt 

Polen Neurotiskt 

Schweiz Neurotiskt 

Danmark Neurotiskt 

Tyskland Neutralt 

Grekland Neutralt 

Irland Neutralt 

Sverige Neutralt 

Australien Stabilt 

Norge Stabilt 

USA Stabilt 

Finland Stabilt 

Storbritannien Stabilt 

Kanada Stabilt 

Nya Zeeland Stabilt 

Nederländerna Stabilt 
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Bilaga 2. Korrelation mellan samtliga variabler 

 
Figur 3. Korrelation mellan variablerna i testerna. 

 

Vol = Handelsvolym för respektive index och dag 

BNP = BNP per capita fr respektive land 

K = Katolicism 

P = Protestantism 

O = Ortodoxism 

NE = Neurotisk 

ST = Stabil 

NO = Neutral 

Common = Common law 

French = French Civil law 

Scan = Scandinavian Civil law 

German = German Civil law  
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Bilaga 3. Resultatpresentation 

Test av religion 
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Test av religion – Omklassificerade religioner 
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Test av grad av neuroticism  
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Test av grad av neuroticism - Grekland klassificeras som stabil 
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Test av grad av neuroticism - Grekland klassificeras som neurotisk 
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Test av legala system 
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Test av kulturens påverkan på volatiliteten  
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Test av kulturens påverkan på volatiliteten – omklassificering av 

religioner 
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Test av kulturens påverkan på volatiliteten - Grekland klassificeras 

som neurotisk  
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Test av kulturens påverkan på volatiliteten - Grekland klassificeras 

som stabil  

 
 

 

 

 



71 
 

 
 



 

 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 


