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Sammandrag: 

I den här avhandlingen undersöker jag om skillnader i placerarbeteende världen över 
kan förklaras med kulturella attribut där kulturella attribut definieras som Hofstedes 
kulturdimensionsteori och placerarbeteende definieras som skillnad i volatilitet 
kontrollerat med kontrollvariabler. 

För att besvara detta börjar jag med att presentera teori gällande kapitalmarknader 
samt finansiell beteendeteori. Efter det går jag över till att förklara teori gällande 
kulturella attribut där jag använder mig av Hofstedes kulturdimensionsteori och dess 
sex nivåer. Därtill kritiserar jag kulturdimensionsteorin. 

Därefter diskuterar jag tidigare forskning genom att börja med tidigare forskning 
omkring placerarbeteende, gå vidare till forskning gällande skillnader i 
placerarbeteende i olika kulturer samt tidigare forskning gällande Hofstedes 
kulturdimensionsteori. Jag diskuterar även tidigare forskning gällande vilka faktorer 
som har en inverkan på volatilitet där jag diskuterar både traditionell ekonomisk teori 
samt beteendemässiga faktorer.  

Efter teorin presenterar jag den regressionsmodell jag använder samt data jag har 
samlat in. Data har samlats in för tiden 01.01.2001-31.12.2020. Utöver 
kulturdimensionerna använder jag mig av kontrollvariablerna BNP, inflation, handel, 
växelkurs samt livslängd. Därtill införs dummyvariabler. 

Jag avslutar avhandlingen med att presentera samt diskutera resultaten. Jag kan inte 
konkludera att skillnader i placerarbeteende världen över kan förklaras med kulturella 
attribut. 

Nyckelord: Placerarbeteende, Hofstede, Kultur, Kulturdimension, Kulturella 
attribut, Volatilitet, Hemlandsbias, Rationalitet, Placerare. 
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1 INTRODUKTION 

För ganska exakt två och ett halvt år sen satte jag mig ner med frågan ”Skiljer sig 
placerarbeteende på den kinesiska aktiemarknaden från övriga världen och kan skillnader i 
placerarbeteende förklaras med kulturella attribut”. Men till min förvåning hittade jag 
absolut ingenting i min undersökning som tydde på detta. Med tid ledde detta till att tanken 
väcktes att ifall placerarbeteende i Kina inte skiljer sig från övriga världen så är frågan om 
placerarbeteende över hela världen skiljer sig från varandra och ifall dessa skillnader i sådant 
fall kan förklaras med kulturella attribut. Men vad är placerarbeteende och vad är kulturella 
attribut? I all sin korthet är placerarbeteende allt det beteende som placerarna på en marknad 
uppvisar och kulturella attribut är de kvantifierbara kulturella mått som finns. Där 
placerarbeteende på aggregerad nivå är allt det beteende som placerare uppvisar på en 
marknad så skiljer jag i den här studien placerarbeteende till två kategorier, på samma vis 
som man vanligtvis skiljer på beteende, nämligen rationellt och irrationellt beteende. En mer 
akademisk förklaring till beteende och placerarbeteende ges i ett senare skede. 

De vanligaste biaserna som placerare faller för introduceras och placerarbeteende kopplas 
ihop med spelbeteende, som Shiller (2003) kallar det, som är en viktig del av 
placerarbeteende där spelbeteende refererar till tendensen bland placerare att bete sig på 
börsen som om de vore på ett casino. Jag följer Baker och Ricciardi (2014) som menar att de 
flesta placerare kan delas in i två kategorier: Placerare med överdrivet självförtroende och 
status quo-placerare. Där den första tenderar överskatta sin egen kompetens vilket vanligen 
leder till underdiversifiering och överdriven handel medan den andra accepterar situationen 
som den är vilket vanligen leder till att status quo-placerare inte uppdaterar sin uppfattning 
även då det skulle medföra ekonomiska vinster. Med detta antagande förkastar Baker och 
Ricciardi (2014) effektivt rationella placerare. Överdrivet självförtroende som leder till 
överdriven handel och underdiversifiering är också det som förknippas med spelbeteende.  

Där ekonomisk teori och ekonomiska modeller vanligtvis har antagandet att människan är 
rationell (bland annat Fama, 1970; Brealy och Myers, 1984; Sharpe, 1985) så har man även 
funnit beteende som avviker från detta (till exempel Shiller, 1989). Sådant beteende kallas 
vanligtvis för beteendemässig bias eller helt enkelt bias. Det finns en hel del kända 
beteendemässiga biaser så som trendjagande, förankring, bekantskapsbiasen, 
ångersaversion, representationsbias, dispositionseffekt, konfidensbias och hemlandsbias. 
Dessa diskuteras mer djupgående i kapitel två och tre. Det faktum att hembiasen existerar, 
som är tendensen bland placerare att hålla en oproportionerligt stor del av sina portföljer i 
inhemska aktier, är ett fundamentalt antagande för att kunna undersöka kulturs inverkan på 
placerarbeteende. Ifall hemlandsbias inte existerade så skulle placerarna sprida sina 
placeringar i proportion över hela världen och därmed skulle varje kultur i princip 
representeras proportionerligt på varje marknad. 
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Som kulturella attribut används Geert Hofstedes kulturdimensioner som knyts ihop till den 
förväntade inverkan dessa har på placerarbeteende. Som placerarbeteende används 
volatilitet på årsnivå och därmed utförs en regressionsanalys av volatilitet mot Hofstedes 
kulturdimensioner. Avhandlingen avslutas med en diskussion samt rekommendationer för 
fortsatt forskning.  

1.1 Problemområde 

I den här avhandlingen undersöks om skillnader i placerarbeteende världen över kan 
förklaras med kulturella attribut i enlighet med Hofstedes kulturdimensionsteori där alla 
kulturdimensioner används. Ett flertal tidigare studier har använt sig av någon eller några 
kulturdimensioner då de har undersökt placerarbeteende men mig veterligen har ingen 
tidigare studie använt sig av alla sex kulturdimensioner. Därtill har ingen tidigare studie så 
vitt jag vet använt sig av kulturdimensionen tillfredställelse mot återhållsamhet då de har 
undersökt placerarbeteende. Utöver detta torde ingen tidigare studie använt sig av Hofstedes 
kulturdimensioner där placerarbeteende undersökts på en global nivå.  Vidare har mig 
veterligen ingen tidigare studie som använt sig av Hofstedes kulturdimensioner då 
placerarbeteende undersökts beaktat vare sig Afrika eller Sydamerika. Enligt vad jag känner 
till har ingen tidigare studie som använt sig av Hofstedes kulturdimensioner undersökt 
placerarbeteende på aggregerad nivå på en marknad utan däremot fokuserat på bland annat 
uppfattning om risk, portföljallokering samt val att investera eller inte investera med flera. 
Denna avhandling fyller dessa tomrum som tidigare studier har lämnat då alla sex av 
Hofstedes kulturdimensioner används som förklarande mått och placerarbeteende på 
aggregerad nivå i form av volatilitet undersöks. 

För det första kan det vara av intresse för placerare att veta om kultur har en inverkan på 
placerare världen över då detta kan ha en väldigt stor inverkan på den egna 
placeringsstrategin. Vidare kan det vara intressant att veta om vissa specifika kulturella 
attribut har en inverkan på placerarbeteende. Därtill så är det även otroligt intressant att se 
om det finns skillnader i placerarbeteende under de olika tidsperioderna. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka ifall skillnader i placerarbeteende världen 
över kan förklaras med kulturella attribut. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen utförs endast i de länder och regioner där det tillförlitligt går att uppmäta 
kulturella attribut. Kulturella attribut uppmäts med Geert Hofstedes kulturdimensionsteori 
och dess sex nivåer. Det finns 65 sådana länder och regioner. I Hofstedes 
kulturdimensionsteori betraktas Arabländerna, Västafrika och Östafrika som ett område var 
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i stället för skilda länder. Marknadsdata samlas in skilt för varje land i respektive region och 
jämförs med Hofstedes data för varje region skilt för sig. Hofstedes sex dimensioner jämförs 
mot ett aktieindex per land med undantag av USA där S&P500 och Nasdaq100 beaktas; 
Indien där BSE Sensex och Nifty50 beaktas samt Kina där både Shanghai och Shenzhen 
börsen beaktas. Därtill beaktas Hong Kong (SAR) och Taiwan skilt från Kina. 

Alla länder och regioner där det inte går att uppmäta Hofstedes sex kulturdimensioner 
tillräckligt tillförlitligt fälls bort ur studien. Vidare fälls alla länder där tillräckligt mycket 
marknadsdata inte finns tillgängligt bort ur studien. Därtill fälls länder där en eller flera 
kontrollvariabler saknas bort ur studien. Data samlas in för tidsperioden 01.01.2001–
31.12.2020. För att minimera databortfallet delas data in i fyra perioder med en längd på fem 
år var för att kunna inkludera så många länder och regioner i studien som möjligt. Därtill 
utförs en fullständig tidsperiod. 

I undersökningen tolkas placerarbeteende som skillnaden i volatilitet. 

1.4 Kontribution 

Den här avhandlingen bidrar till den existerande litteraturen på flera olika sätt. För det första 
undersöker jag kulturens inverkan på placerarbeteende på en global nivå där alla Hofstedes 
sex dimensioner används som förklarande mått på placerarbeteende. Detta är särskilt 
intressant då så gott som alla tidigare studier endast använt sig av några av Hofstedes 
kulturdimensioner. De facto har jag inte hittat en enda tidigare studie som använt sig av alla 
sex kulturdimensioner. För det andra delar jag i avhandlingen upp placerarbeteende i olika 
tidsperioder vilket ger möjligheten att undersöka om det finns skillnader i placerarbeteende 
i olika tidsperioder där vissa tidsperioder är i sjunkande marknader och andra i stigande 
marknader. 

Vidare så undersöker jag olikt tidigare studier placerarbeteende på en global nivå där 
Hofstedes kulturdimensioner är i fokus. Med andra ord så undersöker jag ifall kulturella 
skillnader i enlighet med Hofstedes kulturdimensionsteorier på en global nivå kan förklara 
placerarbeteende. Detta är speciellt intressant då det kan ge indikation för vilka kulturella 
särdrag som har en inverkan på placerarbeteende och därmed lägga grunden för att använda 
sig av specifika Hofstede mått vid undersökning av placerarbeteende. 
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2 KAPITALMARKNADER 

Generellt sett finns det två läger inom kapitalmarknadsteori. Å ena sidan finns det den 
moderna portföljteorin av Markowitz (1952), slumpvandringsteorin av Fama (1965) samt 
hypotesen om effektiva marknader av Fama (1970) som samlat ser på placerare som 
rationella individer som uppfattar information som den anländer. Å andra sidan finns det 
finansiell beteendeteori som hänvisar till att placerare beter sig irrationellt då en individs 
känslor och upplevelser har en inverkan på de beslut som hon gör som placerare.  

2.1 Teorin om slumpvandring 

En grundläggande teori inom finansiell ekonomi är teorin om slumpvandring. Teorin om 
slumpvandring (random walk) hävdar att den oförväntade avkastningen alltid rör sig 
slumpmässigt och att prognoser av tillgångars framtida värde därmed inte kan göras på basis 
av tidigare observationer. Enligt teorin om slumpvandring skulle investerare kunna köpa 
tillgångar till det nuvarande priset och genast sälja dem till det framtida priset ifall metoder 
för att förutse framtida prisförändringar existerade. Även om det var Malkiel (1973) som i sin 
bok ”A Random Walk Down Wall Street” gjorde teorin om slumpvandring populär så 
utarbetades grunden till teorin om att aktiepriser rör sig slumpmässigt först av Kendall (1953) 
som hänvisade till att sannolikheten för att en akties pris går upp eller ner är precis lika stor 
och oberoende av historisk prisutveckling. Därmed existerar inte metoder som kan förutspå 
framtida prisutveckling. Fama (1965) byggde vidare på samma teori och hänvisade till att 
dagens aktiekurser varken har något minne av tidigare aktiekurser eller någon betydelse för 
framtida prognos. Därmed gäller teorin om slumpvandring så länge som tidigare 
prisförändringar inte kan användas för att analysera kommande prisförändringar eller 
erhålla högre förväntad avkastning. Enligt Malkiel (2003) förutsätter teorin om 
slumpvandring att informationsflödet är obegränsat samt att aktiekurserna omedelbart 
reagerar på ny och oförutsägbar information som publiceras. Därmed måste 
prisförändringen av aktier vara slumpmässig och oförutsägbar. 

2.2 Hypotesen om effektiva marknader 

En annan grundläggande teori inom finansiell ekonomi är hypotesen om effektiva 
marknader. Hypotesen om effektiva marknader utarbetades av Fama (1970) som en 
fortsättning på teorin om slumpvandring. Enligt hypotesen om effektiva marknader är 
finansmarknader effektiva och välfungerande om endast ny information på finansmarknader 
påverkar prissättningen av finansiella tillgångar. För att marknaderna ska vara effektiva 
måste tre kriterier uppfyllas. Enligt det första kriteriet får transaktionsrelaterade kostnader 
inte påverka marknader då dessa kan stå som ett hinder för handel med finansiella tillgångar. 
Enligt det andra kriteriet måste all information som kan påverka finansiella marknader vara 
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tillgänglig och gratis. Enligt det tredje kriteriet bör alla investerare ha en gemensam förståelse 
över hur all nuvarande och ny information kan påverka prissättningen av tillgångar.  

Hypotesen om effektiva marknader delas upp i svag-, semistark- och stark form. Marknader 
är svagt effektiva om prissättningen av tillgångar påverkas endast av historisk tillgänglig 
information som är gratis. Marknader är semistarkt effektiva om prissättningen av tillgångar 
påverkas av både historisk och ny publicerad information som är fritt tillgänglig. Marknader 
är starkt effektiva om all information, inklusive historisk, ny och opublicerad, påverkar 
prissättningen av tillgångar. Ifall marknader är semistarkt effektiva är de även automatiskt 
svagt effektiva och ifall marknader är starkt effektiva är de automatiskt också både semistarkt 
och svagt effektiva.  

2.3 Volatilitet 

Där hypotesen om effektiva marknader säger att all känd information är inbakad i aktiepriser 
och endast ny information har en inverkan på aktiepriserna (Fama, 1970) så har man senare 
visat att det de facto finns en stor mängd variabler som har en inverkan på aktiepriser och 
därmed volatilitet. Shiller (1989, s.21) skriver att ett stort problem med effektiva 
marknadsmodellen, som han kallar den, är att forskningen har påvisat att avkastningar inte 
är väldigt förutsägbara vilket enligt Shiller inte är samma sak som att säga att avkastningar 
inte är förutsägbara. Den viktiga skillnaden är ordet väldigt. Det vanliga antagandet är att 
marknader är effektiva och det är även det antagandet som textböckerna oftast tar (Sharpe, 
1985; Brealy och Myers, 1984) men Shiller (1989 kapitel 2) tar en helt annan synpunkt och 
säger att bubblor eller ”mode” på marknaden i själva verket har en otroligt viktig inverkan på 
avkastning och volatilitet. 

Shiller (1981 b, kapitel 5); (1981 c, kapitel 6); Shiller (1979, kapitel 5); LeRoy och Porter 
(1981); West (1984) med flera har påvisat att aktiepriserna har fluktuerat mycket mer än 
förändringar i nuvärdet av de underliggande tillgångarna där den senare har betett sig som 
en trend genom tid (Shiller, 1989 kapitel 2). De facto fann Shiller (1989 kapitel 5) att 
volatiliteten för tidsperioden 1871–1979 var mellan fem och tretton gånger högre än vad som 
kunde förklaras med en diskonteringsmodell där endast ny information hade en inverkan på 
aktiepriser. 

2.4 Finansiell beteendeteori 

Den forskning Shiller (1979; 1981b; 1981c; 1989) LeRoy och Porter (1981) samt West (1984) 
har utfört, där de påvisat att aktiepriser inte rör sig i enlighet med vad som antas på basis av 
teorin om slumpvandring och hypotesen om effektiva marknader, leder samlat in på 
finansiell beteendeteori. Finansiell beteendeteori är i sin helhet antagandet om att placerare 
inte beter sig rationellt (Bayrakdaroglu och Kübilay, 2016) då de påverkas av psykologiska 
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biaser vilka i sin tur har en inverkan på beslutsfattandet gällande investeringar (Jurevicene 
och Jermakova, 2012) där irrationellt beteende är sådant beteende som skiljer sig från logik 
och resonemang. Det är känt att det finns många faktorer som har en inverkan på placerare 
vilka leder till att de inte beter sig rationellt (Camerer, 1995; Loewenstein, 1999). 

Där Malkiel och Fama (1970) menar att aktiemarknaderna är effektiva och att en tillgång 
uppvisar all tillgänglig information under varje given tidsperiod medan placerarna är 
rationella på dessa effektiva marknader så avviker verkligheten från detta antagande och 
placerare styrs i själva verket av känslor och individer beter sig irrationellt för att individens 
känslor har en inverkan på de beslut som en individ gör (Shiller, 2003). Enligt Kahneman 
och Tversky (1979) är psykologi en hörnsten för att förstå finansmarknader eftersom 
människan beter sig irrationellt även som placerare. 

Enligt De Bondt et. Al., (2008) kan en placerares egna tankar leda till att hon bedömer 
situationer på marknaden fel och gör irrationella beslut. Irrationella beslut görs av placerare 
eftersom placerare inte är rationella maskiner utan människor. Baker och Ricciardi (2014) 
klassificerar mer specifikt alla placerare som status quo-placerare eller placerare med 
överdrivet självförtroende. Placerare med överdrivet självförtroende tenderar att överskatta 
sin egen kompetens att agera på information samt kvaliteten på den information de samlat 
in. Överdrivet självförtroende leder därmed vanligen till underdiversifiering och överdriven 
handel. Status quo-placerare å andra sidan har en tendens att falla tillbaka på samma 
bedömning som de redan gjort samt acceptera situationen som den är. Själva status quo 
uppstår då placerarna inte lyckas uppdatera sin egen uppfattning om det rådande 
ekonomiska läget även om det skulle medföra ekonomiska vinster. 

2.4.1 Beteendemässiga biaser 

En av hörnstenarna till finansiell beteendeteori är antagandet om att placerarna lider av 
beteendemässiga biaser vilka hindrar dem från att bete sig rationellt (Camerer, 1997) vilket 
är avvikande från de antaganden man vanligtvis gör i ekonomisk teori och i ekonomiska 
modeller. Det finns en hel del kända, och mindre kända, biaser där de vanligaste enligt Baker 
och Ricciardi (2014) är trend-jagande, förankring, representationsbiasen, 
bekantskapsbiasen, dispositionseffekten, ångersaversion, och hemlandsbias. Samt därtill 
konfidensbias enligt (Scott, Stumpp och Xu, 2003) vilket är likt det som Baker och Ricciardi 
(2014) kallar för placerare med överdrivet självförtroende. 

Trendjagande hänvisar till när placerare jagar efter historiska trender i tron att trenden 
kommer att fortsätta i samma riktning och placeraren därmed kan förutsäga framtida 
avkastning (Fong, 2014). Förankring hänvisar till när placerare håller fast vid en tro och 
tillämpar denna som en subjektiv referenspunkt för framtida beslut (Baker och Ricciardi, 
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2014). Representationsbiasen hänvisar till när placerare utvärderar en placering på basis av 
dess nyliga avkastning oberoende av om den har varit positiv eller negativ (Lagnado och 
Sloman, 2004). Bekantskapsbiasen hänvisar till det fenomen att placerare har en tendens att 
föredra placeringar som de är bekanta med även om fördelarna med diversifiering är 
välkända (Baker och Ricciardi, 2014). Dispositionseffekten hänvisar till tendensen att hålla 
kvar aktier som sjunkit i pris för länge och sälja aktier som stigit i pris för tidigt (Lin, 2011). 
Ångersaversion hänvisar till den känsla av ånger som uppstår då ett val som man gjort visar 
sig vara dåligt (Eaton, 2000). Ångersaversion används ofta som en av de förklarande 
faktorerna till varför placerare har en ovilja att sälja placeringar som är på förlust (Baker och 
Ricciardi, 2014). Konfidensbias hänvisar till att placerarna anser att de har bättre förmåga än 
andra investerare att välja placeringsobjekt (Scott, Stumpp och Xu, 2003). Hemlandsbias är 
en underliggande faktor till att undersöka kulturs inverkan på placerarbeteende på det viset 
som jag gör och behandlas därför i bredare utsträckning nedan. 

2.4.2 Hemlandsbias som en förklarande faktor 

Hemlandsbias är ett känt fenomen på kapitalmarknader som innebär att placerarna har en 
oproportionerligt stor del av sin portfölj på sin hemmamarknad. Bodie, Kane & Marcus 
(2014, s.886) definierar hemlandsbias som tendensen placerare har att allokera en större 
andel av sina portföljer till inhemska värdepapper än vilket vore fallet under neutral 
diversifiering.  De hänvisar vidare till att ifall investerare allokerade sina aktieinvesteringar 
till olika länder på basis av storleken på marknaden så skulle amerikanska placerare haft 
endast 36,4% av sitt kapital investerat i amerikanska företag och den resterande 63,6% av 
portföljen skulle vara investerad på utländska aktiemarknader. Dessutom skulle icke-
amerikanska placerare äga en större del av amerikanska värdepapper än amerikanska 
placerare. Men detta är inte fallet då de flesta investerare uppvisar en kraftig bias till att 
investera i inhemska aktier. Denna effekt skulle vara ännu större på mindre 
kapitalmarknader så som Australien där en australiensisk placerare enligt klassisk 
portföljteori borde investera cirka 98% av sitt kapital i internationella aktier och endast 2% i 
inhemska aktier medan dessa siffror i verkligheten är cirka 17% i internationella aktier och 
hela 83% i inhemska aktier (Daly & Vinh Vo, 2013). Enligt (Bodie, Kane & Marcus, 2014.  
s.886) avtog dock effekten av hemlandsbias mellan 2001–2011 vilket är konträrt till Levy & 
Levy (2014) som konkluderade att hemlandsbiasen varken avtagit under 2000-talet eller 
förväntas avta i framtiden även om kostnaderna för internationell diversifiering har minskat 
drastiskt under samma tidsperiod. Detta är i linje med Tesar & Werner (1995); Kang och Stulz 
(1997); Lütje och Menkhoff (2007); Ke, Ng och Wang (2010) som alla fann robusta resultat 
för hemlandsbias. Enligt Tesar & Werner (1995) är orsaken till internationell diversifiering 
oftast någon annan än diversifiering av risk vilket motsätter sig klassisk portföljteori.  
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2.4.3 Spelbeteende som en förklarande faktor 

Spelbeteende som Shiller (2003, kapitel 2) kallar det är en väldigt viktig del- och förklarande 
faktor av placerarbeteende. Det finns flera olika teorier och uppfattningar om vad som skapar 
spelbeteende där den vanliga uppfattningen är att den drivande kraften bakom spelbeteende 
är monetära vinster. Men det förekommer också skillnader i spelbeteende i olika kulturer och 
främst i hur man ser på lycka och slumpens utfall men även hur man betraktar hasardspel i 
en kultur. Enligt Oei och Raylu (2004) är det känt att en positiv attityd gentemot hasardspel 
är relaterat till tendensen att ta risker vilket är väldigt intressant även då man undersöker 
placerarbeteende. I asiatiska kulturer betraktar man ofta tur, chans, risk, öde, sannolikhet 
och kontroll som att vara förutbestämt och något man inte kan påverka. Av samma orsak tror 
asiaterna, och speciellt kineserna, att de kan påverka eller till och med förutsäga resultatet då 
de spelar hasardspel. Enligt Papineau (2005) tror många även att de kan avslöja sitt dolda 
öde genom hasardspel och de försöker tolka inverkan av utfallet på allt från deras affärsliv till 
familjeliv. Detta är något som även potentiellt kan ha en intressant koppling till 
aktiemarknaden. Därtill konkluderade Oei och Raylu (2004) att förändringar i omgivning 
kan påverka kulturella traditioner speciellt i tvingande omgivning så som till exempel i de 
starkt muslimska länderna Kamerun och Senegal där hasardspel används som ett sätt att 
skaffa inkomst då möjligheterna att bli förmögnare är låga vilket är något som också 
potentiellt kan ha en inverkan på placerarbeteende i sådana kulturer. 

Enligt Shiller (2003, kapitel 2) är det solklart att investeringar i spekulativa tillgångar har 
samma karakteristika av nöje som Igor Kusyszyn (1977) beskrev att vuxna upplever då de 
spelar hasardspel och glider in i något av en fantasivärld. Vidare hänvisar Shiller (2003) till 
att Lease et. Al., (1974) i en undersökning med skala 1–5 fick resultatet 4.09 på frågan ”Jag 
njuter av att placera och ser fram emot mera placeringsaktivitet i framtiden” vilket ger 
indikation för att placeringar också fungerar som ett sätt att skapa nöje och inte bara pengar. 
Vidare påvisar detta att vissa beslut bland placerare kommer att göras, åtminstone delvis, 
som ett sätt att avnjuta nöje medan andra görs som ett sätt att tjäna pengar. Speciellt 
spekulativa bubblor ger god indikation för spelbeteende då placerarnas intresse dras till en 
tillgång för att den har gått upp i värde och de därmed förväntar sig att de kan göra snabba 
vinster på tillgången. Faktum är att många sofistikerade placerare själva kan inse att 
marknaden är i en bubbla men då de fortsatt ser övriga placerare göra goda vinster så är de 
för frestade att delta i spelet (Shiller, 2003 kapitel 2).  

2.5 Volatilitet och placerarbeteende 

Som tidigare nämns har Shiller (1981 b, kapitel 5); (1981 c, kapitel 6); Shiller (1979, kapitel 
5); LeRoy och Porter (1981); West (1984) med flera påvisat att aktiepriserna har fluktuerat 
mycket mer än förändringar i nuvärdet av de underliggande tillgångarna. Där den senare har 
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betett sig som en trend genom tid (Shiller, 1989 kapitel 2) vilket effektivt motsätter sig 
hypotesen om effektiva marknader, men också ger indikation för att överlopps volatilitet är 
ett resultat av att kurserna rör sig likt mönstret på en såg och sågar upp och ner. Intressant 
nog fann Shiller (1989 kapitel 5) att volatiliteten för tidsperioden 1871–1979 var mellan fem 
och tretton gånger högre än vad som kunde förklaras med en diskonteringsmodell där endast 
ny information hade en inverkan på aktiepriser, vilket också motsätter sig hypotesen om 
effektiva marknader samt ytterligare backar upp indikationen för att överlopps volatilitet är 
ett resultat av att kurserna sågar upp och ner. 

Att kurserna sågar upp och ner kan i sin tur anses bero på att placerarna handlar mer och 
oftare än vad som kan anses rationellt. Denna överloppshandel kan kopplas ihop med Baker 
och Ricciardi (2014) som klassificerar placerare till de med överdrivet självförtroende samt 
status quo-placerare där den förstnämnda leder till att placerare överskattar sin egen 
förmåga vilket i sin tur leder till överdriven handel och underdiversifiering. Detta är också i 
linje med konfidensbiasen i enlighet med Scott, Stump och Xu (2003) som likt tidigare 
studier finner stark indikation för att aktiepriser världen över påverkas av överdrivet 
självförtroende hos placerare. Överdrivet självförtroende som i sin tur leder till överdriven 
handel och underdiversifiering är också det som förknippas med spelbeteende i enlighet med 
Shiller (2003, kapitel 2). Vidare kan denna överlopps handel kopplas ihop med Lease et. Al., 
(1974) som hänvisar till att investerare som ser placerande som ett sätt att skapa nöje torde 
handla mer samt med Oei och Raylu (2004) som hänvisar till att attityd mot hasardspel är 
kopplat till tendensen att ta risker oberoende tillgångsklass. 

I volatilitet torde det finnas den normala delen av volatilitet som kan förklaras med en 
diskonteringsmodell där endast ny information har en inverkan på aktiepriser samt 
överlopps delen av volatilitet i enlighet med Shiller (1989 kapitel 2). Normal volatilitet är 
otroligt svår att mäta upp och skilja ur total volatilitet då normal volatilitet torde vara en så 
liten del av total volatilitet. Vidare torde skillnaderna i total volatilitet främst bero på 
överlopps volatilitet, som kan kopplas ihop med placerarbeteende, och inte på normal 
volatilitet som kan förklaras med en diskonteringsmodell i enlighet med Shiller (1989 kapitel 
5). Därmed torde skillnader i normal volatilitet ha låg inverkan på skillnader i total volatilitet. 
På basis av detta kan total volatilitet ses som en god mätstock för placerarbeteende. Därmed 
används total volatilitet som mått för placerarbeteende. 
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3 HOFSTEDES KULTURDIMENSIONSTEORI 

Hofstedes kulturdimensionsteori är baserat på sex olika dimensioner som kombinerat formar 
nationella kulturella värderingar. Kulturdimensionsteorin härstammar från 1970-talet då 
Geert Hofstede fick tillgång till en databas med en stor mängd data över värderingar och 
känslor för IBM-anställda från över 50 olika länder världen över. Hofstede utarbetade fyra 
dimensioner för att kunna mäta skillnader i kultur på basis av den data som IBM hade samlat 
in genom frågeformulär. Dessa fyra dimensioner är Maktdistans, Individualism mot 
kollektivism, Maskulinitet mot femininitet och Osäkerhetsundvikande. År 1988 lades den 
femte dimensionen, Lång mot kort tidsorientering, till på basis av en undersökning utförd av 
Michael Harris Bond (Hofstede och Bond, 1988). Den sjätte dimensionen, Tillfredställelse 
mot återhållsamhet, lades till år 2010 och baserar sig på undersökning gjord av Michael 
Minkov där Minkov använde sig av data från World Value Survey (Hofstede och Minkov, 
2010). Hofstedes kulturdimensionsteori poängsätter varje dimension på skalan 0–100 där 
varje land är positionerat relativt mot övriga länder. Som exempel ifall 0 poäng uppmäts för 
individualism mot kollektivism betyder det att landet är väldigt starkt kollektivistiskt och 
motsvarande om 100 poäng uppmäts betyder det att landet är väldigt individualistiskt. Några 
observationer går dock över skalan vilket Hofstede inte förklarar med annat än att de har 
reviderats tillbaka till skalan 0–100. Hofstede poängterar att det är väldigt viktigt att ta ett 
lands ekonomiska ställning, i form av BNP, i beaktande då man jämför kulturdimensionerna 
med annan data. Speciellt låg maktdistans och individualism korrelerar signifikant med 
ekonomisk ställning. (Hofstede, 2011) 

3.1 Maktdistans 

Maktdistans definieras enligt i vilken utsträckning medlemmar med lägre makt inom en 
organisation eller ett företag förväntar sig och accepterar att makten inom organisationen är 
ojämnt fördelad.  Maktdistans representerar ojämlikhet i ett samhälle och hänvisar till att ett 
samhälles följare bidrar lika mycket till ojämlikhet i samhället som ett samhälles ledare. Den 
högsta maktdistansen uppmäts i Malesien på 104 (100) vilket tolkas som att man i Malesien 
både förväntar sig och accepterar att samhället har stark hierarki medan den lägsta 
maktdistansen uppmäts i Österrike på 11 vilket betyder att man varken förväntar sig eller 
accepterar att samhället har stark hierarki utan att makt är jämnt fördelad i samhället. I 
tabellen nedan finns tio attribut som förknippar sig med maktdistans. 
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Tabell 1   Tio skillnader mellan hög och låg maktdistans 

Hög maktdistans Låg maktdistans 

Makt baserar sig på gott och ont, och är en 
hörnsten i samhället 

Användning av makt kräver tillåtelse då det är en 
förutsättning för gott och ont 

Barn skolas att vara lydiga Barn behandlas som likvärdiga 

Äldre respekteras och fruktas Äldre varken respekteras eller fruktas 

Utbildning är centrerad runt läraren Utbildning är centrerad runt studerande 

Hierarki är empirisk ojämlikhet Hierarki definieras av ojämlika roller och används 
av praktiska skäl 

Underordnade förväntar sig att lyda order Underordnade förväntar sig att bli åhörda 

Regeringar är autokratiska och förändras 
genom revolution 

Regeringar är majoritetsinvalda och avsetts inte 
fientligt 

Korruption är vanligt och skandaler sopas 
under mattan 

Korruption är ovanligt och skandaler leder till 
avslutad karriär 

Ojämn inkomstfördelning i samhället Jämn inkomstfördelning i samhället 

Religion med hierarki av präster Religioner som predikar jämlikhet 
 

Jag ser maktdistans vara negativt korrelerad med volatilitet och därmed att en högre grad av 
maktdistans leder till lägre volatilitet. Detta är i enlighet med Beckmann et. Al., (2008) som 
konkluderar att det faktum att kapitalförvaltare i länder med högre maktdistans är äldre leder 
till lägre flockbeteende samt Lucey och Zhang (2010) som ser placerare i länder med låg 
maktdistans söka efter onormalt höga avkastningar, vilket kan ge indikation för att placerare 
i länder med låg maktdistans har överdrivet självförtroende vilket i sin tur leder till högre 
handelsfrekvens. Högre handelsfrekvens torde leda till högre volatilitet. 

3.2 Individualism mot kollektivism 

Individualism mot kollektivism i ett samhälle uppmäter till vilken grad människorna i ett 
samhälle är integrerade i grupper. I starkt individualistiska kulturer är det upp till var och en 
att ta hand om sig själv och sin närmaste familj, medan det i starkt kollektivistiska kulturer 
är vanligt att människan ända sedan födseln är integrerad i stora grupper som vanligtvis 
består av den egna familjen i flera generationer där man tar hand om varandra. Det högsta 
resultatet för individualism uppmäts i USA på 91 vilket tolkas som att USA är ett starkt 
individualistiskt samhälle. Det lägsta resultatet för individualism uppmäts i Venezuela på 12 
vilket tolkas som att Venezuela har ett starkt kollektivistiskt samhälle. I tabellen nedan finns 
tio attribut som förknippas med individualism mot kollektivism. 
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Tabell 2 Tio skillnader mellan individualism och kollektivism 

Individualism Kollektivism 

Ansvar för att ta hand om sig själv och sin 
direkta familj 

Alla i den utsträckta familjen tar hand om varandra 
i utbyte mot lojalitet  

”Jag” är i fokus ”Vi” är i fokus 

Privatliv är viktigt Att tillhöra är viktig  

Det är hälsosamt att tala ut Harmonin bör alltid bevaras 

Medmänniskor är individuella individer Medmänniskor är innanför eller utanför en grupp 

Alla har rätt till en egen åsikt Åsikter och röster bestäms av gruppen 

”Jag” används ofta i språk och tal ”Jag” undviks i språk och tal 

Överträdelser av normer och regler resulterar 
i skuldkänslor 

Överträdelser av normer och regler resulterar i 
skamkänslor 

Utbildning fokuserar på att lära sig hur man 
lär sig 

Utbildning fokuserar på att lära sig hur man utför 

Uppgifter viktigare än förhållanden Förhållanden viktigare än uppgifter 
 

I enlighet med Anderson et. Al., (2010); Chui, Titman och Wei (2010) samt Beugelsdijk och 
Frijns (2010) ser jag en högre grad av individualism leda till överdrivet självförtroende vilket 
också är i linje med Chang och Lin (2015) som ser individualism vara negativt korrelerad med 
flockbeteende. Individualism och överdrivet självförtroende torde leda till att anhängarna i 
en kultur deltar i kapitalmarknaderna i större utsträckning vilket är i linje med Beracha et. 
Al., (2014) som ser att överdrivet självförtroende leder till högre handelsfrekvens då 
placerarna på marknaden anser sig ha bättre förmåga än marknaden i sig. Högre 
handelsfrekvens i sin tur torde leda till högre volatilitet. Därmed ser jag en högre grad av 
individualism leda till högre volatilitet. 

3.3 Maskulinitet mot femininitet 

Maskulinitet mot femininitet hänvisar till vilken grad värderingar mellan de två könen 
varierar. I de studier som Hofstede utförde på 1970-talet där IBM:s databas användes som 
grund visade det sig att skillnaderna i värderingar för män varierar mer mellan samhällen än 
skillnaderna i värderingar för kvinnor. Därtill påvisade undersökningen att män i vissa 
kulturer de facto har väldigt likadana värderingar som kvinnor och till sin natur är 
blygsamma och omtänksamma medan män och kvinnor i andra kulturer är totalt olika och 
män är väldigt tävlingsinriktade och självsäkra. De blygsamma personlighetsdragen refereras 
till som femininitet medan de självsäkra personlighetsdragen refereras till som maskulinitet. 
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I länder med stark maskulinitet har kvinnor och män samma tävlingsinriktade och självsäkra 
värderingar medan både män och kvinnor i starkt feminina länder har samma omtänksamma 
och blygsamma personlighetsdrag. Det högsta resultatet för maskulinitet uppmäts i 
Slovakien på 110 (100) medan det lägsta inte så förvånansvärt uppmäts i Sverige på 5 vilket 
kan tolkas som att arbete och framgång värderas väldigt starkt i Slovakien medan familjeliv 
och sympati mot de svagare i samhället värderas i Sverige. I tabellen nedan finns tio attribut 
som förknippar sig med maskulinitet mot femininitet. 

Tabell 3 Tio skillnader mellan maskulinitet och femininitet 

Maskulinitet Femininitet 

De två könens känslomässiga och sociala roll 
är väldigt olika 

De två könens känslomässiga och sociala roll är 
väldigt lika 

Män bör vara ambitiösa och bestämda men 
också kvinnor kan vara det 

Både män och kvinnor bör vara blygsamma och 
omtänksamma 

Arbete dominerar över familjeliv Arbete och familjeliv är i balans 

De starka i samhället beundras Sympati mot de svaga i samhället 

Fakta behandlas av faddrar medan känslor 
behandlas av mödrar 

Både fakta och känslor behandlas av båda 
föräldrarna  

Flickor bör inte slåss men pojkar bör slå 
tillbaka. Endast flickor gråter 

Varken flickor eller pojkar bör slås men båda får 
gråta 

Mängden barn bestäms av fadern Mängden barn bestäms av modern 

Få kvinnor aktiva inom politik Många kvinnor aktiva inom politik 

Fokus i religion är på gud Fokus i religion är på medmänniskor 

Sexualitet baserar sig på moral. Sex uträttas. Sexualitet baserar sig på fakta och är ett sätt att 
relatera till varandra 

 

Likt Anderson et. Al., (2010) ser jag en högre grad av maskulinitet leda till en högre grad av 
självförtroende, vilket också är i linje med Chang och Lin (2015) som ser att en högre grad 
maskulinitet vara associerat med att placerarna i en större utsträckning försöker köpa billigt 
och sälja dyrt vilket indikerar överdrivet självförtroende vilket i linje med Beracha et. Al., 
(2014) leder till högre handelsfrekvens. Högre handelsfrekvens i sin tur torde leda till högre 
volatilitet. Därmed ser jag en högre grad av maskulinitet leda till högre volatilitet. 

3.4 Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande och riskundvikande är inte samma sak utan osäkerhetsundvikande 
refererar till vilken grad ett samhälle tolererar flertydighet. Osäkerhetsundvikande ger 
indikation för hur bekväma eller obekväma anhängarna i en viss kultur känner sig i en 
ostrukturerad situation där ostrukturerad definieras som en situation som är ny, okänd, 
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överraskande eller avviker från det normala. I kulturer med högt osäkerhetsundvikande 
försöker man undvika sådana situationer genom strikta uppföringsregler, anvisningar och 
lag. I sådana kulturer ogillar man även avvikande åsikter och tror på en absolut sanning. Det 
högsta resultatet för osäkerhetsundvikande uppmäts i Grekland på 112 (100) medan det 
lägsta resultat för osäkerhetsundvikande uppmäts i Singapore på 8. I tabellen nedan finns tio 
attribut som förknippar sig med starkt mot svagt osäkerhetsundvikande. 

Tabell 4 Tio skillnader mellan starkt och svagt osäkerhetsundvikande 

Starkt Osäkerhetsundvikande Svagt Osäkerhetsundvikande 

Livets naturliga osäkerhet känns som ett 
ständigt hot som måste bekämpas 

Varje dag möts som den kommer och livets 
naturliga osäkerhet accepteras 

Stress och ångest förekommer ofta. 
Anhängare är lättrörda och neurotiska 

Stress och ångest förekommer sällan. Självkontroll 
och bekvämlighet värderas 

Lägre resultat på subjektiv hälsa och välstånd Högre resultat på subjektiv hälsa och välstånd 

Det som är avvikande är farligt. Avvikande 
idéer och personer tillåts inte 

Det som är avvikande är intressant. Avvikande 
idéer och personer välkomna 

Klarhet och struktur är ett måste Bekväm i ambiguitet och kaos 

Lärare bör alltid ha ett svar Lärare kan svara ”jag vet inte” 

Man byter inte arbete även om man inte trivs Att byta arbete är naturligt 

Regler är viktiga även om de inte följs Varken skrivna eller oskrivna regler gillas 

Medborgare ses som inkompetenta gentemot 
myndigheter inom politik 

Medborgare ses som kompetenta gentemot 
myndigheter inom politik 

Absolut sanning och storslagna teorier är 
nyckeln i religion, filosofi och vetenskap 

Relativism och empiri förekommer i både religion, 
filosofi och vetenskap 

 

Enligt Beracha et. Al., (2014) leder en högre grad av riskaversion till att befolkningen i ett 
land investerar på aktiemarknaden i mindre utsträckning vilket i sin tur leder till lägre 
handelsfrekvens medan Anderson et. Al., (2011) finner att en högre grad av 
osäkerhetsundvikande leder till att placerarna föredrar bolag som är större och synliga då 
dessa uppfattas ha lägre risk. Därtill ser Beugelsdijk och Frijns (2010) att en högre grad av 
osäkerhetsundvikande leder till högre riskaversion. Därmed ser jag en högre grad av 
osäkerhetsundvikande leda till lägre volatilitet. 

3.5 Lång mot kort tidsorientering 

Dimensionen lång mot kort tidsorientering saknades ur Hofstedes ursprungliga verk men 
lades till, och döptes om, då det visade sig att Michael Harris Bonds Konfucius arbetsdynamik 
till skillnad från någon av Hofstedes fyra teorier korrelerade starkt med ekonomisk tillväxt. 
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I kulturer med kort tidsorientering undviker man samhälleliga förpliktelser, respekterar 
traditioner, är väldigt varsam om att tappa ansiktet och värderar personlig stabilitet medan 
man i kulturer med lång tidsorientering värderar uthållighet och driftighet, ordnar 
förhållanden enligt status samt ser skamkänslor som en viktig del av livet. Det högsta 
resultatet för lång tidsorientering uppmäts i Sydkorea på 100 medan det lägsta värdet för lång 
tidsorientering uppmäts i Västafrika på 9. I tabellen nedan finns tio attribut som förknippar 
sig med starkt mot svagt osäkerhetsundvikande. 

Tabell 5 Tio skillnader mellan lång mot kort tidsorientering 

Lång Tidsorientering Kort Tidsorientering 

De viktigaste händelserna i livet ligger i 
framtiden 

De viktigaste händelserna i livet ligger i det 
förflutna 

En god människa bör anpassa sig till 
omständigheterna 

En god människa är alltid lika. Personlig stabilitet 
värderas 

Rätt och fel beror på omständigheterna Rätt och fel baseras på allmänna riktlinjer 

Traditioner kan och bör anpassas till 
omständigheterna 

Traditioner är heliga 

Delat ansvar styr familjeliv Auktoritet styr familjeliv 

Man lär sig gärna av andra nationer Man är stolt över sin egen nation 

Det är viktigt att vara driftig och uthållig Det är viktigt att hjälpa andra 

Stora besparingar samt investeringar i fokus Sociala kostnader och konsumtion i fokus 

Studerande ser framgång som given insats och 
misslyckande brist på insats 

Studerande anser att framgång och misslyckande 
beror på tur 

Snabb ekonomisk tillväxt tills en nivå av 
välstånd nås 

Låg eller ingen ekonomisk tillväxt i fattiga länder 

 

I enlighet med Anderson et. Al., (2010) samt Chang och Lin (2015) tolkar jag lång 
tidsorientering leda till att placerarna på en marknad har större intresse för 
långtidsavkastning vilket leder till lägre handelsvolymer. Lägre handelsvolymer torde leda till 
lägre volatilitet. Därmed ser jag en högre grad av lång tidsorientering leda till lägre volatilitet. 

3.6 Tillfredställelse mot återhållsamhet 

Även dimensionen tillfredställelse mot återhållsamhet saknades ur Hofstedes ursprungliga 
verk. Den sjätte dimensionen, som baserar sig på Michael Minkovs verk, lades till i Hofstedes 
kulturdimensionsteori så sent som 2010. 

I kulturer med hög tillfredställelse tillåts relativt fri tillfredställelse av basbehov, naturliga 
önskemål för att njuta av livet samt att ha roligt medan tillfredställelse av behov och 
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mänskliga önskemål kontrolleras och regleras genom strikta normer i kulturer med hög 
återhållsamhet. Det högsta resultatet för tillfredställelse rapporteras i Venezuela på 100 
medan det lägsta resultatet rapporteras i Pakistan på 0 vilka tolkas som att där fritid 
poängteras i Venezuela så ges lite värde åt att bibehålla ordningen i nationen medan fritid i 
Pakistan inte ses viktigt men däremot ses det väldigt viktigt att bibehålla ordningen i 
nationen. I tabellen nedan finns tio attribut som förknippar sig med starkt mot svagt 
osäkerhetsundvikande. 

Tabell 6 Tio skillnader mellan tillfredställelse mot återhållsamhet 

Tillfredställelse Återhållsamhet 

Fler människor anser sig vara väldigt lyckliga Färre människor anser sig vara väldigt lyckliga 

”Jag kontrollerar mitt eget liv” ”Jag kan inte kontrollera det som händer mig” 

Yttrandefrihet ges stor vikt Yttrandefrihet ges lite värde 

Fritid ges stor vikt Fritid ges lite värde 

Sannolikheten att man kommer ihåg positiva 
känslor är högre 

Sannolikheten att man kommer ihåg positiva 
känslor är lägre 

Nativiteten är hög i länder med hög 
utbildningsnivå 

Nativiteten är låg i länder med hög utbildningsnivå 

Fler människor aktiva inom sport Inte lika många människor aktiva inom sport 

Fler feta människor Färre feta människor 

Sexuella normer är öppna Sexuella normer är strikta 

Att bibehålla ordning ges låg prioritet Fler poliser per 100 000 människor 
 

Jag har inte funnit några tidigare studier där dimensionen tillfredställelse och återhållsamhet 
skulle ha förknippats med kapitalmarknader i någon form och därmed baserar jag 
dimensionen på några antaganden. 

Det första antagandet jag gör är att tillfredställelse är positivt korrelerad med konsumtion 
medan återhållsamhet är negativt korrelerad med konsumtion, vilket i sin tur leder till att 
man i kulturer med högre tillfredställelse har mindre medel tillgängliga för investeringar 
medan man i kulturer med högre återhållsamhet har mer medel tillgängliga för investeringar. 

Det andra antagandet jag gör är att man i kulturer med högre tillfredställelse har mindre 
intresse för att placera då man njuter av nuläget i livet medan man i kulturer med högre 
återhållsamhet har större intresse för att placera då det ger en buffert för sämre tider. 
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Det tredje antagandet jag gör är att placerare i kulturer med högre tillfredställelse är mer 
intresserade av snabba vinster då man gärna konsumerar i nuläget medan placerare i kulturer 
med högre återhållsamhet är mer intresserade av långtidsavkastning. Placerare som är mer 
intresserade av snabba vinster kan anses handla med högre frekvens medan placerare som 
är mer intresserade av långtidsavkastning kan ses handla med lägre frekvens. Högre 
handelsfrekvens ses leda till högre volatilitet vilket betyder att tillfredställelse kan tolkas vara 
positivt korrelerat med volatilitet. Därmed ser jag en högre grad av tillfredställelse leda till 
högre volatilitet. 

3.7 Sammanfattning 

Hofstedes kulturdimensionsteori består av sex olika dimensioner där de fyra första, 
maktdistans, individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande, baserar sig på en IBM 
databas från 1970-talet medan den femte dimensionen, lång mot kort tidsorientering, baserar 
sig på forskning av Michael Harris Bond och den sjätte dimensionen, tillfredställelse mot 
återhållsamhet, baserar sig på forskning av Michael Minkov. Maktdistans uppmäter till 
vilken grad medlemmar i ett samhälle både förväntar sig och accepterar att makt är ojämnt 
fördelat. Individualism mot kollektivism uppmäter till vilken grad befolkningen i en kultur 
är integrerade i grupper. Maskulinitet mot femininitet uppmäter relationen av hårda och 
mjuka värderingar hos ett folkslag där hårda värderingar ses som maskulina och mjuka 
värderingar ses som feminina. Osäkerhetsundvikande uppmäter som namnet säger till vilken 
grad anhängarna i en kultur känner sig osäkra i ostrukturerade situationer. Lång mot kort 
tidsorientering mäter till vilken grad anhängarna i en kultur planerar kort- eller långsiktigt. 
Medan tillfredställelse mot återhållsamhet beskriver till vilken grad man i ett samhälle tillåts 
njuta av livet och till vilken grad man bör följa de normer som finns i samhället. 

Tabell 7   Kulturdimensioner och volatilitet 

Inverkan på volatilitet Hofstedes kulturdimension 

Negativ Maktdistans 

Positiv Individualism mot kollektivism 

Positiv Maskulinitet mot femininitet 

Negativ Osäkerhetsundvikande 

Negativ Lång mot kort tidsorientering 

Positiv Tillfredställelse mot återhållsamhet 
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3.8 Kritik mot Hofstedes kulturdimensionsteori 

Fastän Hofstedes kulturdimensionsteorier är de teorier om kulturella attribut som blivit 
överlägset mest hänvisade till (Hofstede, 1997; Bond, 2002; Jones, 2007) så har hans teorier 
även kritiserats flera gånger. 

Hofstedes största kritiker är Brendan McSweeney som så gott som förkastar Hofstedes 
kulturdimensionsteorier helt och hållet och anser att Hofstede har missförstått kultur totalt 
då han med kultur hänvisar till ett land eller en stat och inte nationalitet. Hofstede (1998) 
själv menar däremot att nationella identiteter är den enda möjligheten som finns att mäta 
skillnader i kultur. Enligt McSweeney (2002) har Hofstede aldrig själv kritiserat sina egna 
teorier även om han har uppdaterat dem ett flertal gånger. Utöver det kritiserar McSweeney 
(2002) det faktum att de olika dimensionerna grundar sig i helt olika data där de första fyra 
dimensionerna baserar sig på en IBM-databas från 1970-talet och den femte dimensionen 
baserar sig på en studie gjord av Michael Bond (1988) där den underliggande databasen var 
Chinese Value Survey. Enligt McSweeney (2002) är det ett fundamentalt fel att förlikna 
åsikterna av anställda med en nationalitets åsikter då det är självklart att anställda även 
påverkas av företagets kultur och därmed blir resultaten helt fel. Därtill är samplet för 
dimensionerna 1–5 på tok för litet med endast 117 000 respondenter och Hofstede har 
dessutom gjort antingen mätfel eller helt enkelt missförstått uppmätningen av sina egna 
dimensioner. 

Även om McSweeney är Hofstedes största kritiker så är han inte den enda utan även bland 
annat Baskerville (2003) och Fang (2003) har kritiserat Hofstede. Enligt Baskerville (2003) 
kan kultur och nation inte likställas vilket Hofstede gör medan Fang (2003) kritiserar det 
faktum att dimensionen för lång mot kort tidsorientering är byggt på Konfucius värderingar 
och påpekar att flera tidigare studier har funnit problem i användningen av dimensionen. 
Likt McSweeney (2002) kritiserar även Fang (2003) det faktum att dimension fem baserar 
sig på universitetsstuderande från 23 olika länder medan dimension 1–4 baserar sig på en 
IBM-databas. Fang (2003) påpekar dessutom att det skett en del fel i översättningen av det 
formulär som Chinese Value Survey utarbetade för undersökningen vilket leder till felaktiga 
svar. Jones (2007) å andra sidan konkluderade att även om Hofstedes teorier har kritiserats 
så är det betydligt fler som använder sig av Hofstedes teorier. 

Hofstede (1998) skrev som svar på den kritik han fått att kultur är något som inte förändras 
vilket han själv har påvisat genom de upprepningar han har gjort. En intressant förklarande 
faktor till varför detta är fallet ges även av Yates et. Al., (1989) som hänvisar till att där det 
kinesiska utbildningssystemet uppmanar elever att följa traditioner och förfäder i stället för 
att kritisera dem så uppmanar det amerikanska utbildningssystemet elever att utmana andra 
och deras åsikter vilket redan från barnsben sätter grunden för att amerikanska elever 
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kommer att ha lägre övermodighet. Även om Hofstede blivit kritiserad otaliga gånger är hans 
kulturdimensioner de mest använda bland både akademiker och professionella (Jones, 2007) 
vilket är likt Søndergaard (1994) som hittade att Hofstedes 1980 studie blivit refererad till 
1036 gånger vilket var betydligt mer än någon annan studie inom samma fält. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Det är väl känt att det finns flera faktorer som har en inverkan på beteende så som kultur, 
upplevelser, omgivning och gener. Därtill är det väl känt att det finns flera faktorer som är 
direkt förknippade med placerarbeteende så som utbildning och ekonomisk situation.  

4.1 Placerarbeteende 

I en 2010 studie fann Barnea et. Al., (2010) att familjeomgivningen har en inverkan på unga 
placerares beteende men effekten avtar med erfarenhet. Vidare konkluderade de att ungefär 
en tredjedel av tvärsnittsvariationen i volatilitet beror på genetiska faktorer och, intressant 
nog, att den av familjen oberoende omgivningen påverkar placerarbeteende mer än den av 
familjen beroende omgivningen. Dessutom kunde de likt Zhong et. Al., (2009), som fann ett 
signifikant samband mellan genen monoamine oxidase och långsiktigt risktagande, 
konkludera att riskaversion är genetiskt och likt tidigare studier att förmögenhet är en 
förklarande faktor till en individs placerarbeteende. Detta är väldigt intressant då det ger 
indikation för att kulturer med hög (låg) riskaversion kommer att vara det även i framtiden. 
Zhong et. Al., (2009) konkluderade därtill att män prefererar att ta långsiktiga risker 
signifikant oftare än kvinnor vilket ger indikation för att riskaversionen i starkt maskulina 
kulturer är lägre än riskaversionen i starkt feminina kulturer. 

Foucalt et. Al., (2011) hittade ett samband mellan privatplacerare och volatilitet vilket ger 
indikation för att volatiliteten är högre i länder där det finns fler privatplacerare medan 
Barber och Odean (2000) konkluderade att överdrivet självförtroende leder till överflödig 
handel och därmed sämre avkastning då de undersökte privatplacerares aktieavkastningar. 
Baker och Haslem (1974) använde sig av ålder, kön, civilstånd, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, beslutsorientering och portföljstorlek för att undersöka vilken inverkan en 
placerares socioekonomiska karakteristika har på preferenser om risk och avkastning. Deras 
resultat visade att förväntad dividendavkastning är viktigare för äldre placerare medan 
förväntad prisökning är viktigare för yngre placerare vilket ger indikation för större tendens 
till spelbeteende i länder där en större del av befolkningen är yngre vilket i sin tur torde synas 
som negativ korrelation mellan ålder och volatilitet. Baker och Haslem (1974) fann också, likt 
tidigare studier, signifikanta resultat för att riskaversion och ålder har positiv korrelation. 
Vidare påvisade deras resultat att kvinnor ansåg förväntad dividendavkastning viktigare än 
män samt att placerare med lägre inkomst prefererade prisstabilitet mer än placerare med 
högre inkomst men däremot fann de ingen korrelation mellan portföljstorlek och riskaptit. 

Kahneman och Tversky (1991) skrev att människor har en tendens att vara riskundvikande 
vilket betyder att människor lägger större vikt vid risken att förlora 100 euro än möjligheten 
att vinna 100 euro medan Johnson och Tversky (1983) konkluderade att placerare som är på 
gott humör hellre investerar i riskfyllda tillgångar såsom aktier. Humör har känt en inverkan 
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på beteende (Schwartz, 1990; Loewenstein et. Al., 2001) och placerarbeteende (Johnson och 
Tversky, 1983). Sy et. Al., (2005) fann att humöret på personer som är medlemmar i en grupp 
inverkas starkt av deras ledares humör. Detta ger indikation för att humör spiller över bland 
anhängarna speciellt i kollektivistiska kulturer. 

4.2 Skillnader i placerarbeteende i olika kulturer 

Då man undersöker placerarbeteende med olika demografiska bakgrund och olika kultur 
finns det en hel del variabler som bör beaktas då det finns många icke-kulturella variabler 
som har påvisats ha en inverkan på placerarbeteende så som till exempel förmögenhet och 
erfarenhet. En av de första studierna som dokumenterade att kultur har en inverkan på 
placerarbeteende var Slovic (1966) som hittade bevis på att könsliga värderingar har en 
inverkan på placerarbeteende. Könsliga värderingar torde vara starkt förknippad med 
Hofstedes (1987) dimension för maskulinitet och femininitet. Där Sung och Hanna (1996); 
Wang och Hanna (1997); Grable och Lytton (1998) samt Grable och Joo (1999) konkluderade 
att ålder, kön, civilstånd, etnicitet och anställningsform har ett starkt samband med 
riskbenägenhet så ansåg Grable och Joo (2000) att varken kön, ålder eller civilstånd har 
någon inverkan på riskbenägenhet. Grable (2016) konkluderade att där en individ inte kan 
ha någon inverkan på demografiska faktorer så verkar omgivningen, och mer specifikt den 
sociala omgivningen, ha en inverkan på ekonomiska beslut vilket i sig ger indikation för att 
kultur har en inverkan på ekonomiska beslut. 

Morck et. Al., (2000) påvisade att sannolikheten för att aktiepriserna rör sig i kluster är 
betydligt större i fattiga länder vilket det fann stark indikation för att vara beroende av att 
äganderätt och placerarskydd är svagare i sådana länder. Vidare påvisade Eun et. Al., (2015) 
att nationella kulturer har en inverkan på samvariation av aktier och en positiv inverkan på 
den individuella variationen i aktieavkastning. Likt Eun et. Al., (2015) påvisade Zhan (2019) 
att aktiekurserna i större utsträckning rör sig synkroniserat i länder med lägre nivåer av 
individualism och dessutom rör sig synkroniserat i mindre utsträckning i länder med högre 
nivå av individualism. Starkt synkroniserade aktiepriser torde leda till högre volatilitet och 
ger indikation för flockbeteende. Resultaten i undersökningen gjord av Zhan (2019) påvisade 
att en del av skillnaderna i volatilitet mellan länder kan härledas till skillnader i kulturella 
attribut även efter att man konkluderat för skillnader i lagsystem, ekonomisk ställning samt 
hur utvecklad aktiemarknaden i landet i fråga är. Likt Bontempo et. Al., (1990) och Triandis 
(1995) konkluderade Zhan (2019) att placerare i länder med lägre nivå av individualism följer 
varandra med större sannolikhet även då man kontrollerar för skillnader i hur utvecklade 
länderna är vilket visade sig ha en stor inverkan på volatilitet i länderna. 

Enligt Zhan (2019) är osäkerhetsundvikande den kulturella faktorn som har störst inverkan 
på placerarbeteende och därmed torde placerare i länder med högre osäkerhetsundvikande 
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delta i aktiemarknaden i mindre utsträckning och vice versa. Vidare så har ett flertal studier 
funnit stark indikation för att anhängarna i kollektivistiska kulturer blir påverkade av 
omgivningen med större sannolikhet (Hui och Triandis, 1986; Bontempo et. Al., 1990; 
Gudykunst, 1993; Triandis, 1995) vilket ger indikation för att en större grad av flockbeteende 
förväntas i sådana länder (Zhan, 2019). 

Studier gjorda på landspecifika nivåer har uppvisat väldigt intressanta resultat. Zhan (2019) 
konkluderade att aktieklustren är 17,16% lägre i Storbritannien, som har bland de högsta 
nivåerna av individualism, gentemot Turkiet, som har bland de lägsta nivåerna av 
individualism, vilket leder till en månatlig skillnad i volatilitet på 29% högre volatilitet i 
Turkiet jämfört med Storbritannien. Resultaten var liknande också i Polen och Japan där 
medelvolatiliteten var 4,5% lägre i Polen gentemot Japan på grund av skillnader i kulturella 
värderingar. Dickason och Ferreria (2018) undersökte placerarbeteende i Sydafrika och 
konkluderade likt tidigare studier att även Sydafrikanska män oftare tar både mera risk och 
erhåller högre avkastning än kvinnor men däremot konträrt till vad teori och tidigare studier 
påvisat så fann de ett positivt, och inte negativt, samband mellan riskaptit och ålder.  

En intressant marknad är också den kinesiska marknaden då den drivs av konfucianistiska 
värderingar men också då den kinesiska marknaden öppnats gradvis under de senaste 30 
åren. Studier gjorda på den kinesiska marknaden har uppvisat varierande resultat. Enligt 
Demirer och Kutan (2006) existerar flockbeteende inte på den kinesiska aktiemarknaden 
över huvud taget men Tan et. Al., (2008) finner starkt flockbeteende på A-indexet på 
Shanghaibörsen i stigande marknad medan Chiang, Li och Tan (2010) finner flockbeteende 
på A-indexet på både Shanghaibörsen och Shenzhenbörsen men inget flockbeteende på B-
indexet på Shenzhenbörsen. A-indexet representerar bolag som tidigare var statligt ägda. 
Enligt Mei et. Al., (2005) är det spekulation och inte likviditet som driver handel på A-
börserna i Kina. Vidare finner Lao och Singh (2011) flockbeteende på både Shanghaibörsen i 
Kina och på Bombaybörsen i Indien. Intressant nog finner Chang et. Al., (2000) direkt 
motsatta resultat på den taiwanesiska och sydkoreanska marknaden där de konkluderar att 
flockbeteende är starkare i sjunkande marknader, inga resultat för flockbeteende i Hong 
Kong eller USA och icke konklusiva resultat gällande flockbeteende i Japan medan Nofsinger 
(2005); Kim och Nofsinger (2005) samt Afego (2018) finner flockbeteende på den japanska 
marknaden vilket Kim och Nofsinger (2005) finner indikation för ha en kraftig inverkan på 
börskurserna på den japanska marknaden.  

Rizvi och Ali (2011) påvisade att placerare i Pakistan har väldigt stark riskaversion och är 
snarast motvilliga att ta risker då placerarna drar tillbaka sina placeringar direkt då riskerna 
realiseras något som Arshad och Ibrahim (2019) konkluderade vara direkt länkat till den 
höga nivån av osäkerhetsundvikande i pakistansk kultur vilket i sig också kan länkas till den 
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höga nivån av kollektivistisk kultur vilket i sin tur igen leder till att även om personer i sig har 
lägre riskaversion så ser de aktier som väldigt riskfyllda i och med att detta är det allmänna 
sentimentet i den väldigt kollektivistiska Pakistanska kulturen. Detta är också i linje med De 
Jong och Semenov (2002) som finner att aktiemarknader har en tendens att vara mer 
utvecklade i länder med lägre osäkerhetsundvikande och högre maskulinitet.  

Vidare hittade Ogun et. Al., (2020) ett starkt positivt samband mellan maskulinitet mot 
femininitet och placerarbeteende i sydliga Nigeria där maskulinitet förknippades med sämre 
placeringsbeslut. De konkluderade dessutom, olikt flera tidigare studier, att 
osäkerhetsundvikande hade ett starkt samband mellan att undvika att placera i vissa 
industrier och däremot inte att undvika att placerare helt och hållet. Därtill fann de ett svagt, 
men signifikant, positivt samband mellan maktdistans och investeringsbeslut. Donaldson 
och Kim (1993) undersökte hur Dow Jones Industrial Average (DJIA) rör sig och 
konkluderade att flockbeteende och DJIA är positivt korrelerade och förstärks då DJIA 
passerar referenspunkter så som 3000 punkter vilket passar väldigt bra ihop med tidigare 
studier som har funnit stöd för att placerare har en tendens att uppvisa överdrivet 
självförtroende då deras placeringar har presterat bra samt med Shillers (2003) teori om att 
placerarna beter sig som på ett casino. 

Lee et. Al., (2019) konkluderar att nationell kultur har en signifikant inverkan på placerares 
riskbenägenhet i ”små euroländer” efter att de fann ett signifikant samband mellan risk och 
pengaflöde som dessutom var positivt korrelerat med individualistiska kulturer. Intressant 
nog hade en ”krisdummy” som de använde för finanskrisen otroligt stor inverkan på 
resultaten i undersökningen. Med krisdummyn påvisade både österrikiska och framför allt 
belgiska investerare kraftig riskbenägenhet och belgiska investerare påvisade därtill så kallat 
”flight to risk” beteende där de investerade kraftigt då marknaden sjönk och sålde ut i 
stigande marknad. Därtill var krisdummyn otroligt viktig för Portugal och Irland där 
irländska placerare hade positiv investeringsflöde under krisperioden, vilket är som förväntat 
enligt Hofstedes mått på individualism för Irland, och portugisiska placerare hade negativt 
investeringsflöde vilket också är som förväntat. Däremot påvisade placerare varken i Norge 
eller Sverige konsistenta resultat även om båda har höga resultat på Hofstedes 
individualismskala (Lee et. Al., 2019). 

4.3 Hofstedes kulturdimensionsteori och placerarbeteende 

Fastän Hofstedes kulturdimensionsteori är den mest använda teorin för att förklara 
kulturella skillnader världen över och placerarbeteende är ett väl undersökt ämne så finns 
det väldigt få studier som kopplar ihop dessa två. Men i den här studien görs precis det då jag 
undersöker om skillnader i placerarbeteende kan förklaras med kulturella attribut där 
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Hofstedes kulturdimensionsteori används som kulturella attribut. I det här kapitlet kopplas 
Hofstedes kulturdimensioner ihop med placerarbeteende. 

Anderson et. Al., (2011) använde sig av Hofstedes mått för osäkerhetsundvikande, lång mot 
kort tidsorientering, individualism mot kollektivism samt maskulinitet mot femininitet då de 
undersökte kulturens inverkan på hemlandsbias och internationell diversifiering bland 
institutionella investerare. I studien tolkade de Hofstedes mått enligt följande: 
Osäkerhetsundvikande är positivt korrelerad med storlek så att en större del av portföljen är 
i stora synliga bolag och en mindre del i mindre riskfyllda företag. Långtidsorientering 
resulterar i lägre handelsvolymer samt portföljer som är mer internationellt diversifierade. 
Individualism är positivt korrelerad med internationell diversifiering och kan dessutom ge 
indikation för en högre grad av överdrivet självförtroende vilket resulterar i att investerarna 
tror sig besitta mer information än övriga investerare. Maskulinitet är, likt individualism, 
positivt korrelerad med överdrivet självförtroende vilket resulterar i att investerarna tror sig 
besitta mer information än övriga investerare. 

Chang och Lin (2015) använde sig av Hofstedes mått för maktdistans, individualism, 
maskulinitet, osäkerhetsundvikande samt lång mot kort tidsorientering då de undersökte 
effekten av beteendemässiga fallgropar och nationell kultur på placerares beslut. De tolkade 
Hofstedes mått enligt följande: Maktdistans är positivt korrelerad med flockbeteende då 
sannolikheten för att placerarna underförstått följer information om transaktioner gjorda av 
varandra är större. I länder med lägre individualism är sannolikheten för att placerarna bryr 
sig om andras åsikter större och därmed kommer de i större utsträckning att bete sig enligt 
marknadens koncensus. Likt maktdistans är maskulinitet positivt korrelerad med 
flockbeteende då placerarna i större utsträckning försöker köpa lågt och sälja högt. I länder 
där osäkerhetsundvikande är lägre är placerarna mindre medvetna om risk och följder 
därmed blint marknadens gång i köpandet och säljandet av aktier. I länder där 
korttidsorientering är starkare än långtidsorientering blir placerarna lätt påverkade av 
marknaden och har dessutom större intresse för vilken avkastning de får nu och mindre 
intresserade av vilken avkastning de kan få i framtiden. 

Beracha et. Al., (2014) använde sig av Hofstedes mått för osäkerhetsundvikande samt 
kulturellt förtroende och överdrivet självförtroende då de undersökte kulturs inverkan på 
institutionella investerares handelsfrekvens. De tolkade måtten enligt följande: 
Osäkerhetsundvikande är negativt korrelerad med handelsfrekvens, kulturellt förtroende är 
positivt korrelerad med handelsfrekvens och överdrivet självförtroende är positivt korrelerad 
med handelsfrekvens.  

Vidare så använde sig Chui, Titman och Wei (2010) av Hofstedes mått på individualism, 
vilket de tolkade vara positivt korrelerad med överdrivet självförtroende, då de undersökte 
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individualism och momentum världen över. Beugelsdjik och Frinjs (2010) använde sig av 
Hofstedes mått för individualism och osäkerhetsundvikande då de gjorde en undersökning 
med kultur som den förklarande faktor till utlandsbias i internationell diversifiering. De 
tolkade måtten enligt följande: individualism är positivt korrelerad med överdrivet 
självförtroende och överoptimism medan osäkerhetsundvikande är positivt korrelerad med 
riskaversion. Intressant är därtill det att individualism är negativt korrelerad med 
uppfattningen om risk och osäkerhetsundvikande är negativt korrelerad med uppfattningen 
om risk. 

Också Beckmann et. Al., (2008) använde sig av Hofstedes mått för individualism, 
maktdistans, maskulinitet och osäkerhetsundvikande då de undersökte inverkan av kultur på 
kapitalförvaltares synpunkter och beteende. De konkluderade, som förväntat, att 
individualism är negativt korrelerad med flockbeteende medan kollektivism är positivt 
korrelerad med flockbeteende. Vidare konkluderar de att ålder verkar vara en viktig faktor i 
länder med högre maktdistans vilket leder till att de chefer som gör strategiska 
investeringsbeslut är äldre vilket är väldigt viktigt då ålder har visat sig vara negativt 
korrelerad med flockbeteende. Likt tidigare studier konkluderade de att maskulinitet är 
positivt korrelerad med handelsfrekvens i och med att det leder till mer aggressiva 
placeringsstilar. Osäkerhetsundvikande gav indikation för att vara negativt korrelerad med 
avkastning. 

Därtill använde sig även Lucey och Zhang (2010) av Hofstedes mått för individualism, 
maskulinitet, maktdistans och osäkerhetsundvikande då de undersökte betydelsen av 
kulturellt avstånd i samvariationen mellan internationella aktiemarknader. Till motsats av 
andra studier tolkar de individualism leda till mer konservativa placeringsstrategier och 
kollektivism leda till mer aggressiva placeringsstrategier. De förklarar sitt tolkningssätt med 
att förvaltare i länder med starkare individualism är mer intresserade av sin personliga 
framgång och väljer att följa försiktiga placeringsstrategier för att försäkra sin privata 
framgång och rykte. Likt övriga studier tolkar de maskulinitet vara positivt korrelerad med 
överdrivet självförtroende och överreagerande. Därtill är maktdistans positivt korrelerad 
med överdrivet självförtroende då placerare i länder med hög maktdistans vill visa sin 
självständighet och oberoende. De tolkar likt tidigare studier osäkerhetsundvikande vara 
positivt korrelerad med riskaversion. 

4.4 De underliggande krafterna till volatilitet 

Grunden till traditionell finansiell ekonomi ligger i modern portföljteori (Markowitz, 1952) 
och hypotesen om effektiva marknader (Fama, 1970). Enligt hypotesen om effektiva 
marknader bör priset på en tillgång innehålla all tillgänglig information och endast ny 
information kommer att ha en inverkan på priset av tillgången som sedan direkt snappar upp 
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den nya informationen. Därmed uppvisar varje tillgång det faktiska värdet på tillgången 
under alla tidpunkter. Detta borde också innebära att människan är fullständigt rationell och 
direkt snappar upp ny information precis som den verkligen är och bearbetar den utan att 
egna känslor, uppfattningar och erfarenhet har en inverkan. Beteendefinans tar däremot en 
annan syn och ämnar förklara länken mellan placerarnas känslor och handelsaktivitet 
(Tseng, 2006). 

4.4.1 Den gamla läran 

Black (1976) och Christie (1982) påvisade empiriskt sambandet mellan volatilitet och 
ekonomisk hävstång, dvs. användning av lånade pengar, i USA vilket är direkt konträrt till 
Officer (1973) som påvisade att aggregerad aktievolatilitet, volatilitet av pengatillväxt och 
industriell produktion ökade under ekonomiska depressioner. Mer specifikt påvisade Fama 
(1981) att aktier reflekterar ett flertal variabler så som inflation, växelkurs, räntor och BNP.  

Det finns ett flertal teorier som förklarar sambandet mellan aktiemarknadsvolatilitet och 
volatilitet i ekonomin där de viktigaste är Simple Discounted Present Value Modellen 
(SDPVM), Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) och Arbitrage Pricing Theory (APT). 
Enligt SDPVM baserar sig aktiepriserna i dess framtida kassaflöden som diskonteras till 
nuvärdet. Bland annat Liljeblom och Stenius (1997); Ibrahim och Jusoh (2001) samt Md. Isa 
(1989) påvisar att volatiliteten i dessa två faktorer, företagens framtida kassaströmmar och 
diskonteringsräntan, påverkas av volatilitet i makroekonomiska faktorer vilket i sin tur har 
en inverkan på aktiemarknadsvolatilitet.  

Glosten et. Al., (1993) konkluderar att räntor är en viktig förklarande faktor för 
aktiemarknadsvolatilitet och Rigobon och Sachs (2004) påvisar empiriskt att stigande korta 
räntor har en negativ inverkan på aktiepriser, med den största effekten på NASDAQ, och 
dessutom en signifikant inverkan på marknadsräntan. Vidare så påvisade Engle och Rangel 
(2005) att länder med högre inflation har högre förväntad volatilitet gentemot länder med 
mer stabila priser och Saryal (2007) samt Gupta och Modise (2011) att inflation är en av 
determinanterna för skillnader i volatilitet över tid. Afrikanska länder är ökända för att ha 
väldigt hög inflation men också för att tillgängligheten till kapital är mycket sämre än i väst. 
Därmed är Afrika en otroligt intressant kontinent då man undersöker inflationens inverkan 
på volatilitet. Usman och Aliyu (2012) fann robusta resultat för att inflation har en inverkan 
på volatilitet i både Nigeria och Ghana. Också Kina är en väldigt intressant marknad då den 
är semi-öppen och har öppnats gradvis. Su och Fleisher (1998) hittade att myndigheternas 
marknadsintervention har en signifikant inverkan på aktievolatilitet i Kina vilket i sin tur 
potentiellt kan motsätta kulturens inverkan på volatilitet. 
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Ett flertal studier har dock uppvisat icke-konklusiva resultat gällande makroekonomiska 
variabler och aktiemarknaden. Maysami och Koh (2000) konkluderade att aktiemarknaden 
i Singapore är känslig för förändringar i räntor och växelkurser medan Morelli (2002) 
konkluderade att makroekonomiska variabler inte kan förklara aktiemarknadsvolatilitet och 
Altay (2003) landade någonstans mitt emellan och konkluderade att räntor och inflation har 
stor inverkan på den tyska aktiemarknaden men ingen inverkan på den turkiska 
aktiemarknaden. Vidare fann Liu och Shretsha (2008) ett långvarigt samband mellan 
makroekonomiska faktorer och aktiemarknaden i Kina medan Adam och George (2008) 
hittade ett liknande samband i Ghana samt Diebold och Ylimaz (2008) fann ett positivt 
samband mellan aktier, BNP och konsumtion och Singh et. Al., (2011) fann indikation för att 
både BNP och växelkurs har negativ inverkan på både inflation och aktieportföljer.  

Sambandet mellan volatilitet och BNP har visat sig vara in-konklusiva. Campbell (2001) 
hittade ett starkt samband mellan aktiemarknaders volatilitet och tillväxt i BNP medan Guos 
(2002) resultat var in-konklusiva och Wang (2010) konkluderade att det inte fanns ett 
signifikant samband mellan volatilitet och BNP.  Attari och Safdar (2013) samt Özlen och 
Ergun (2012) konkluderade att både räntor och växelkurs har en signifikant inverkan på 
aktiemarknadsvolatilitet medan Attari och Safdar (2013) därtill inte fann något samband 
mellan volatilitet och BNP. Chinzara (2011) konkluderade att volatilitet för olja och guld samt 
inflation har liten inverkan på aktievolatilitet medan Gupta och Modise (2011) fann att 
volatilitet i olja, räntor och pengatillförseelse kan ge indikation för aktiemarknadsvolatilitet 
på kort sikt. Onakoya (2013) konkluderade att det inte finns ett samband mellan volatilitet 
och ekonomiska variabler på den Nigerianska aktiemarknaden men enligt Onakoya (2013) 
beror detta snarast på att marknaden är så osofistikerad och helt lösryckt från företagens 
ekonomiska framgång vilket i sig ger indikation för att beteendemässiga variabler spelar en 
roll.  

Också resultaten gällande sambandet mellan växelkurs och aktiepriser har varit in-
konklusiva. Där Aggarwal (1981); Solnik (1987); Smith (1992); Abdalla och Murinde (1997); 
Granger et. Al., (2000); Phylaktis och Ravazzolo (2000) samt Apte (2001) konkluderade ett 
signifikant positivt samband så hittade Frank och Young (1972) samt Bartov och Bodnar 
(1994) inget samband medan Mao och Kao (1990); Ajayi och Mougoue (1996) samt Soenen 
och Hennigar (1998) hittade ett negativt samband mellan växelkurs och aktiepriser. 

French et. Al., (1987) och Schwert (1989) påvisade att aktiemarknadsvolatilitet förändras 
över tid vilket är något som bör beaktas. Vidare fann Schwert (1990) att 
aktiemarknadsvolatilitet ökar dramatiskt under aktiekrascher men snabbt återgår till lika 
låga nivåer som före kraschen medan Schwert (1989) och Hamilton och Lin (1996) fann att 
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aktiemarknadsvolatilitet ökar i recessioner. Vilket påvisar att aktiemarknadskrascher bör 
kontrolleras för.  

4.4.2 Sport, Sociala Medier, Väder och Humör 

Utöver de variabler som traditionell ekonomisk teori nämner så finns det en stor mängd 
övriga variabler som har påvisats ha en inverkan på volatilitet. Gemensamt för dem är att de 
har en inverkan på människan som sedan i sin tur beter sig på ett visst vis vilket aggregerat 
har en inverkan på volatilitet. 

Väder och omgivning (Hirshleifer och Shumway, 2003; Symenodis et. Al., 2010) samt stora 
sporttillställningar (Arkes et.Al., 1988; Wann et. Al., 1994; Dobson et. Al., 2001; Hirshleifer, 
2001; Boyle och Walter, 2003; Ashton et. Al., 2003; Lucey och Dowling, 2005; Baker och 
Wurgler, 2007; Edmans et. Al., 2007; Fan et. Al., 2017) har visat sig ha en stor inverkan på 
humöret hos placerare vilket i sig har visat sig ha en inverkan på placerarnas beteende och 
aktieavkastningar.  

Berument och Ceylan (2012); Edmans, Garcia och Norli (2007); Berument, Ceylan och 
Gozpinar (2006) hävdar alla att den förändringen som sker i människornas humör efter en 
fotbollsmatch, beroende på vinst eller förlust, spiller över till aktiemarknaden och har en 
inverkan på både avkastning och volatilitet. Intressant nog finner Berument och Ceylan 
(2012) dessutom att riskbenägenheten stiger då det ”egna laget” vunnit och sjunker då det 
”egna laget” förlorat vilket är likt Johnson och Tversky (1983) som konkluderade att agenter 
tippar med lägre sannolikhet efter att de förlorat och med större sannolikhet efter att de 
vunnit. Fan och Wang (2018) finner ett starkt samband mellan utfallet av matcherna i MLB, 
NFL, NHL och NBA gentemot aktieavkastningar och volatilitet medan Edmans et. Al., (2007) 
finner ett starkt samband mellan aktieavkastning och utfallet i internationella 
fotbollsmatcher, cricket, rugby och basket där effekten är närvarande på hemmabörsen 
endast då hemmalaget har förlorat men inte då hemmalaget har vunnit. Intressant nog 
förkastar Edmans et. Al., (2007) dessutom antagandet om att inverkan på börsen skulle 
drivas av ekonomiska faktorer så som lägre produktivitet eller inkomster och därtill är 
effekten starkare i småbolagsaktier vilket ger stark indikation för att inverkan är starkt 
kopplad till förändringen i humör och det beteende som följer. Detta är även i enlighet med 
Kahneman och Tversky (1991) som skriver att individer har en tendens att vara 
förlustundvikande vilket betyder att de lägger större vikt vid förluster än vinster. 

Men dessa humörsvängningar förekommer inte endast hos sportfanatiker utan ett flertal 
studier har även påvisat sociala mediers inverkan på placerarbeteende och därmed volatilitet. 
De flesta läsare kommer troligen att tänka på Redditkanalen Wallstreetbets och framför allt 
Gamestop aktien även om ämnet mig veterligen inte har undersökts empiriskt ännu. Dock 
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menar Sun et. Al., (2020) att känslomässig smitta, vilket betyder att människor ofta överför 
sitt humör till andra människor utan att någondera parten förstår det, överförs otroligt väl 
genom mikrobloggar så som Weibo. Flera tidigare studier (Zhang et. Al., 2017; Nofer & Hinz, 
2015; Kramer et. Al., 2014) har funnit stöd för att humör lätt överförs genom text över 
internet vilket har en stor inverkan på placerarnas beteende. Sun et. Al., (2020) konkluderar 
att både andra placerare och nyheter på mikrobloggar har en stor inverkan på 
aktieavkastningar och volatilitet. Både Weibo och Twitter är mikrobloggar. 

Utöver sport och sociala medier så har också ett flertal studier (Saunders, 1993; Hirshleifer 
och Shumway, 2003; Kang et. Al., 2010) påvisat att vädret har en inverkan på 
aktiemarknaden genom placerares humör där soligt väder gör placerare på gott humör vilket 
har en inverkan på riskbenägenhet.  Dessutom påvisar Levy och Yagil (2011) samt Zhang, 
Jiang och Guo (2017) att smog har en negativ inverkan på humör och därmed avkastningar. 
Slutligen så finner Kamstra et. Al., (2003) att många placerare lider av ”vinterdepression” 
SAD – Seasonal Affective Disorder vilket leder till lägre avkastningar och volatilitet i länder 
där dagarna är som kortast. Sådana länder är bland annat de nordiska länderna. 

Alla dessa går under något som Johnson och Tversky (1983) kallar för felattributionsbiasen 
vilket betyder att människan gör riskfyllda beslut på basis av sitt humör. Människor som är 
på gott humör ser möjligheterna i risk (Forgas, 1995; Chou et. Al., 2007) medan människor 
som är på dåligt humör ser fara i risk (Yuen och Lee, 2003). Kortfattat kan man säga att 
aktieavkastningar och därmed volatilitet på aggregerad nivå beror på placerarnas riskaptit 
vilket i sin tur beror på placerarnas varierande humör (Nofer och Hinz, 2015). 

Detta leder också in på de kontrollvariabler som används. Kontrollvariablerna som 
presenteras mera utförligt i följande kapitel är: BNP, handel, inflation, växelkurs och 
livslängd. Därtill införs årliga dummyvariabler för att kontrollera för årsspecifika händelser 
såsom börskrascher.  

Där inverkan av de nationella ligorna torde vara större i Nordamerika torde fotbollsmatcher 
ha en större inverkan i Sydamerika och Mellaneuropa medan rugby torde inverka mer i 
Storbritannien och delvis i Kina. Vidare torde nordiska investerare lida mer av SAD och 
asiatiska investerare torde bli mer påverkade av smog medan investerare söder om ekvatorn 
torde kunna njuta mer av solen. Därmed tas antagandet att någon av dessa förekommer på 
varje aktiemarknad och är en del av placerarbeteende. Därför kontrolleras detta inte för. 
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5 METOD 

I den här avhandlingen undersöks om skillnader i placerarbeteende världen över kan 
förklaras med kulturella attribut. Mer specifikt besvaras följande undersökningsfråga: 

1. Kan skillnader i placerarbeteende världen över förklaras med kulturella attribut? 

På basis av den teori och de tidigare forskningar som presenterats har följande hypoteser 
utarbetats: 

H0: Det finns inte ett samband mellan kultur i enlighet med någon eller några av Hofstedes 
dimensioner för kulturella attribut och placerarbeteende världen över. 

H1: Det finns ett samband mellan kultur i enlighet med någon eller några av Hofstedes 
dimensioner för kulturella attribut och placerarbeteende världen över. 

5.1 Data 

Data samlas in på tre olika plan: Kultur, placerarbeteende och kontrollvariabler. Som 
kulturvariabler används Geert Hofstedes kulturdimensionsteori som diskuteras nedan. Som 
placerarbeteende används skillnaden i volatilitet på respektive marknadsindex på månatlig 
nivå likt Zhan (2019) som likväl diskuteras nedan. Som kontrollvariabler används i enlighet 
med Hofstedes (2001) rekommendation BNP, likt tidigare studier handel (bland annat 
Pretorius, 2002 samt Lucey och Zhang, 2010). I enlighet med bland annat Saryal (2007) samt 
Gupta och Modise (2011) införs inflation som en kontrollvariabel. I enlighet med bland annat 
Aggarwal (1981); Solnik (1987); Smith (1992) och Zhan (2019) införs växelkurs som en 
kontrollvariabel. Därtill används livslängd som kontrollvariabel som en tolkning av ålder som 
används av bland annat Sung och Hanna (1996); Wang och Hannah (1997); Grable och 
Lytton (1998); Grable och Joo (1999). Utöver kontrollvariabler införs årsdummyn för de fyra 
första åren i varje tidsperiod samt för de 19 första åren i den fullständiga tidsperioden. 

Alla länder och regioner där alla sex av Hofstedes kulturdimensioner inte kan uppmätas 
tillräckligt tillförlitligt för hela tidsperioden eller där det saknas marknadsdata för hela 
tidsperioden fälls bort. För att minimera databortfallet delas data in i tidsperioder på fem år 
där alla länder som är med i tidsperiod ett automatiskt är med i tidsperiod två, alla länder 
som är med i tidsperiod två automatiskt är med i tidsperiod tre och alla länder som är med i 
tidsperiod tre automatiskt är med i tidsperiod fyra. Jag är övertygad om att detta minimerar 
databortfallet. Totalt delas data in i fyra tidsperioder där den första tidsperioden börjar 
01.01.2001 och den sista tidsperioden slutar 31.12.2020. Därtill utförs en fullständig 
tidsperiod för tidpunkten 01.01.2001–31.12.2020. 
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5.2 Hofstedes kulturdimensionsdata 

Data för Hofstedes kulturdimensioner samlas in från Gert Hofstedes hemsida där den senast 
reviderade kulturdimensionsdata finns fritt tillgänglig för akademiskt bruk. Det senaste data 
är från 2015. Kulturdimensionsdata uppdateras sällan då data är svårt att komma över och 
enligt Hofstede mer som klimatdata än aktiedata och ibland händer det att en ny studie ger 
mer konfidens än en gammal och då uppdateras data (Hofstede, 2015).  

Databasen består totalt av 111 landsobservationer men ett flertal observationer saknar data 
för en eller flera dimensioner. Dessa är Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbaijan, 
Vitryssland, Bosnien, Burkina Faso, Costa Rica, Cypern, Dominikanska Republiken, 
Ecuador, Egypten, Etiopien, Georgien, Ghana, Guatemala, Island, Irak, Israel, Jamaika, 
Jordanien, Kirgisien, Makedonien, Mali, Moldavien, Montenegro, Nigeria, Panama, Puerto 
Rico, Rwanda, Saudi Arabien, Sydafrika, Surinam, Tanzania, Uganda, Ukraina, Zambia och 
Zimbabwe. Dessa fälls alla bort ur studien på grund av databrist. Därtill uppmäts skilda mått 
för franska delen av Belgien och nederländska delen av Belgien, franska delen av Kanada, 
östra delen av Tyskland, vita Sydafrika samt franska Schweiz och tyska Schweiz. Gemensamt 
för alla dessa är det alla saknar en eller flera observationer och därmed fälls de bort ur 
studien. Vidare så uppmäts Östafrika, Västafrika och de arabiska länderna som ett område i 
stället för varje land skilt för sig. Därmed kommer dessa att beaktas som en hel region per 
område likt kulturdimensionerna.  

Det slutliga datasamplet består av 65 olika länder och regioner. Av dessa 65 regioner ligger 
observationerna för osäkerhetsundvikande i Grekland (112), osäkerhetsundvikande i 
Portugal (104) samt maktdistans och maskulinitet i Slovakien (104 respektive 110) ytterom 
skalan och har alla justerats till 100 i enlighet med Hofstedes rekommendation. (Hofstede, 
2015) Detta ger ett slutligt resultat på en databas med 65 länder och regioner där sex 
kulturdimensioner per land uppmäts på skalan 0–100. (Se bilaga 1) 

5.3 Marknadsdata 

Marknadsdata samlas in för alla de 65 länder och regioner för vilka Hofstedes 
kulturdimensioner finns tillgängliga. Marknadsdata samlas in från Thomson Reuters Eikon 
för 01.05.2001–31.12.2020 och kompletteras för de fyra första månaderna för 2001 genom 
att handplocka data från varje respektive aktieindex då Thomson Reuters Eikon endast 
tillhandahåller data för exakt 20 år bakåt. 

Marknadsdata samlas in för ett aktieindex per land med undantag av USA där S&P500 och 
Nasdaq100 används, Indien där BSE Sensex och Nifty50 används samt Kina där både 
Shanghai- och Shenzhenindexet används. För Västafrika används West African Stock 
Exchange. För Arabländerna eller Östafrika existerar inget motsvarande index för hela 
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tidsperioden och därmed räknas dessa index ut. För att räkna ut ett index för Arabländerna 
beaktas de länder där data finns tillgängligt dvs. Arabemiraten, Bahrain, Egypten, Jordanien, 
Oman, Qatar och Saudi Arabien och viktas enligt den genomsnittliga omsättningen på 
respektive börs för att skapa indexet ”Arabländerna”. För att räkna ut ett index för Östafrika 
beaktas de länder där data finns tillgängligt dvs. Kenya, Mauritius, Malawi, Rwanda, 
Tanzania och Uganda. Gemensamt för börserna i alla dessa länder är att information gällande 
handelsvolym saknas och därmed viktas börserna enligt proportion av total BNP i de 
Östafrikanska länderna för att skapa indexet ”Östafrika” då detta är den enda tillgängliga 
informationen som tillåter för viktning. 

Data delas in i fyra tidsperioder där tidsperiod ett är 01.01.2001–31.12.2005, tidsperiod två 
är 01.01.2006–31.12.2010, tidsperiod tre är 01.01.2011–31.12.2015 och tidsperiod fyra är 
01.01.2016–31.12.2020. Därtill utförs en fullständig tidsperiod. Tidsperiod ett består av totalt 
48 index, tidsperiod två består av totalt 59 index, tidsperiod tre består av totalt 62 index, 
tidsperiod fyra består av totalt 63 index och den fullständiga tidsperioden består av totalt 46 
index (Se bilaga 2). 

Data samlas in på veckonivå där den årliga volatiliteten räknas enligt följande: Först räknas 
standardavvikelsen på veckovolatiliteten ut för varje år för varje land. Efter det multipliceras 
standardavvikelsen med 52 för att upphöja standardavvikelsen till årlig nivå. Slutligen räknas 
kvadratroten av den årliga standardavvikelsen för att erhålla årlig volatilitet. Data kan antas 
vara normal fördelat i enlighet med centrala gränsvärdessatsen. 

5.4 Kontrollvariabler 

För att kunna extrahera placerarbeteende från volatilitet införs ett antal kontrollvariabler. 
Kontrollvariabler samlas in från världsbankens databas (World Development Index). 

5.4.1 BNP 

Där Fama (1981) påvisar att aktiemarknadsvolatilitet reflekterar ett flertal variabler såsom 
inflation, växelkurs, räntor och BNP så har senare forskning uppvisat väldigt varierande 
resultat gällande dessa. Speciellt sambandet mellan volatilitet och BNP har varit väldigt in-
konklusivt där Campbell (2001); Diebold och Ylimaz (2008); Singh et. Al., (2011) hittade ett 
positivt samband mellan volatilitet och BNP så var Guos (2002) resultat in-konklusiva medan 
varken Wang (2010) eller Attari och Safdar (2013) hittade något samband mellan volatilitet 
och BNP. BNP införs dock som kontrollvariabel eftersom Hofstede (2011) själv säger att det 
är viktigt att kontrollera för BNP då man jämför kulturdimensionerna med ekonomiska data. 

BNP definieras som BNP per capita. Data för BNP samlas in från Världsbankens 
informationsbank på årsbasis för tidsperioden 2001–2020. För tidsperiod ett (01.01.2001–
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31.12.2005) saknas data för Taiwan som därmed fälls bort från tidsperioden. För tidsperiod 
två (01.01.2006–31.12.2010) saknas data för Taiwan som därmed fälls bort från tidsperioden. 
För tidsperiod tre (01.01.2011–31.12.2015) saknas data för Taiwan och Venezuela som 
därmed fälls bort ur tidsperioden. För tidsperiod fyra (01.01.2016–31.12.2020) saknas data 
för Taiwan och Venezuela som därmed fälls bort ur tidsperioden. De länder som fälls bort ur 
någon tidsperiod fälls automatiskt också bort ur den fullständiga tidsperioden. För 
arabländerna räknas BNP per capita ut genom att räkna medelvärdet av BNP per capita för 
Arabemiraterna, Bahrain, Egypten, Jordanien, Oman, Qatar och Saudi Arabien. För 
Västafrika räknas BNP per capita ut genom att räkna medelvärdet av BNP per capita för 
Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo då data 
saknas för övriga länder i Västafrika. För Östafrika räknas BNP per capita ut genom att räkna 
medelvärdet av BNP per capita för Kenya, Mauritius, Malawi, Rwanda, Tanzania och Uganda. 

5.4.2 Handel 

Data för handel är insamlat från Världsbankens informationsbas på årsbasis för tidsperioden 
2001–2020. Då det är nettohandel som används som kontrollvariabel samlas data inför både 
export och import varefter nettohandel räknas ut genom att subtrahera importvärdet från 
exportvärdet för varje land. För Taiwan saknades data för hela tidsperioden (01.01.2001–
31.12.2020) och Taiwan faller därmed bort från alla tidsperioder. För övriga länder saknas 
handelsdata inte. För arabländerna räknas nettohandel ut genom att räkna medelvärdet av 
nettohandel för Arabemiraterna, Bahrain, Egypten, Jordanien, Oman, Qatar och Saudi 
Arabien. För Västafrika räknas nettohandel ut genom att räkna medelvärdet av nettohandel 
för Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo då 
data saknas för övriga länder i Västafrika. För Östafrika räknas nettohandel ut genom att 
räkna medelvärdet av nettohandel för Kenya, Mauritius, Malawi, Rwanda, Tanzania och 
Uganda. 

5.4.3 Inflation 

Ett flertal studier har också påvisat att inflation har en signifikant inverkan på 
aktiemarknadsvolatilitet (Engle och Rangel, 2005; Saryal, 2007; Gupta och Modise, 2011; 
Usman och Aliyu, 2012). Därmed införs inflation som en kontrollvariabel. 

Data för inflation är insamlat från Världsbankens informationsbank på årsbasis för 
tidpunkten 2001–2020. I tidsperiod ett (01.01.2001–31.12.2005) saknas data för Argentina 
och Taiwan som därmed fälls bort från tidsperioden. I tidsperiod två (01.01.2006–
31.12.2010) saknas data för Argentina, Taiwan och Venezuela som därmed fälls bort från 
tidsperioden. I tidsperiod tre (01.01.2011–31.12.2015) saknas data för Argentina och Taiwan 
som därmed fälls bort ur tidsperioden. I tidsperiod fyra (01.01.2016–31.12.2020) saknas data 
för Argentina, Taiwan och Venezuela som därmed fälls bort ur tidsperioden. De länder som 
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fälls bort ur någon tidsperiod fälls automatiskt också bort ur den fullständiga tidsperioden.  
För arabländerna räknas inflation inte ut då data existerar i Världsbankens databas. För 
Västafrika räknas inflation ut genom att räkna medelvärdet av inflation för Benin, Burkina 
Faso, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo då data saknas för 
övriga Västafrikanska länder. För Östafrika räknas inflation ut genom att räkna medelvärdet 
av inflation för Kenya, Mauritius, Malawi, Rwanda, Tanzania och Uganda. 

5.4.4 Växelkurs 

Likt BNP så har sambandet mellan aktiepriser och växelkurser varit in-konklusiva. Där ett 
flertal studier har påvisat ett positivt samband (Aggarwal, 1981; Solnik, 1987; Smith, 1992; 
Abdalla och Murinde, 1997; Granger et. Al., 2000; Phylaktis och Ravazzolo, 2000 samt Apte, 
2001) så har andra påvisat ett negativt samband (Mao och Kao, 1990; Ajayi och Mougoue, 
1996 och Soenen och Hennigar, 1998) medan Frank och Young (1972) samt Bartov och 
Bodnar (1994) inte hittade något samband mellan växelkurser och aktiepriser. Växelkurs 
införs som kontrollvariabel då fler studier har påvisat ett samband än studier som inte har 
påvisat något samband alls. 

Data för växelkurs samlas in från Världsbankens informationsbank där växelkurs är 
indexbundet till 2010 så att varje land har ett värde på 100 år 2010. Därmed används 
procentuell årlig förändring i växelkurs för varje land som kontrollvariabel. I tidsperiod ett 
(01.01.2001–31.12.2005) saknas växelkurs för Argentina, Indien, Indonesien, Peru, Taiwan, 
Turkiet och Vietnam som därmed fälls bort ur tidsperioden. I tidsperiod två (01.01.2006–
31.12.2010) saknas växelkurs för Argentina, Hong Kong, Indien, Indonesien, Peru, Taiwan, 
Venezuela och Vietnam. I tidsperiod tre (01.01.2011–31.12.2015) saknas växelkurs för 
Argentina, Indien, Indonesien, Peru, Taiwan, Turkiet, Venezuela och Vietnam. I tidsperiod 
fyra (01.01.2016–31.12.2020) saknas växelkurs för Argentina, Bangladesh, Indien, 
Indonesien, Peru, Taiwan, Turkiet, Venezuela och Vietnam. De länder som fälls bort ur någon 
tidsperiod fälls automatiskt också bort ur den fullständiga tidsperioden.  För arabländerna 
räknas växelkurs ut genom att räkna medelvärdet av växelkurs för Arabemiraterna, Bahrain, 
Egypten, Jordanien, Oman, Qatar och Saudi Arabien. För Västafrika räknas växelkurs ut 
genom att räkna medelvärdet av växelkurs för Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, 
Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo då data saknas för övriga Västafrikanska 
länder. För Östafrika räknas växelkurs ut genom att räkna medelvärdet av växelkurs för 
Kenya, Mauritius, Malawi, Rwanda, Tanzania och Uganda. 

5.4.5 Ålder 

Ett flertal studier har använt sig av ålder som kontrollvariabel och funnit varierande resultat 
för variabeln. Medan Baker och Haslem (1974); Sung och Hanna (1996); Wang och Hanna 
(1997); Grable och Lytton (1998) samt Grable och Joo (1999) fann ett starkt samband mellan 
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ålder och riskbenägenhet så konkluderade Grable och Joo (2000) att ålder inte har någon 
inverkan på riskbenägenhet. I den här studien görs tolkningen att det inte är ålder som sådan 
utan den förväntade åldern, eller livslängden, som torde inverka på riskbenägenhet och 
placerarbeteende. Ifall den förväntade livslängden är låg torde befolkningen ha lägre intresse 
för att placera och större intresse för att konsumera nu. Därtill torde de som placerar i länder 
med lägre förväntad livslängd ha större intresse för snabba vinster och därmed handla med 
högre frekvens. Å andra sidan ifall den förväntade livslängden är hög torde invånarna ha ett 
högre intresse för att placera mera och konsumera mer i framtiden i stället. Därtill torde de 
som placerar i länder med högre förväntad livslängd ha större intresse för långsiktig 
avkastning och därmed handla med lägre frekvens. Således torde förväntad livslängd vara 
negativt korrelerad med volatilitet och införs som en kontrollvariabel. 

Data för livslängd samlas in från Världsbankens informationsbank på årsbasis för 
tidsperioden 01.01.2001–31.12.2018 där livslängd definieras som förväntad livslängd vid 
födsel. Livslängdsdata för 2019 och 2020 har inte publicerats ännu och därmed har data för 
de åren extrapolerats genom att beräkna den genomsnittliga förändringen i variabeln för 
respektive land för de senaste fem åren. Livslängdsdata saknas för Indonesien och Taiwan i 
hela tidsperioden som därmed fälls bort ur varje tidsperiod. Utöver detta saknas 
livslängdsdata för Hong Kong som har räknats ut som medeltalet av livslängden i Kina och i 
Storbritannien med antagandet att det är ett stort antal variabler som har en inverkan på 
förväntad livslängd som utvecklas över en längre tid där antagandet görs att det faktum att 
Hong Kong tillhörde Storbritannien ända till 1997 har en inverkan på förväntad livslängd 
även i dag. För Arabländerna räknas livslängd inte ut då data existerar i Världsbankens 
databas. För Västafrika räknas livslängd ut genom att räkna medelvärdet av förväntad 
livslängd för Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och 
Togo då data saknas för övriga Västafrikanska länder. För Östafrika räknas livslängd ut 
genom att räkna medelvärdet av förväntad livslängd för Kenya, Mauritius, Malawi, Rwanda, 
Tanzania och Uganda. 

5.4.6 Räntor 

Vidare så har ett flertal studier påvisat att räntor är en viktig förklarande faktor till 
aktiemarknadsvolatilitet (Md. Isa, 1989; Glosten et. Al., 1993; Liljeblom och Stenius, 1997; 
Ibrahim och Jusoh, 2001; Rigobon och Sachs, 2004). Eftersom räntedata saknas för i 
praktiken alla icke-västerländska länder för en eller flera tidpunkter används räntor dock inte 
som kontrollvariabel eftersom databortfallet skulle vara så stort vilket potentiellt kan ha en 
inverkan på utfallet av studien. 
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5.4.7 Slutliga variabler 

Följande kontrollvariabler används: BNP, Handel, Inflation, Växelkurs och Livslängd där 
BNP uppmäts som BNP per capita på årsbasis. Handel räknas ut som skillnaden mellan 
exportvärdet av handel och importvärdet av handel för att komma till nettohandel. Variabeln 
för växelkurs är indexbunden till 2010 och därmed körs årlig förändring på variabeln och inte 
variabeln som sådan. Livslängdsdata är förväntad livslängd vid födsel. 

5.4.8 Dummyvariabler 

French et. Al., (1987) och Schwert (1989) påvisade att aktiemarknadsvolatilitet förändras 
över tid vilket är något som bör beaktas. Vidare fann Schwert (1990) att 
aktiemarknadsvolatilitet ökar dramatiskt under aktiekrascher men snabbt återgår till lika 
låga nivåer som före kraschen medan Schwert (1989) samt Hamilton och Lin (1996) fann att 
aktiemarknadsvolatilitet ökar i recessioner vilket påvisar att aktiemarknadskrascher bör 
kontrolleras för. Därtill förekommer det volatilitetsklungor som generellt sett går ut på att 
volatilitet tenderar att förekomma i klungor där höga avkastningar tenderar att följas av höga 
avkastningar och låga avkastningar tenderar att följas av låga avkastningar oberoende om de 
är positiva eller negativa. Varken börskrascher eller volatilitetsklungor inträffar exakt 
samtidigt på alla marknader i världen och anländer ofta med drift då när de spiller över. 
Dessutom så finns det diverse mindre effekter som har en inverkan på de olika marknaderna 
varje år. Därför används dummyvariabler på årsnivå. Årsdummyn fångar upp 
volatilitetsklungor, världsomfattande kriser likväl som börskrascher och marknadsspecifika 
kriser utan att kontrollera bort all effekt ur modellen. I och med att kriser kan anlända med 
drift till olika marknader i världen och att det kan förekomma diverse landspecifika kriser 
såsom till exempel naturolyckor och politiska kriser som riskerar att bli okontrollerade med 
landspecifika dummyn så torde årsdummyn vara bättre än specifika dummyvariabler. 
Därmed införs dummyvariabler på årsnivå. Fyra årsdummyn införs per tidsperiod för att 
undvika perfekt multikollinearitet då antalet år per tidsperiod är fem. I den fullständiga 
tidsperioden införs 19 årsdummyn. 

5.5 Regressionsmodell 

För att undersöka om skillnader i placerarbeteende världen över kan förklaras med kulturella 
attribut används en linjär regressionsmodell som presenteras nedan. Totalt utförs 285 
regressioner. Regressionerna utförs i statistikprogrammet SPSS Statistics med konsistenta 
medelfel. Data testas för heteroskedasticitet med Breusch-Pagan- samt White test. Data 
testas för multikollinearitet genom att regressera alla oberoende variabler mot en annan 
oberoende variabel i tur och ordning så att varje oberoende variabel är den beroende 
variabeln en gång.  
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Figur 1 Regressionsmodell 
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Maktdistans = Skillnaden i maktdistans mellan länderna 

Individualism = Skillnaden i individualism mellan länderna 

Maskulinitet = Skillnaden i maskulinitet mellan länderna 

Osäkerhetsundvikande = Skillnaden i osäkerhetsundvikande mellan länderna 

Tidsorientering = Skillnaden i tidsorientering mellan länderna 

Tillfredställelse = Skillnaden i tillfredställelse mellan länderna. 

BNP = Skillnaden i BNP mellan länderna 

Handel = Skillnaden i nettohandel mellan länderna 

Inflation = Skillnaden i inflation mellan länderna 

Växelkurs = Skillnaden i växelkurs mellan länderna 

Livslängd = Skillnaden i livslängd mellan länderna 

Dummy 1–4 = Dummyvariabel för år 1–4 i tidsperioden 
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6 RESULTAT 

Resultaten presenteras skilt för varje tidsperiod. Eftersom databrist för vissa 
kontrollvariabler är ett problem görs ett flertal upplägg utöver den fullständiga modellen för 
varje tidsperiod som robusthetstes enligt följande: alla länder som hade data för BNP och 
handel beaktades, alla länder som hade data för BNP, handel och inflation beaktades, länder 
som saknade data för växelkurs fälldes bort och alla länder som hade data för BNP, handel 
och livslängd beaktades. På så vis minimeras databortfallet på grund av saknade 
kontrollvariabler. Den fullständiga modellen för varje tidsperiod utfördes naturligtvis med 
alla kontrollvariabler. Utöver detta utfördes varje upplägg så att en variabel fälls bort gradvis. 
Total görs 285 regressioner. Nedan presenteras resultaten för de fullständiga modellerna som 
sedan backas upp av de robusthetstest som utförts. Se bilaga 5–25 för robusthetstesten. 

Multikollinearitet är inte ett problem i någon tidsperiod. Multikollinearitetstest utfördes 
genom att regressera alla de oberoende variablerna mot en övrig oberoende variabel i tur och 
ordning. Både Breusch-Pagan test och Whites test påvisade däremot att heteroskedasticitet 
är ett problem i så gott som alla tidsperioder och därmed kördes regressionerna med 
konsistenta medelfel och alla resultat som rapporteras är därmed utförda med robusta 
standardfel. 

6.1 Tidsperiod ett (1.1.2001–31.12.2005) 

Multikollinearitet i tidsperiod ett är inte ett problem även om livslängd har en 
variansinflationsfaktor mellan 2.938 och 4.589, beroende på vilken variabel den regresseras 
emot, vilket ger indikation för att variabeln har något hög multikollinearitet med vissa 
variabler vilket dock inte torde vara ett problem då graden av den potentiella 
multikollineariteten blir så pass låg. Övriga variabler är inte multikollinära. 
Heteroskedasticitet är inte ett problem. Modellens förklaringsgrad är relativt låg med R2 på 
.450 och justerat R2 på .406 vilket är som förväntat då det torde finnas ett stort antal övriga 
variabler som har en inverkan på volatilitet. Se bilaga tre. 

Av variablerna är endast långtidsorientering (.003) signifikant med en koefficient på .213 
vilket är direkt motsatt till det som antagits. Kontrollvariablerna årsdummy 2001, 2002 och 
2003 är statistiskt signifikanta medan livslängd är signifikant på 10% signifikansnivå. De 
övriga variablerna är inte signifikanta. Maktdistans har en koefficient på .0079, 
individualism har en koefficient på -.060, maskulinitet har en koefficient på -.053 och 
osäkerhetsundvikande har en koefficient på .053 vilka, även om inte signifikanta, är konträra 
till det som antagits. Tillfredställelse har en koefficient på .053 vilket är enligt med det som 
antagits även om dimensionen inte är signifikant. Se även tabell 8 nedan. 
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Tabell 8 Tidsperiod ett (41 index) 

VARIABEL B ROBUSTA MEDELFEL T SIG. 
INTERCEPT 181.205 55.062 3.291 .001 
MAKTDISTANS .079 .110 .715 .476 
INDIVIDUALISM -.060 .090 -.668 .505 
MASKULINITET -.053 .073 -.721 .472 
OSÄKERHETSUNDVIKANDE .053 .060 .878 .381 
LÅNGTIDSORIENTERING .213 .070 3.033 .003 
TILLFREDSTÄLLELSE .053 .086 .620 .536 
BNP .000 .000 1.446 .150 
HANDEL .047 .042 1.120 .264 
INFLATION .809 .775 1.043 .298 
VÄXELKURS 26.242 25.239 1.040 .300 
LIVSLÄNGD -1.442 .762 -1.892 .060 
ÅRSDUMMY 2001 35.522 5.301 6.700 .000 
ÅRSDUMMY 2002 24.515 4.999 4.904 .000 
ÅRSDUMMY 2003 13.616 4.043 3.368 .001 
ÅRSDUMMY 2004 1.305 3.452 .378 .706 

 

6.2 Tidsperiod två (1.1.2006–31.12.2010) 

Multikollinearitet i tidsperiod två är inte ett problem då den högsta variansinflationsfaktorn 
(VIF) på 2.889 uppnås för BNP när den beroende variabeln är växelkurs. Likt tidsperiod ett 
testas data för multikollinearitet genom att regressera alla de oberoende variablerna mot en 
oberoende variabel i tur och ordning. Heteroskedasticitet är inte ett problem. Modellens 
förklaringsgrad är som förväntat låg med R2 på .541 och justerat R2 på .511. Se bilaga tre. 

Ingen av de oberoende variablerna är signifikanta i tidsperiod två. Dummyvariablerna 2008 
och 2009 är statistiskt signifikanta. Även om de oberoende variablerna inte är signifikanta så 
är resultaten intressanta. Maktdistans har en positiv koefficient på .014 medan individualism 
har en negativ koefficient på -.148 vilket är motsatt det som antagits men likt tidsperiod ett 
även om resultatet inte är signifikant. Vidare har maskulinitet olikt tidsperiod ett en positiv 
koefficient på .057 vilket är likt det som antagits om att maskulinitet torde ha en positiv 
inverkan på volatilitet. Resultatet är inte signifikant. Osäkerhetsundvikande har en positiv 
koefficient på .025, långtidsorientering har en positiv koefficient på .074 medan 
tillfredställelse har en negativ koefficient på -.149 vilka alla är direkt motsatta till det som 
antagits. Både osäkerhetsundvikande och långtidsorientering är likt tidsperiod ett medan 
tillfredställelse går från positiv i tidsperiod ett till negativ i tidsperiod två. Resultaten är inte 
signifikanta. Se även tabell 9 nedan. 
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Tabell 9 Tidsperiod två (49 index) 

VARIABEL B ROBUSTA MEDELFEL T SIG. 
INTERCEPT 154.63 50.730 3.048 .003 
MAKTDISTANS .014 .111 .129 .897 
INDIVIDUALISM -.148 .081 -1.838 .067 
MASKULINITET .057 .062 .920 .359 
OSÄKERHETSUNDVIKANDE .025 .067 .373 .709 
LÅNGTIDSORIENTERING .074 .081 .908 .365 
TILLFREDSTÄLLELSE -.149 .102 -1.460 .146 
BNP .000 .000 1.734 .084 
HANDEL .053 .030 1.740 .083 
INFLATION .834 .784 1.064 .289 
VÄXELKURS -27.54 21.525 -1.279 .202 
LIVSLÄNGD -.511 .693 -.737 .462 
ÅRSDUMMY 2006 -2.77 4.247 -.652 .515 
ÅRSDUMMY 2007 .055 3.569 .015 .988 
ÅRSDUMMY 2008 44.47 4.942 8.998 .000 
ÅRSDUMMY 2009 26.25 3.668 7.158 .000 

 

6.3 Tidsperiod tre (1.1.2011–31.12.2015) 

Multikollinearitet i tidsperiod tre är inte ett problem då den högsta variansinflationsfaktorn 
(VIF) på 3.097 uppnås för BNP när den beroende variabeln är maskulinitet. 
Heteroskedasticitet är inte ett problem. Modellens förklaringsgrad är som förväntat låg med 
R2 på .261 och justerat R2 på .216. Se bilaga 3. 

Maskulinitet är signifikant med en koefficient på .177 vilket är likt det som antagits samt likt 
tidsperiod två. Därtill är kontrollvariabeln livslängd signifikant samt dummyvariabeln 2008 
signifikant på 10% signifikansnivå. Övriga variabler är inte signifikanta. Likt det som antagits 
är koefficienten för maktdistans negativ även om detta är olikt tidsperiod ett och två medan 
koefficienten för individualism är negativ vilket är olikt det som antagits men o andra sidan 
är enhetligt med tidsperiod ett och två. Vidare så är koefficienten för både 
osäkerhetsundvikande och långtidsorientering positiv vilket är likt tidsperiod ett och två men 
tvärtom till det som antagits. Slutligen så är koefficienten för tillfredställelse negativ vilket är 
lika som i tidsperiod två men olikt det som antagits. Se även tabell 10 nedan. 
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Tabell 10 Tidsperiod tre (53 index) 

VARIABEL B ROBUSTA MEDELFEL T SIG. 
INTERCEPT 16.716 29.321 .570 .569 
MAKTDISTANS -.037 .075 -.496 .620 
INDIVIDUALISM -.183 .075 -2.428 .016 
MASKULINITET .177 .053 3.355 .001 
OSÄKERHETSUNDVIKANDE .093 .065 1.439 .151 
LÅNGTIDSORIENTERING .006 .065 .096 .923 
TILLFREDSTÄLLELSE -.088 .064 -1.376 .170 
BNP .000 .000 1.361 .175 
HANDEL .013 .018 .719 .473 
INFLATION .369 .653 .566 .572 
VÄXELKURS -5.794 30.550 -.190 .850 
LIVSLÄNGD 1.164 .391 2.980 .003 
ÅRSDUMMY 2011 11.013 4.770 2.309 .022 
ÅRSDUMMY 2012 -6.985 4.395 -1.589 .113 
ÅRSDUMMY 2013 -11.327 4.247 -2.667 .008 
ÅRSDUMMY 2014 -7.462 4.344 -1.718 .087 

 

6.4 Tidsperiod fyra (1.1.2016–31.12.2020) 

Multikollinearitet i tidsperiod fyra är inte ett problem då den högsta variansinflationsfaktorn 
(VIF) på 3.335 uppnås mellan BNP och dummyvariablerna. Heteroskedasticitet är inte ett 
problem. Modellens förklaringsgrad är som förväntat låg med R2 på .660 och justerat R2 på 
.640. Se bilaga 3. 

Kulturdimensionen individualism är statistiskt signifikant med en negativ koefficient på -
.187 vilket är olikt det som antagits men likt övriga tidsperioder medan kulturdimensionen 
maskulinitet är statistiskt signifikant med en koefficient på .215 vilket är likt det som antagits 
och därtill även likt tidsperiod två och tre. Övriga kulturdimensioner är inte signifikanta. 
Maktdistans har en negativ koefficient på -.087 vilket är likt det som antagits samt likt 
tidsperiod tre. Osäkerhetsundvikande har en positiv koefficient på .106 vilket är olikt det som 
antagits men likt tidigare tidsperioder. Långtidsorientering har en negativ koefficient på -
.023 vilket är enligt med det som antagits men olikt tidigare tidsperioder. Slutligen så har 
tillfredställelse en negativ koefficient på -.049 vilket är olikt det som antagits men likt 
tidsperiod två och tre. Kontrollvariabeln BNP är statistiskt signifikant och därtill är 
dummyvariablerna 2016–2019 statistiskt signifikanta. Se tabell 11 nedan. 
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Tabell 11 Tidsperiod fyra (53 index) 

VARIABEL B ROBUSTA MEDELFEL T SIG. 
INTERCEPT 127.32 29.092 4.376 .000 
MAKTDISTANS -.087 .063 -1.389 .166 
INDIVIDUALISM -.187 .058 -3.244 .001 
MASKULINITET .215 .044 4.894 .000 
OSÄKERHETSUNDVIKANDE .106 .048 2.209 .028 
LÅNGTIDSORIENTERING -.023 .051 -.455 .649 
TILLFREDSTÄLLELSE -.049 .061 -.791 .430 
BNP .000 .000 3.475 .001 
HANDEL -.014 .011 -1.210 .227 
INFLATION .899 .816 1.101 .272 
VÄXELKURS -30.526 32.344 -.944 .346 
LIVSLÄNGD .086 .369 .234 .815 
ÅRSDUMMY 2014 -34.940 3.645 -9.586 .000 
ÅRSDUMMY 2015 -55.472 3.153 -17.591 .000 
ÅRSDUMMY 2016 -39.825 3.340 -11.923 .000 
ÅRSDUMMY 2018 -48.801 3.187 -15.314 .000 
ÅRSDUMMY 2019 .086 .369 .234 .815 

 

6.5 Hel tidsperiod (1.1.2001–31.12.2020) 

Utöver de enskilda tidsperioderna körs hela tidsperioden från 01.01.2001 till 31.12.2020. 
Multikollinearitet är inte ett problem i hela tidsperioden även om livslängd potentiellt är 
något multikollinär med växelkurs (4.629) och årsdummyn (4.631) samt BNP potentiellt är 
något multikollinär med inflation och växelkurs (4.035 för båda). Övriga variabler är inte 
multikollinära. Eftersom heteroskedasticitet är ett problem utförs regressionerna med 
robusta medelfel. Förklaringsgraden är relativt låg med R2 på .570 och justerat R2 på .554. 
Se bilaga 4. 

Kulturdimensionen individualism är signifikant med en negativ koefficient på -.001 vilket är 
olikt det som antagits men likt övriga tidsperioder medan kulturdimensionen maskulinitet är 
signifikant med en koefficient på .001 vilket är likt det som antagits samt likt alla övriga 
tidsperioder. Vidare är osäkerhetsundvikande statistiskt signifikant med en koefficient på 
.001 vilket är motsatt det som antagits men likt alla övriga tidsperioder. Övriga 
kulturdimensioner är inte signifikanta. Maktdistans har en positiv koefficient på .000 vilket 
är olikt det som antagits men likt tidsperiod ett och två. Långtidsorientering har en positiv 
koefficient på .001 vilket är olikt det som antagits men likt tidsperiod 1–3. Slutligen så har 
tillfredställelse en positiv koefficient på .000 vilket är likt det som antagits samt likt 
tidsperiod ett men olik tidsperiod 2–4. Kontrollvariabeln BNP är signifikant på 10% 
signifikansnivå och därtill är dummyvariablerna 2002–2008 samt 2010–2019 statistiskt 
signifikanta. Se även tabell 12 nedan. 
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Tabell 12 Hel tidsperiod (41 index) 

VARIABEL B ROBUSTA MEDELFEL T SIG. 
INTERCEPT 1.878 .253 7.410 .000 
MAKTDISTANS .000 .000 .290 .772 
INDIVIDUALISM -.001 .000 -3.116 .002 
MASKULINITET .001 .000 2.850 .004 
OSÄKERHETSUNDVIKANDE .001 .000 3.337 .001 
LÅNGTIDSORIENTERING .001 .000 2.183 .029 
TILLFREDSTÄLLELSE .000 .000 -1.065 .287 
BNP .000 .000 2.712 .007 
HANDEL .000 .000 1.863 .063 
INFLATION .004 .004 .993 .321 
VÄXELKURS -.056 .123 -.457 .648 
LIVSLÄNGD -.007 .003 -2.045 .041 
ÅRSDUMMY 2001 -.128 .049 -2.602 .009 
ÅRSDUMMY 2002 -.238 .045 -5.262 .000 
ÅRSDUMMY 2003 -.342 .041 -8.325 .000 
ÅRSDUMMY 2004 -.450 .041 -11.025 .000 
ÅRSDUMMY 2005 -.449 .042 -10.805 .000 
ÅRSDUMMY 2006 -.357 .046 -7.734 .000 
ÅRSDUMMY 2007 -.307 .039 -7.761 .000 
ÅRSDUMMY 2008 .182 .041 4.453 .000 
ÅRSDUMMY 2009 -.052 .041 -1.268 .205 
ÅRSDUMMY 2010 -.291 .041 -7.074 .000 
ÅRSDUMMY 2011 -.215 .043 -5.001 .000 
ÅRSDUMMY 2012 -.420 .045 -9.401 .000 
ÅRSDUMMY 2013 -.459 .040 -11.405 .000 
ÅRSDUMMY 2014 -.407 .043 -9.416 .000 
ÅRSDUMMY 2015 -.321 .046 -6.997 .000 
ÅRSDUMMY 2016 -.374 .040 -9.385 .000 
ÅRSDUMMY 2017 -.600 .036 -16.746 .000 
ÅRSDUMMY 2019 -.424 .037 -11.423 .000 
ÅRSDUMMY 2019 -.514 .036 -14.152 .000 

 

6.6 Robusthetstest 

Utöver de fem regressionerna ovan utförs 280 robusthetstest så att totalt 285 regressioner 
utförs. Robusthetstesten utförs på samma vis som ovan så att varje tidsperiod presenteras 
skilt för sig. 

6.6.1 Tidsperiod ett (1.1.2001–31.12.2005) 

Som robusthetstest körs först samma regression som i tidsperiod ett ovan (se tabell 8) så att 
en ny kontrollvariabel lämnas bort för varje körning. Eftersom en del kontrollvariabler 
saknades för vissa länder gjordes därefter ett antal körningar där alla kontrollvariabler inte 
beaktades för att få med så pass många länder som möjligt enligt följande; BNP och handel 
(47 index), BNP, handel och inflation (46 index), Utan växelkurs (45 index) samt BNP, handel 
och livslängd (46 index). Utöver detta körs även dessa regressioner så att en ny 
kontrollvariabel lämnas bort för varje körning. Total gjordes 41 robusthetstest i tidsperiod 
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ett. Se bilaga 2 för vilka länder som är med i vilka regressioner och bilaga 5–9 för 
robusthetstesten.  

I det första robusthetstestet lämnas en ny kontrollvariabel bort för varje regression. För 
variablerna maktdistans, individualism, maskulinitet och långtidsorientering har mängden 
kontrollvariabler låg inverkan på både koefficienten och signifikansen. Intressant nog går 
däremot koefficienten på osäkerhetsundvikande och tillfredställelse gradvis från positiv till 
negativ då kontrollvariabler fälls bort även om signifikansen förblir låg. Intressant nog går 
även kontrollvariabeln handel från positiv till negativ och blir dessutom signifikant när 
dummyvariablerna fälls bort. Se bilaga 5. 

I det andra robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP och handel 
samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 47 index 
beaktas. Endast dummyvariablerna 2001 och 2002 är signifikanta oberoende 
dummyvariabler eller kontrollvariabler. Intressant nog är koefficienten för individualism 
positiv, och inte negativ som i den ursprungliga körningen, i alla regressioner förutom den 
där alla kontrollvariabler lämnats bort. Inverkan på övriga variabler är låg. Se bilaga 6. 

I det tredje robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
inflation samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 
46 index beaktas. Kontrollvariabeln inflation är statistiskt signifikant med en koefficient på 
1.53. Därtill är dummyvariablerna 2001, 2002 och 2003 signifikanta. Intressant nog är 
koefficienterna för osäkerhetsundvikande och tillfredställelse negativa, och inte positiva som 
i den ursprungliga regressionen, i alla regressioner förutom de där dummyvariablerna 
lämnas bort. Inverkan på övriga variabler är relativt låg. Se bilaga 7. 

I det fjärde robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel, 
inflation och livslängd samt dummyvariabler. Med andra ord lämnas kontrollvariabeln 
växelkurs bort. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 45 index 
beaktas. Långtidsorientering är statistiskt signifikant med en koefficient på .028 ända tills 
den sista dummyvariabeln fälls bort. Därtill är kontrollvariabeln inflation signifikant och 
dummyvariablerna 2001, 2002 samt 2003 är också signifikanta. Intressant nog går 
koefficienten för individualism från negativ till positiv och tillbaka till negativ beroende på 
mängden kontrollvariabler medan koefficienten för osäkerhetsundvikande går från positiv 
till negativ och tillbaka till positiv beroende på mängden kontrollvariabler. Koefficienten för 
tillfredställelse går från positiv till negativ. Koefficienterna för övriga variabler är väldigt lika 
den ursprungliga regressionen. Se bilaga 8. 

I det sista robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
livslängd samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 
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46 index beaktas. Långtidsorientering är statistiskt signifikant med en positiv koefficient 
ända tills kontrollvariabeln livslängd fälls bort. Därtill är kontrollvariabeln handel signifikant 
på 10% nivå ända tills livslängd fälls bort. Årsdummy 2001 och 2002 är signifikanta medan 
årsdummy 2003 är signifikant i den andra regressionen. Intressant nog går koefficienten för 
maktdistans från positiv till negativ och tillbaka till positiv medan koefficienten för 
individualism går från negativ till positiv beroende på mängden kontrollvariabler. Se bilaga 
9. 

6.6.2 Tidsperiod två (1.1.2006–31.12.2010) 

Som robusthetstest körs först samma regression som i tidsperiod två ovan (se tabell 9) så att 
en ny variabel lämnas bort för varje körning. Eftersom en del kontrollvariabler saknas för 
vissa länder gjordes därefter ett antal körningar där alla kontrollvariabler inte beaktades för 
att få med så pass många länder som möjligt enligt följande: BNP och handel (58 index), BNP, 
handel och inflation (56 index), utan växelkurs (55 index) samt BNP, handel och livslängd 
(57 index). Utöver detta körs även var och en av dessa regressioner så att en ny 
kontrollvariabel lämnas bort för varje körning. Totalt görs 41 robusthetstest i tidsperiod två. 
Se bilaga två för vilka länder som är med i vilka regressioner och bilaga 10–14 för 
robusthetstesten. 

I det första robusthetstestet lämnas en ny kontrollvariabel bort för varje regression. För 
kulturdimensionerna maktdistans, individualism, maskulinitet, långtidsorientering och 
tillfredställelse har mängden kontrollvariabler och dummyvariabler relativt låg inverkan på 
både koefficienterna och signifikansen. Intressant nog går däremot osäkerhetsundvikande 
från positiv till negativ och tillbaka till positiv beroende på mängden kontrollvariabler även 
om observationen inte är signifikant. Kontrollvariabeln livslängd går också från negativ till 
positiv medan kontrollvariabeln handel går från positiv till negativ. För inflation och 
växelkurs ändrar både koefficienten och signifikansen kraftigt beroende på mängden 
kontrollvariabler. Variabeln inflation är statistiskt signifikant i alla regressioner efter att 
årsdummy 2008 fälls bort med en positiv koefficient. Se bilaga 10. 

I det andra robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP och handel 
samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna och dummyvariablerna fälls sedan stegvis bort 
var för sig. Totalt 58 index beaktas. Individualism är signifikant på 5% signifikansnivå med 
en negativ koefficient på -.209 med alla kontrollvariabler samt signifikant på 10% 
signifikansnivå med en negativ koefficient på -.207 då årsdummy 2009 fällts bort. I övriga 
regressioner är individualism inte signifikant. Övriga kulturdimensioner är inte signifikanta.  
Årsdummy 2009 och årsdummy 2008 är signifikanta tills de fälls bort. Efter att de fällts bort 
är årsdummy 2007 och årsdummy 2006 signifikanta. Likt den fullständiga tidsperioden är 
koefficienterna för individualism och tillfredställelse negativa medan koefficienterna för 
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maskulinitet och långtidsorientering är positiva. Koefficienten för osäkerhetsundvikande 
varierar mellan negativ och positiv. Däremot är koefficienten för maktdistans intressant nog 
negativ vilket är olikt den fullständiga regressionen men likt de antaganden som gjorts. 
Resultaten är inte signifikanta. Se bilaga 11.  

I det tredje robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
inflation samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 
56 index beaktas. Kontrollvariabeln inflation är statistisk signifikant efter att årsdummy 
2008 har fällts bort ända tills variabeln inflation själv fälls bort. Därtill är årsdummy 2009 
och årsdummy 2008 signifikanta tills de fälls bort och årsdummy 2007 samt årsdummy 2006 
signifikanta direkt efter att de två tidigare nämnda fällts bort. Övriga variabler är inte 
signifikanta. Koefficienten för maktdistans är positiv i den första regressionen vilket är likt 
den fullständiga tidsperioden men är negativ efter att årsdummy 2009 fällts bort vilket är likt 
regressionen i tidsperiod 2.1. Koefficienterna för individualism och tillfredställelse är 
negativa medan koefficienterna för maskulinitet och långtidsorientering är positiva vilket är 
likt den fullständiga tidsperioden. Däremot är koefficienten för osäkerhetsundvikande olikt 
den ursprungliga regressionen negativ. Resultaten är inte signifikanta. Se bilaga 12. 

I det fjärde robusthetstestet körs regressionen förs med kontrollvariablerna BNP, handel, 
inflation och livslängd samt dummyvariabler. Med andra ord fälls kontrollvariabeln 
växelkurs bort. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 55 index 
beaktas. Likt robusthetstest tre är kontrollvariabeln inflation statistiskt signifikant efter att 
årsdummy 2008 fälls bort. Likt robusthetstest tre är årsdummy 2009 och årsdummy 2008 
signifikanta tills de fälls bort medan årsdummy 2007 och årsdummy 2006 är signifikanta 
direkt efter att de två förstnämnda har fällts bort. Koefficienterna för individualism, 
osäkerhetsundvikande och tillfredställelse är negativa vilket är likt robusthets test tre. Detta 
är också likt det som antagits även om det är olikt den ursprungliga regressionen där 
koefficienten för osäkerhetsundvikande är positiv. Likt den ursprungliga regressionen, men 
olikt det som antagits, är koefficienten för långtidsorientering positiv. Likt den ursprungliga 
regressionen samt likt det som antagits är koefficienten för maskulinitet positiv. 
Koefficienten för maktdistans varierar däremot mellan positiv och negativ. Se bilaga 13. 

I det sista robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
livslängd samt med dummyvariabler. Kontrollvariablerna och dummyvariablerna fälls sedan 
bort i tur och ordning. Totalt 57 index beaktas. Individualism är, likt robusthetstest två, 
signifikant i de två första körningarna med en positiv koefficient på .211 och 5% 
signifikansnivå i den första och en positiv koefficient på .210 och 10% signifikansnivå i den 
andra. Likt tidigare är dummyvariablerna 2009 och 2008 signifikanta tills de fälls bort 
varefter dummyvariablerna 2007 och 2006 är signifikanta. Övriga variabler är inte 
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signifikanta. Olikt den ursprungliga körningen men likt det som antagits är koefficienten för 
maktdistans negativ. Likt den ursprungliga körningen har både individualism och 
tillfredställelse negativa koefficienter medan maskulinitet, osäkerhetsundvikande och 
långtidsorientering har positiva koefficienter. Se bilaga 14. 

6.6.3 Tidsperiod tre (1.1.2011–31.12.2015) 

Som robusthetstest körs först samma regression som i tidsperiod tre ovan (se tabell 10) så att 
en ny kontrollvariabel lämnas bort för varje körning. Eftersom en del kontrollvariabler 
saknas för vissa länder görs därefter ett antal körningar där alla kontrollvariabler inte 
beaktades för att få med så pass många länder som möjligt enligt följande: BNP och handel 
(60 index), BNP, handel och inflation (59 index), utan växelkurs (58 index) samt BNP, handel 
och livslängd (59 index). Totalt utförs 41 robusthetstest i tidsperiod tre. Se bilaga två för vilka 
länder som är med i vilka regressioner och bilaga 15–19 för robusthetstesten. 

I det första robusthetstestet lämnas en ny kontrollvariabel bort för varje regression. 
Kulturdimensionen maskulinitet är signifikant med en positiv koefficient i varje regression 
vilket är likt det som hypotiserats samt likt de fullständiga tidsperioderna 2–4. Övriga 
kulturdimensioner är inte signifikanta. Kontrollvariabeln livslängd är signifikant med en 
positiv koefficient tills den fälls bort varefter BNP är signifikant med en positiv koefficient 
tills den fälls bort. Årsdummy 2011 är signifikant med en positiv koefficient. Övriga variabler 
är inte signifikanta. Maktdistans har negativ koefficient vilket är likt det som antagits samt 
likt fullständiga tidsperioderna tre och fyra. Också individualism har negativ koefficient vilket 
däremot är olikt det som antagits men likt alla övriga tidsperioder. Koefficienten för 
osäkerhetsundvikande är positiv vilket är olikt det som antagits men likt alla övriga 
tidsperioder. Även för långtidsorientering rapporteras en positiv koefficient vilket är olikt det 
som antagits men likt de fullständiga tidsperioderna 1–3. Slutligen rapporteras en negativ 
koefficient för tillfredställelse vilket är olikt det som antagits men likt de fullständiga 
tidsperioderna 2–4. Variablerna är inte signifikanta. Se bilaga 15. 

I det andra robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP och handel 
samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna och dummyvariablerna fälls sedan stegvis bort 
var för sig. Totalt 60 index beaktas. Individualism är signifikant på 10% signifikansnivå med 
en negativ koefficient ända tills årsdummy 2011 fälls bort medan maskulinitet är statistiskt 
signifikant med en positiv koefficient oberoende kontrollvariabler. Därtill är årsdummy 2013 
signifikant på 10% signifikansnivå ända tills årsdummy 2014 fälls bort medan årsdummy 
2011 är statistiskt signifikant efter att årsdummy 2014 fällts bort. Övriga variabler är inte 
signifikanta. Likt den ursprungliga regressionen är koefficienten för maktdistans och 
individualism negativ oberoende kontrollvariabler medan koefficienten för maskulinitet, 
osäkerhetsundvikande och långtidsorientering är positiv oberoende kontrollvariabler vilket 
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också är likt den ursprungliga regressionen. Koefficienten för tillfredställelse går från negativ 
till positiv då alla kontrollvariabler har fällts bort. Se bilaga 16. 

I det tredje robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
inflation samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 
59 index beaktas. Kulturdimensionen maskulinitet är statistiskt signifikant med en positiv 
koefficient ända tills kontrollvariabeln inflation fälls bort varefter kulturdimensionen är 
signifikant på 5% signifikansnivå. Övriga kulturdimensioner är inte signifikanta. 
Kontrollvariabeln BNP är signifikant på 10% signifikansnivå tills årsdummy 2012 fälls bort 
medan årsdummy 2013 är signifikant i den första regressionen och årsdummy 2011 är 
signifikant efter att årsdummy 2014 fällts bort. Likt den ursprungliga regressionen är 
koefficienten för kulturdimensionerna maktdistans, individualism samt tillfredställelse 
negativ medan koefficienten för maskulinitet, osäkerhetsundvikande och långtidsorientering 
är positiv. Se bilaga 17. 

I det fjärde robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel, 
inflation och livslängd samt dummyvariabler. Med andra ord fälls kontrollvariabeln 
växelkurs bort. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 58 index 
beaktas. Kulturdimensionen maskulinitet är signifikant oberoende kontrollvariabler med en 
positiv koefficient. Övriga kulturdimensioner är inte signifikanta. Kontrollvariabeln livslängd 
är statistiskt signifikant medan kontrollvariabeln inflation är signifikant i vissa regressioner. 
Övriga kontrollvariabler är inte signifikanta. Dummyvariabeln 2011 är signifikant efter att 
årsdummyn 2014 har fällts bort. Likt den ursprungliga regressionen är koefficienten för 
maktdistans, individualism och tillfredställelse negativ oberoende kontrollvariabler medan 
koefficienten för maskulinitet, osäkerhetsundvikande och långtidsorientering är positiv 
oberoende kontrollvariabler. Se bilaga 18. 

I det sista robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
livslängd samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan bort i tur och ordning. Totalt 
59 index beaktas. Kulturdimensionen maskulinitet är signifikant med en positiv koefficient 
oberoende kontrollvariabler vilket är likt den ursprungliga regressionen. Övriga 
kulturdimensioner är inte signifikanta. Kontrollvariabeln livslängd och årsdummy 2011 är 
signifikanta. Övriga variabler är inte signifikanta. Likt den ursprungliga regressionen är 
koefficienten för maktdistans, individualism och tillfredställelse negativ oberoende 
kontrollvariabler medan koefficienten för maskulinitet, osäkerhetsundvikande och 
långtidsorientering är positiv oberoende kontrollvariabler. Se bilaga 19. 
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6.6.4 Tidsperiod fyra (1.1.2016–31.12.2020) 

Som robusthetstest körs först samma regression som i tidsperiod fyra ovan så att en ny 
kontrollvariabel lämnas bort för varje körning. Eftersom en del kontrollvariabler saknas för 
vissa länder gjordes därefter ett antal körningar där alla kontrollvariabler inte beaktades för 
att få med så pass många länder som möjligt enligt följande: BNP och handel (61 index), BNP, 
handel och inflation (60), utan växelkurs (59 index) samt BNP, handel och livslängd (60 
index). Utöver detta kördes även dessa regressioner så att en ny kontrollvariabel lämnas bort 
för varje körning. Totalt utförs 41 robusthetstest i tidsperiod fyra. Se bilaga två för vilka länder 
som är med i vilka regressioner och bilaga 20–24 för robusthetstesten. 

I det första robusthetstestet lämnas en ny kontrollvariabel bort för varje regression. 
Kulturdimensionen maskulinitet är signifikant med en positiv koefficient i varje regression 
vilket är likt det som antagits samt likt de fullständiga tidsperioderna 2–4. Övriga 
kulturdimensioner är inte signifikanta. Kontrollvariabeln BNP är signifikant på 5% 
signifikansnivå efter att livslängd fällts bort samt på 10% signifikansnivå efter att växelkurs 
fällts bort. Koefficienten är positiv. Årsdummy 2018 och 2017 är signifikanta tills de fälls bort. 
Övriga variabler är inte signifikanta. Maktdistans har en negativ koefficient vilket är likt det 
som hypotiserats samt likt de fullständiga tidsperioderna 3 och 4. Också individualism har 
en negativ koefficient vilket däremot är olikt det som antagits men likt alla övriga 
tidsperioder. Koefficienten för osäkerhetsundvikande är positiv vilket är olikt det som 
antagits men likt alla övriga tidsperioder. För långtidsorientering rapporteras en negativ 
koefficient vilket är likt det som antagits men olikt tidsperiod 1–3. Även för tillfredställelse är 
koefficienten negativ vilket också är olikt det som antagits men likt de fullständiga 
tidsperioderna 2–4. Variablerna är inte signifikanta. Se bilaga 20. 

I det andra robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP och Handel 
samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 61 index 
beaktas. Kulturdimensionen maskulinitet är statistiskt signifikant i alla regressioner med en 
positiv koefficient vilket är likt det som hypotiserats samt enligt med de fullständiga 
tidsperioderna 2–4 medan individualism olikt det som antagits är statistiskt signifikant med 
en negativ koefficient i den första regressionen men inte i övriga regressioner. Därtill är 
osäkerhetsundvikande signifikant på 5% signifikansnivå med en positiv koefficient i den 
första regressionen men inte i övriga regressioner. Årsdummy 2019, 2018 och 2017 är 
statistiskt signifikanta tills de fälls bort medan årsdummy 2016 är signifikant i de två första 
regressionerna. Övriga variabler är inte signifikanta. Maktdistans har en negativ koefficient 
vilket är likt det som antagits samt likt de fullständiga tidsperioderna tre och fyra. Även 
långtidsorientering har en negativ koefficient vilket är likt det som antagits samt likt 
fullständiga tidsperiod fyra. Slutligen har tillfredställelse negativ koefficient vilket är olikt det 
som antagits men likt de fullständiga tidsperioderna 2–4. Se bilaga 21. 
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I det tredje robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
inflation samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 
60 index beaktas. Kulturdimensionen maskulinitet är signifikant i alla regressioner med en 
positiv koefficient vilket är likt det som hypotiserats samt likt tidsperioderna 2–4 medan 
individualism är statistiskt signifikant i den första regressionen med en negativ koefficient 
men inte signifikant i övriga regressioner. Koefficienten för individualism är motsatt det som 
antagits men enlig med alla övriga tidsperioder. Därtill är BNP signifikant i alla regressioner 
förutom den sista medan inflation är signifikant tills variabeln fälls bort. Årsdummy 2017, 
2018 och 2019 är statistiskt signifikanta tills de fälls bort. Därtill är årsdummy 2016 
signifikant i de två första regressionerna. Övriga variabler är inte signifikanta. Maktdistans 
har negativ koefficient vilket är enligt med det som antagits samt med tidsperiod tre och fyra. 
Osäkerhetsundvikande har positiv koefficient vilket är olikt det som antagits men likt alla 
övriga tidsperioder. Långtidsorientering har negativ koefficient vilket är likt det som antagits 
samt likt fullständiga tidsperiod fyra. Slutligen har tillfredställelse negativ koefficient vilket 
är olikt det som antagits men likt tidsperioderna 2–4. Se bilaga 22.  

I det fjärde robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel, 
inflation och livslängd samt dummyvariabler. Med andra ord fälls kontrollvariabeln 
växelkurs bort. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 59 index 
beaktas. Kulturdimensionen maskulinitet är signifikant i alla regressioner med en positiv 
koefficient vilket är likt den ursprungliga regressionen samt enligt med det som antagits. 
Individualism är signifikant i den första regressionen med en negativ koefficient men inte 
signifikant i övriga regressioner. Koefficienten är motsatt till det som antagits men enlig med 
alla övriga tidsperioder. Kontrollvariabeln BNP är signifikant i den första regressionen men 
inte i övriga regressioner medan inflation är signifikant i alla regressioner. Årsdummy 2017, 
2018 och 2019 är signifikanta tills de fälls bort medan årsdummy 2016 är signifikant i den 
första regressionen. Övriga variabler är inte signifikanta. Maktdistans har negativ koefficient 
vilket är likt det som antagits samt likt tidsperioderna tre och fyra. Osäkerhetsundvikande 
har positiv koefficient vilket är motsatsen till det som antagits men likt alla övriga 
tidsperioder. Långtidsorientering har en negativ koefficient vilket är likt det som antagits 
samt likt tidsperiod fyra men olikt övriga tidsperioder. Tillfredställelse har negativ koefficient 
vilket är motsatsen till det som antagits men likt tidsperioderna 2–4. Variablerna är inte 
signifikanta. Se bilaga 23. 

I det sista robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
livslängd samt med dummyvariabler. Kontrollvariablerna och dummyvariablerna fälls sedan 
bort i tur och ordning. Totalt 60 index beaktas. Likt den ursprungliga regressionen samt 
övriga robusthetstest är kulturdimensionen maskulinitet signifikant med en positiv 
koefficient i alla regressioner. Detta är även enligt med det som antagits. Därtill är 
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individualism statistiskt signifikant med negativ koefficient i den första regressionen men 
inte signifikant i övriga regressioner. Koefficienten är lik övriga tidsperioder men olikt det 
som antagits. Osäkerhetsundvikande är signifikant på 5% signifikansnivå i den första 
regressionen med positiv koefficient men inte signifikant i övriga regressioner. Koefficienten 
är olik det som antagits men lik övriga tidsperioder. Årsdummy 2017, 2018 och 2019 är 
statistiskt signifikanta tills de fälls bort medan årsdummy 2016 är signifikant tills årsdummy 
2018 fälls bort. Övriga variabler är inte signifikanta. Maktdistans har negativ koefficient 
vilket är enhetligt med det som antagits samt med tidsperiod tre och fyra. Också 
långtidsorientering har negativ koefficient vilket är likt det som antagits men olikt 
tidsperioderna 1–3. För kulturdimensionen tillfredställelse varierar koefficienten mellan 
positiv och negativ även om den inte är signifikant. Antagandet är att koefficienten är positiv. 
Se bilaga 24. 

6.6.5 Hel tidsperiod (1.1.2001–31.12.2020) 

Som robusthetstest körs först samma regression som i ”hel tidsperiod” ovan så att en ny 
kontrollvariabel lämnas bort för varje körning. Eftersom en del kontrollvariabler saknas för 
vissa länder gjordes därefter ett antal körningar där alla kontrollvariabler inte beaktades för 
att få med så pass många länder som möjligt enligt följande: BNP och handel (46 index), BNP, 
handel och inflation (45 index), utan växelkurs (44 index) samt BNP, handel och livslängd 
(45 index). Totalt utförs 116 robusthetstest i den fullständiga tidsperioden. Se bilaga två för 
vilka länder som är med i vilka regressioner och bilaga 25 för robusthetstesten. 

Det första robusthetstestet som utförs är den fullständiga regressionen så att en ny 
kontrollvariabel lämnas bort för varje ny körning. Totalt 41 index beaktas. 
Kulturdimensionen individualism är signifikant med negativ koefficient vilket är motsatsen 
till det som antagits men likt alla övriga tidsperioder. Individualism är inte signifikant efter 
att årsdummyn 2010 fälls bort. Vidare är maskulinitet signifikant med positiv koefficient 
vilket är likt det som antagits samt likt tidsperioderna 2–4. Maskulinitet är inte signifikant 
efter att årsdummyn 2018 fälls bort. Även osäkerhetsundvikande är signifikant med positiv 
koefficient vilket är olikt det som antagits men likt alla övriga tidsperioder. 
Osäkerhetsundvikande är inte signifikant efter att årsdummy 2008 fälls bort. Ingen 
kontrollvariabel är signifikant. Dummyvariablerna 2002–2008 samt 2010–2019 är alla 
statistiskt signifikanta tills de fälls bort. Koefficienten för maktdistans är positiv men går till 
negativ då årsdummy 2001 fälls bort. Koefficienten för långtidsorientering är positiv vilket 
är olikt det som antagits men likt tidsperiod 1–3. Slutligen har tillfredställelse positiv 
koefficient ända tills årsdummy 2004 fälls bort varefter koefficienten är negativ. Utan 
kontrollvariabler är alla koefficienter lika som i den ursprungliga körningen men ingen 
variabel är signifikant. Se bilaga 25. 
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I det andra robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP och handel 
samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 46 index 
beaktas. Kulturdimensionen individualism är signifikant med negativ koefficient ända tills 
årsdummy 2010 fälls bort. Koefficienten är motsatt det som antagits men likt alla övriga 
tidsperioder. Osäkerhetsundvikande är signifikant med positiv koefficient oberoende 
kontrollvariabler. Koefficienten är motsatt det som antagits men likt alla tidsperioder. Övriga 
kulturdimensioner är inte signifikanta. Maktdistans har positiv koefficient vilket är motsatt 
det som antagits men likt tidsperiod ett och två. Också maskulinitet har positiv koefficient 
vilket är likt det som antagits samt likt tidsperioderna 2–4. Vidare är koefficienten för 
långtidsorientering negativ vilket är likt det som antagits samt likt hela tidsperiod fyra men 
olikt regressionen ovan. Slutligen är koefficienten för tillfredställelse negativ vilket är olikt 
det som antagits samt olikt regressionen ovan men likt tidsperioderna 2–4. 
Dummyvariablerna 2002–2008 samt 2010–2019 är signifikanta tills de fälls bort. 

I det tredje robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
inflation samt dummyvariabler. Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 
45 index beaktas. Kulturdimensionen individualism är signifikant med negativ koefficient 
vilket är olikt det som antagits men likt varje tidsperiod. Individualism är inte signifikant 
efter att årsdummy 2009 fälls bort. Därtill är maskulinitet signifikant med positiv koefficient 
vilket är olikt det som antagits men likt tidsperioderna 2–4. Maskulinitet är inte signifikant 
efter att årsdummy 2017 fälls bort. Också osäkerhetsundvikande är signifikant med positiv 
koefficient vilket är olikt det som antagits men likt alla övriga tidsperioder. 
Osäkerhetsundvikande är inte signifikant efter att årsdummy 2009 fälls bort. Övriga 
kulturdimensioner är inte signifikanta. Maktdistans har positiv koefficient vilket är olikt det 
som antagits samt olikt tidsperiod tre och fyra men likt tidsperiod ett och två. 
Långtidsorientering har positiv koefficient vilket är olikt det som antagits men likt 
tidsperioderna 1–3. Slutligen har tillfredställelse negativ koefficient vilket är olikt det som 
antagits men likt tidsperioderna 2–4. Kontrollvariabeln BNP är signifikant tills årsdummy 
2019 fälls bort medan handel är signifikant tills årsdummy 2009 fälls bort och inflation är 
signifikant tills variabeln själv fälls bort. Kontrollvariablerna har alla positiv koefficient. 
Dummyvariablerna 2002–2008 samt 2010–2019 är signifikanta tills de fälls bort. 

I det fjärde robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel, 
inflation och livslängd. Med andra ord fälls kontrollvariabeln växelkurs bort. 
Kontrollvariablerna fälls sedan stegvis bort var för sig. Totalt 44 index beaktas. 
Kulturdimensionen individualism är signifikant med negativ koefficient vilket är motsatsen 
till det som antagits men likt alla tidsperioder. Individualism är inte signifikant efter att 
årsdummy 2008 fälls bort. Vidare är maskulinitet signifikant med positiv koefficient vilket 
är likt det som antagits samt likt tidsperioderna 2–4. Maskulinitet är inte signifikant efter att 
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årsdummy 2017 fälls bort. Osäkerhetsundvikande är också signifikant med positiv koefficient 
vilket är olikt det som antagits men likt övriga tidsperioder. Osäkerhetsundvikande är inte 
signifikant efter att årsdummy 2005 fälls bort. Övriga kulturdimensioner är inte signifikanta. 
Maktdistans har positiv koefficient vilket är olikt det som antagits men likt tidsperiod ett och 
två. Också långtidsorientering har positiv koefficient vilket är olikt det som antagits men likt 
tidsperioderna 1–3 medan tillfredställelse har positiv koefficient vilket är likt det som 
antagits samt likt tidsperiod ett men olikt tidsperioderna 2–4. Kontrollvariabeln BNP är 
signifikant med positiv koefficient tills årsdummy 2017 fälls bort medan handel är signifikant 
med positiv koefficient tills årsdummy 2013 fälls bort samt inflation är signifikant med 
positiv koefficient tills variabeln själv fälls bort. Dummyvariablerna 2002–2008 och 2010–
2019 är signifikanta tills de fälls bort. 

I det sista robusthetstestet körs regressionen först med kontrollvariablerna BNP, handel och 
livslängd samt dummyvariabler som sedan fälls bort i tur och ordning. Totalt 45 index 
beaktas. Kulturdimensionen individualism är signifikant med negativ koefficient vilket är 
olikt det som antagits men likt övriga tidsperioder. Individualism är inte signifikant efter att 
livslängd fälls bort. Maskulinitet är signifikant med positiv koefficient vilket är likt det som 
antagits samt likt tidsperiod 2–4. Maskulinitet är dock inte signifikant efter att årsdummy 
2019 fälls bort. Osäkerhetsundvikande är signifikant med positiv koefficient oberoende 
kontrollvariabler vilket är olikt det som hypotiserats men likt varje tidsperiod. Övriga 
kulturdimensioner är inte signifikanta. Maktdistans har negativ koefficient vilket är likt det 
som antagits samt likt tidsperiod fyra men olikt tidsperioderna 1-3. Långtidsorientering har 
positiv koefficient vilket är olikt det som hypotiserats men likt tidsperiod 1-3. Slutligen har 
tillfredställelse positiv koefficient  vilket är likt det som antagits men olikt tidsperioderna 2–
4. Kontrollvariabeln handel är signifikant med positiv koefficient tills årsdummy 2019 fälls 
bort medan kontrollvariabeln livslängd är signifikant med negativ koefficient tills variabeln 
själv fälls bort. 
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7 DISKUSSION 

Resultaten är intressanta på flera sätt. I tidsperiod ett är endast kulturdimensionen 
långtidsorientering signifikant medan ingen kulturdimension är signifikant i tidsperiod två 
och endast kulturdimensionen maskulinitet är signifikant i tidsperiod tre. I tidsperiod fyra är 
däremot både kulturdimensionen individualism och maskulinitet signifikanta. Medan 
kulturdimensionerna individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande är signifikanta 
i den fullständiga tidsperioden. Även om de flesta kulturdimensioner inte är signifikanta är 
resultaten intressanta. Där maktdistans har positiv koefficient i tidsperiod ett, två samt i den 
fullständiga tidsperioden är koefficienten negativ i tidsperiod tre och fyra medan antagandet 
likt Beckmann et. Al., (2008) samt Lucey och Zhang (2010) var att koefficienten är negativ. 
Vidare har individualism negativ koefficient i varje tidsperiod vilket är likt tolkningen av 
Lucey och Zhang (2010) medan antagandet, likt bland annat Anderson et. Al., 2010; 
Beugelsdjik och Frijns, 2010; Chui, Titman och Wei, 2010; Chang och Lin, 2015 var att 
koefficienten är negativ. För maskulinitet var antagandet i enlighet med Anderson et. Al 
(2010); Beracha et. Al., (2014) samt Chang och Lin (2015) att koefficienten är positiv vilket 
stämmer överens med tidsperioderna 2–4 samt den fullständiga tidsperioden men inte med 
tidsperiod ett. För osäkerhetsundvikande gjordes antagandet att koefficienten är negativ, 
vilket är likt Anderson et. Al., (2010); Beugelsdjik och Frijns (2010) samt Beracha et. Al., 
(2014), men den är i själva verket positiv i varje tidsperiod. För långtidsorientering görs likt 
Anderson et. Al., (2010) samt Chang och Lin (2015) antagandet att koefficienten är negativ. 
I resultaten är koefficienten däremot positiv i tidsperioderna 1–3 samt i den fullständiga 
tidsperioden medan koefficienten är negativ i tidsperiod fyra. Slutligen gjordes antagandet 
att tillfredställelse har positiv koefficient vilket backades upp med antagandet att man i 
kulturer med högre tillfredställelse har mindre medel för investering då man konsumerar 
mer, har lägre intresse för att placera då man njuter av livet nu samt att placerare i kulturer 
med hög tillfredställelse är mer intresserade av snabba vinster. Koefficienten var endast 
positiv i tidsperiod ett samt i den fullständiga tidsperioden medan den är negativ i 
tidsperioderna 2–4. 

Tabell 13 Sammanfattande tabell för fullständiga regressioner i varje tidsperiod 

HOFSTEDE INVERKAN 1.0 2.0 3.0 4.0 HEL 
MAKTDISTANS Negativ Positiv Positiv Negativ Negativ Positiv 
INDIVIDUALISM Positiv Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ 
MASKULINITET Positiv Negativ Positiv Positiv Positiv Positiv 
OSÄKERHETSUNDVIKANDE Negativ Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 
LÅNGTIDSORIENTERING Negativ Positiv Positiv Positiv Negativ Positiv 
TILLFREDSTÄLLELSE Positiv Positiv Negativ Negativ Negativ Positiv 

 

Tabellen ovan hänvisar till de fullständiga regressionerna i varje tidsperiod. Ur tabellen 
framgår det att koefficienten för varje kulturvariabel förutom individualism och 
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osäkerhetsundvikande varierar beroende på tidsperiod. Därtill varierar koefficienterna också 
inom tidsperioderna beroende på kontrollvariabler samt inom regressionerna beroende på 
vilka kontrollvariabler som är med som framgår ur robusthetstesten ovan samt ur bilagorna. 
Varje kulturdimension antar både positiva och negativa värden i någon regression. Förväntad 
inverkan samt signifikanta resultat är markerade med fet stil. 

Robusthetstesten är speciellt intressanta då de ger stark indikation för att koefficienterna är 
känsliga till framför allt dummyvariablerna vilket är något likt Lee et. Al. (2019), som 
påvisade att krisdummyn hade otroligt stor inverkan på resultaten för kulturens inverkan på 
riskbenägenhet i ”små euroländer”, även om det inte kan konkluderas. Årsdummyn är 
konstruerad så att den bland annat torde fånga upp också kriser.  I tidsperiod ett i 
robusthetstest ett och tre går koefficienten för osäkerhetsundvikande och tillfredställelse från 
negativ till positiv direkt då alla dummyvariabler samt en kontrollvariabel har fällts bort även 
om det är fråga om olika kontrollvariabler som fälls bort vilket ger indikation för att 
kulturdimensionerna är känsliga till både kontrollvariablerna och dummyvariablerna. 
Intressant nog är koefficienten för osäkerhetsundvikande däremot positiv i robusthetstest 
fyra för tidsperiod ett medan koefficienten för tillfredställelse går från positiv till negativ och 
koefficienten för individualism varierar mellan positiv och negativ beroende på 
kontrollvariabler vilket ger indikation för att resultaten är känsliga till både mängden länder 
som är med i en regression samt vilka specifika kontrollvariabler som används vilket är 
intressant samt ytterligare styrker indikationen för känsligheten i kulturdimensionerna. 

Denna indikation bestyrks vidare av robusthetstesten för tidsperiod två, tre, fyra samt den 
fullständiga tidsperioden. I det första, andra och sista robusthetstestet i tidsperiod två 
varierar koefficienten för osäkerhetsundvikande mellan positiv och negativ medan 
koefficienten för maktdistans varierar mellan positiv och negativ i det tredje och fjärde 
robusthetstestet i tidsperioden. I det andra robusthetstestet i tidsperiod tre samt det andra 
robusthetstestet i tidsperiod fyra går koefficienten för tillfredställelse från negativ till positiv 
medan koefficienten går från positiv till negativ i det sista robusthetstestet i tidsperiod fyra. 
För långtidsorientering går koefficienten från negativ till positiv i det sista robusthetstestet i 
tidsperiod tre men inte i övriga robusthetstest i varken tidsperiod tre eller fyra. I den 
fullständiga tidsperioden i det första robusthetstestet går koefficienten för maktdistans från 
positiv till negativ då årsdummy 2001 fälls bort medan koefficienten för tillfredställelse går 
från positiv till negativ då årsdummy 2004 fälls bort vilket ytterligare bestyrker indikationen 
för att kulturdimensionerna är väldigt känsliga till både mängden länder, kontrollvariabler 
samt dummyvariabler.  

Därtill finns det även intressanta skillnader mellan kulturdimensionerna även om alla 
kulturdimensioner är känsliga till kontrollvariablerna och tidsperioden antingen i 
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koefficienten, signifikansen eller båda. Speciellt kulturdimensionen maskulinitet är 
intressant då dimensionen är signifikant i tidsperiod tre och fyra inklusive varje 
robusthetstest för tidsperioderna med positiv koefficient där kontrollvariablerna i båda 
tidsperioderna har liten inverkan även på koefficienten. Koefficienten är enlig med det som 
antagits på basis av tidigare forskning (bland annat Anderson et. Al., 2010 samt Chang och 
Lin, 2015). Övriga kulturvariabler är också signifikanta i vissa regressioner i vissa 
tidsperioder men är ännu känsligare till kontrollvariablerna och tidsperioden. Se 
robusthetstesten i bilaga 5–25. Detta ger indikation för att det finns ett svagt samband mellan 
kulturdimensionerna och volatilitet även om detta inte kan konkluderas och dessa är väldigt 
känsliga till kontrollvariabler och tidsperiod. Denna känslighet kan även vara en möjlig orsak 
till att tidigare studier använt sig av bara en del kulturdimensioner men inte alla då det verkar 
finnas skillnader mellan kulturdimensionerna i hur känslig både koefficienten och 
signifikansen är till kontrollvariabler även om detta inte kan konkluderas. Det bör även 
beaktas att räntor inte använts som kontrollvariabel på grund av stort databortfall vilket även 
potentiellt kan ha en inverkan på utfallet av studien. 

Nollhypotesen kan inte förkastas och därmed konkluderas att det inte finns ett samband 
mellan kultur i enlighet med någon eller några av Hofstedes dimensioner för kulturella 
attribut och placerarbeteende världen över. Man kan inte konkludera att skillnader i 
placerarbeteende världen över kan förklaras med kulturella attribut. Resultaten är robusta. 
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8 KONKLUSIONER 

Även om varje kulturdimension var signifikant i någon regression är kulturdimensionerna 
väldigt känsliga för tidsperiod, antal länder som beaktas, kontrollvariabler samt 
dummyvariabler. De robusta resultaten ger stark indikation för att ändringen av någon 
variabel har en inverkan på antingen koefficienten, signifikansen eller båda för en eller flera 
kulturdimensioner oberoende vilken variabel som ändras. Varje kulturdimension antar både 
positiva och negativa världen i en eller flera regressioner. Man kan inte konkludera att det 
finns ett samband mellan kultur och någon eller några av Hofstedes kulturdimensioner och 
H0 förkastas. Därmed kan man inte konkludera att skillnader i placerarbeteende världen 
över kan förklaras med kulturella attribut. 

Fastän man inte kan konkludera att det finns ett samband mellan och placerarbeteende 
världen över så är resultaten intressanta då de ger indikation för att det är andra variabler 
som har en inverkan på placerarbeteende än skillnader i kultur. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I den här avhandlingen undersöker jag ifall skillnader i placerarbeteende kan förklaras med 
kulturella attribut där Hofstedes kulturdimensioner används som kulturella attribut. Jag 
finner svag indikation för att det potentiellt finns ett svagt samband mellan kultur och 
placerarbeteende som dock är väldigt känsligt för kontrollvariabler och tidsperiod även om 
jag inte konkluderar detta. Jag finner inte ett samband mellan kulturdimensioner och 
placerarbeteende. Det finns ett antal möjliga orsaker till detta och därmed skulle det vara 
intressant att använda en ännu längre tidsperiod. 

Där jag definierar placerarbeteende som skillnad i volatilitet så skulle det också vara 
intressant att se framtida studier där andra mått för placerarbeteende används. Speciellt 
intressant skulle det vara att se framtida studier där man beaktar placerarbeteende som risk 
eller den risk som placerarna tar och ifall kultur har en inverkan på dessa där risk kunde 
definieras som, men inte uteslutet till, hur effektiv diversifieringen är i olika tillgångsklasser, 
antalet värdepapper i portföljen, nivån av hemlandsbias, val av industrier i placerarnas 
portföljer, korrelation mellan tillgångsklasserna i placerarnas portföljer med flera. Vidare 
skulle det vara otroligt intressant att undersöka placerarbeteende och kulturens inverkan i 
olika tillgångsklasser såsom bland annat råvaror, kryptovalutor och fastigheter samt 
undersökning där placerarbeteende definieras som allokering mellan dessa. Dessa kunde 
även delas upp på basis av portföljstorlek samt delas upp i tidsperioder på basis av stigande 
och sjunkande marknader där man skulle undersöka placerarbeteende och allokering i 
tillgångsklasser samt hur dessa ändrar beroende på stigande och sjunkande marknader. 
Utöver detta skulle det vara intressant att se framtida studier där placerarbeteende definieras 
som nivån av flockbeteende, status quo och överdrivet självförtroende. Därtill skulle det vara 
intressant att se framtida undersökningar där placerarbeteende beaktas som valet att placera 
eller avstå från att placera helt och hållet samt där placerarbeteende beaktas som skillnaden 
att investera direkt eller indirekt genom en förvaltare. 

Därtill skulle det också vara intressant att se framtida undersökningar där man delar upp 
tidsperioderna mer specifikt i stigande marknad och sjunkande marknad i stället för enligt 
tidsperiod på basis av år så att tidsperioderna skulle vara flera och kortare samt att se 
framtida undersökningar där man delar upp data på basis av världsdelar samt på basis av hur 
utvecklade marknaderna är. Ytterligen skulle det vara intressant att dela upp placerarna i 
både icke-professionella och professionella som sådant samt i enlighet med Lease et. Al., 
(1974) så att både professionella och icke-professionella placerare skulle delas in i grupper på 
basis av hur mycket nöje de anser sig uppleva från placerandet på en skala från 1–5.  Det 
skulle dessutom vara intressant att se framtida undersökningar där man undersöker 
placerarbeteende skilt i små, medelstora och stora börslistade bolag liksom att se framtida 
undersökningar där man undersöker ifall skillnaderna i placerarbeteende kan förklaras med 
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kulturella attribut på kort sikt med data på dagsfrekvens där man därtill undersöker ifall 
effekten avtar med drift. 

Framtida undersökningar kunde också ta i beaktande ytterligare kontrollvariabler, så som till 
exempel räntor, där tidsperioderna skulle delas upp ytterligare för att minimera databortfall. 
Ytterligare skulle det vara intressant att se undersökningar där framtida förväntningar 
används som kontrollvariabel. Framtida förväntningar kunde exempelvis beaktas genom 
inköpschefsindex. Ett problem för framtida förväntningar som kontrollvariabel kan dock 
vara risken för stor databrist. Utöver framtida förväntningar skulle det också vara intressant 
att se undersökningar där den relativa prissättningen på marknaden beaktas. Den relativa 
prissättningen kunde exempelvis beaktas genom att kontrollera för om P/E värdet är lägre 
eller högre än det genomsnittliga P/E värdet för de 10 eller 20 senaste åren antingen på 
aktiespecifik nivå eller på aggregerad nivå för en hel börs. Slutligen skulle det vara otroligt 
intressant att se framtida undersökningar där man specifikt undersöker vilka 
kontrollvariabler som är viktiga att beakta då man använder sig av Hofstedes 
kulturdimensioner i ett likadant sammanhang. En sådan studie kunde utföras så att en stor 
mängd potentiella kontrollvariabler, samt olika kombinationer av kontrollvariabler, beaktas 
där även korrelationen mellan variablerna undersöks och variablerna sedan fälls bort på 
samma vis som i den här studien. 

En intressant kontrollvariabel för framtida undersökningar kunde också vara att följa Oei och 
Raylu (2004) som hänvisade till att förändringar i omgivning kan påverka kulturer speciellt 
i tvingande omgivning och därmed införa en kontrollvariabel för tvingande omgivning där 
detta kunde definieras exempelvis som BNP per capita under en viss nivå. 
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BILAGA 1 MÅTT FÖR HOFSTEDES KULTURDIMENSIONER 

Land Maktdistans Individualism Maskulinitet Långtidsorientering Tillfredsställelse 
Arabländerna 80 38 53 68 23 
Argentina 49 46 56 86 20 
Australien 38 90 61 51 21 
Bangladesh 80 20 55 60 47 
Belgien 65 75 54 94 82 
Brasilien 69 38 49 76 44 
Bulgarien 70 30 40 85 69 
Chile 63 23 28 86 31 
Colombia 67 13 64 80 13 
Croatien 73 33 40 80 58 
Danmark 18 74 16 23 35 
Estland 40 60 30 60 82 
Filippinerna 94 32 64 44 27 
Finland 33 63 26 59 38 
Frankrike 68 71 43 86 63 
Grekland 60 35 57 100 45 
Hong Kong 68 25 57 29 61 
Indien 77 48 56 40 51 
Indonesien 78 14 46 48 62 
Irland 28 70 68 35 24 
Italien 50 76 70 75 61 
Japan 54 46 95 92 88 
Kanda 39 80 52 48 36 
Kina 80 20 66 30 87 
Lettland 44, 70 9 63 69 
Litauen 42 60 19 65 82 
Luxembourg 40 60 50 70 64 
Malesien 100 26 50 36 41 
Malta 56 59 47 96 47 
Marocco 70 46 53 68 14 
Mexico 81 30 69 82 24 
Nederländerna 38 80 14 53 67 
Norge 31 69 8 50 35 
Nya Zeeland 22 79 58 49 33 
Pakistan 55 14 50 70 50 
Peru 64 16 42 87 25 
Polen 68 60 64 93 38 
Portugal 63 27 31 100 28 
Rumänien 90 30 42 90 52 
Ryssland 93 39 36 95 81 
Schweiz 34 68 70 58 74 
Serbien 86 25 43 92 52 
Singapore 74 20 48 8 72 
Slovakien 100 52 100 51 77 
Slovenien 71 27 19 88 49 
Spanien 57 51 42 86 48 
Storbritannien 35 89 66 35 51 
Sverige 31 71 5 29 53 
Sydkorea 60 18 39 85 100 
Taiwan 58 17 45 69 93 
Tjeckien 57 58 57 74 70 
Turkiet 66 37 45 85 46 
Tyskland 35 67 66 65 83 
Ungern 46 80 88 82 58 
U.S.A. 40 91 62 46 26 
Venezuela 81 12 73 76 16 
Vietnam 70 20 40 30 57 
Västafrika 77 20 46 54 9 
Östafrika 64 27 41 52 32 
Österrike 11 55 8 70 60 

Observationer med ett resultat på över 100 har i enlighet med Hofstede (2015) justerats till 
100 och är utmärkta ovan. 
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BILAGA 2 INDEX PER TIDSPERIOD 

Land T1 T2 T3 T4 Hel 
Arabländerna Alla Alla Alla Alla Alla 
Argentina 2;5 2;5 2;5 2;5 2;5 
Australien Alla Alla Alla Alla Alla 
Bangladesh - - - 2;3;4;5 - 
Belgien  Alla Alla Alla Alla Alla 
Brasilien Alla Alla Alla Alla Alla 
Bulgarien - Alla Alla Alla - 
Chile Alla Alla Alla Alla Alla 
Colombia Alla Alla Alla Alla Alla 
Croatien Alla Alla Alla Alla Alla 
Danmark Alla Alla Alla Alla Alla 
Estland Alla Alla Alla Alla Alla 
Filippinerna Alla Alla Alla Alla Alla 
Finland Alla Alla Alla Alla Alla 
Frankrike Alla Alla Alla Alla Alla 
Grekland Alla Alla Alla Alla Alla 
Hong Kong Alla 2;3;4;5 Alla Alla Alla 
Indien, Nifty 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 
Indien, Sensex - 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 - 
Indonesien 2;3 2;3 2;3 2;3 2;3 
Irland Alla Alla Alla Alla Alla 
Italien Alla Alla Alla Alla Alla 
Japan Alla Alla Alla Alla Alla 
Kanada Alla Alla Alla Alla Alla 
Kina, Shanghai Alla Alla Alla Alla Alla 
Kina, Shenzhen Alla Alla Alla Alla Alla 
Lettland Alla Alla Alla Alla Alla 
Litauen - Alla Alla Alla - 
Luxembourg - Alla Alla Alla - 
Malesien - - Alla Alla - 
Malta - Alla Alla Alla - 
Marocco - Alla Alla Alla - 
Mexico Alla Alla Alla Alla Alla 
Nederländerna Alla Alla Alla Alla Alla 
Norge Alla Alla Alla Alla Alla 
Nya Zeeland Alla Alla Alla Alla Alla 
Pakistan Alla Alla Alla Alla Alla 
Peru 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 
Polen Alla Alla Alla Alla Alla 
Portugal Alla Alla Alla Alla Alla 
Rumänien - Alla Alla Alla - 
Ryssland Alla Alla Alla Alla Alla 
Schweiz Alla Alla Alla Alla Alla 
Serbien - Alla Alla Alla - 
Singapore Alla Alla Alla Alla Alla 
Slovakien - Alla Alla Alla - 
Slovenien - - Alla Alla - 
Spanien Alla Alla Alla Alla Alla 
Storbritannien Alla Alla Alla Alla Alla 
Sverige Alla Alla Alla Alla Alla 
Sydkorea Alla Alla Alla Alla Alla 
Taiwan 0 0 0 0 0 
Tjeckien Alla Alla Alla Alla Alla 
Turkiet 2;3;4;5 Alla 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 
Tyskland Alla Alla Alla Alla Alla 
Ungern Alla Alla Alla Alla Alla 
USA, Nasdaq 100 Alla Alla Alla Alla Alla 
USA, S&P 500 Alla Alla Alla Alla Alla 
Venezuela - 2;5 - - - 
Vietnam 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 2;3;4;5 
Västafrika - Alla Alla Alla - 
Östafrika - - Alla Alla - 
Österrike Alla Alla Alla Alla Alla 

Lista på vilka länder som är med i varje regression där 2 är BNP och handel, 3 är BNP, handel och inflation, 4 är 
BNP, handel, inflation och livslängd samt 5 är BNP, handel och livslängd. ”0” betyder att alla kontrollvariabler 
saknas medan ”-”betyder att landet inte är med i den tidsperioden alls.  
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BILAGA 3 DESKRIPTIV STATISTIK TIDSPERIOD 1–4 

Tidsperiod N Deskriptiv Deskriptiv R2 R2 Heteroskedasticitet Chi-
kvadrat 

df Sig. 

1.0 205 Medel 116.85% R2 .450 White test 142.440 124 .123 
1.0 205 Std.Avvikelse 22.92% Just. R2 .406 Modifierat Breuch-

Pagan test 
3.925 1 .048 

1.1 235 Medel 119.53% R2 .362 White test 126.086 80 .001 
1.1 235 Std.Avvikelse 25,68% Just. R2 .327 Modifierat Breuch-

Pagan test 
11.887 1 .001 

1.2 230 Medel 118.42% R2 .460 White test 121.014 94 .032 
1.2 230 Std.Avvikelse 24.45% Just. R2 .428 Modifierat Breuch-

Pagan test 
.974 1 .324 

1.3 225 Medel 118.14% R2 .471 White test 138.206 108 .027 
1.3 225 Std.Avvikelse 24.56% Just. R2 .435 Modifierat Breuch-

Pagan test 
1.806 1 .179 

1.4 230 Medel 119.28% R2 .396 White test 140.604 94 .001 
1.4 230 Std.Avvikelse 25.82% Just. R2 .359 Modifierat Breuch-

Pagan test 
15.236 1 .000 

2.0 245 Medel 130.99% R2 .541 White test 158.155 125 .024 
2.0 245 Std.Avvikelse 27.83% Just. R2 .511 Modifierat Breuch-

Pagan test 
4.543 1 .033 

2.1 290 Medel 133.05% R2 .512 White test 122.412 80 .002 
2.1 290 Std.Avvikelse 27.55% Just. R2 .491 Modifierat Breuch-

Pagan test 
1.999 1 .157 

2.2 280 Medel 132.64% R2 .553 White test 135.52 94 .003 
2.2 280 Std.Avvikelse 27.58% Just. R2 .531 Modifierat Breuch-

Pagan test 
2.233 1 .135 

2.3 275 Medel 132.59% R2 .554 White test 154.188 109 .003 
2.3 275 Std.Avvikelse 27.71% Just. R2 .530 Modifierat Breuch-

Pagan test 
3.627 1 .057 

2.4 285 Medel 133.00% R2 .516 White test 145.269 94 .001 
2.4 285 Std.Avvikelse 27.69% Just. R2 .493 Modifierat Breuch-

Pagan 
3.809 1 .051 

3.0 265 Medel 107.9687% R2 .261 White test 218.721 125 .000 
3.0 265 Std.Avvikelse 21.35497% Just. R2 .216 Modifierat Breuch-

Pagan test 
3.706 1 .054 

3.1 300 Medel 109.8192% R2 .187 White test 144.121 80 .000 
3.1 300 Std.Avvikelse 22.07711% Just. R2 .154 Modifierat Breuch-

Pagan test 
3.419 1 .064 

3.2 295 Medel 108.9507% R2 .215 White test 161.678 94 .000 
3.2 295 Std.Avvikelse 21.01938% Just. R2 .179 Modifierat Breuch-

Pagan test 
2.286 1 .131 

3.3 290 Medel 108.9753% R2 .246 White test 209.549 109 .000 
3.3 290 Std.Avvikelse 21.08536% Just. R2 .206 Modifierat Breuch-

Pagan test 
1.964 1 .161 

3.4 295 Medel 109.8581% R2 .208 White test 182.110 94 .000 
3.4 295 Std.Avvikelse 22.15511% Just. R2 .171 Modifierat Breuch-

Pagan 
4.611 1 .032 

4.0 265 Medel 106.1718% R2 .660 White test 166.320 125 .008 
4.0 265 Std.Avvikelse 25.35248% Just. R2 .640 Modifierat Breuch-

Pagan test 
7.329 1 .007 

4.1 305 Medel 107.5148% R2 .579 White test 132.303 80 .000 
4.1 305 Std.Avvikelse 26.34449% Just. R2 .561 Modifierat Breuch-

Pagan test 
.888 1 .346 

4.2 300 Medel 106.4354% R2 .660 White test 134.085 94 .004 
4.2 300 Std.Avvikelse 24.79725% Just. R2 .645 Modifierat Breuch-

Pagan test 
7.595 1 .006 

4.3 295 Medel 106.5423% R2 .657 White test 155.977 109 .002 
4.3 295 Std.Avvikelse 24.83451% Just. R2 .640 Modifierat Breuch-

Pagan test 
8.061 1 .005 

4.4 300 Medel 107.6379% R2 .575 White test 148.101 94 .000 
4.4 300 Std.Avvikelse 26.39930% Just. R2 .556 Modifierat Breuch-

Pagan test 
.941 1 .332 

Deskriptiv statistik där tidsperiod 1.0 (2.0, 3.0, 4.0) innebär att alla kontrollvariabler 
använts, 1.1 (2.1, 3.1, 4.1) innebär att BNP och Handel använts som kontrollvariabler, 1.2 
(2.2) innebär att BNP, Handel och Inflation använts som kontrollvariabler, 1.3 (2.2) innebär 
att växelkurs fälls bort som kontrollvariabel samt 1.4  (2.4) betyder att BNP, Handel och 
Livslängd använts som kontrollvariabler. Regressionerna är utförda med robusta medelfel 
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BILAGA 4 DESKRIPTIV STATISTIK HEL TIDSPERIOD 

Tidsperiod N Deskriptiv Deskriptiv R2 R2 Heteroskedasticitet Chi-
kvadrat 

df Sig. 

5.0 820 Medel 117.4385% R2 .570 White test 428.614 305 .000 

5.0 820 Std.Avvikelse 25.78045% Just. R2 .554 Modifierat Breuch-Pagan 

test 

8.014 1 .005 

5.1 920 Medel 119.0099% R2 .520 White test 352.094 215 .000 

5.1 920 Std.Avvikelse 26.73744% Just. R2 .505 Modifierat Breuch-Pagan 

test 

5.301 1 .021 

5.2 900 Medel 118.0681% R2 .583 White test 347.286 244 .000 

5.2 900 Std.Avvikelse 25.87317% Just. R2 .570 Modifierat Breuch-Pagan 

test 

6.380 1 .012 

5.3 880 Medel 118.0579% R2 .581 White test 393.235 274 .000 

5.3 880 Std.Avvikelse 25.9272% Just. R2 .567 Modifierat Breuch-Pagan 
test 

7.511 1 .006 

5.4 900 Medel 119.0208% R2 . White test 365.759 244 .000 

5.4 900 Std.Avvikelse 26.8074% Just. R2 . Modifierat Breuch-Pagan 5.970 1 .015 

Deskriptiv statistik för hela tidsperioden där tidsperiod 5.0 innebär att alla 
kontrollvariabler använts, 5.1 innebär att BNP och handel använts som kontrollvariabler, 
5.2 innebär att BNP, handel och inflation använts som kontrollvariabler, 5.3 innebär att 
växelkurs fälls bort som kontrollvariabel samt 5.4 betyder att BNP, handel och livslängd 
använts som kontrollvariabler. Regressionerna utförda med robusta medelfel. Hel 
tidsperiod utförs som robusthetstest. 
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BILAGA 5 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 1.0 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 181.2 .001 183.3 .001 215.9 .000 252.3 .000 257.72 .000 139.2 .000 
Maktdistans .079 .476 .078 .477 .063 .563 .051 .635 .025 .814 .041 .696 
Individualism -.060 .505 -.059 .510 -.038 .666 -.019 .828 -.011 .905 -.016 .870 
Maskulinitet -.053 .472 -.053 .465 -0.63 .390 -.073 .324 -.074 .352 -.084 .289 
Osäkerhetsundv. .053 .381 .053 .376 .063 .322 .071 .286 .050 .475 -.027 .672 
Långtidsorient. .213 .003 .214 .002 .246 .001 .282 .000 .305 .000 .231 .002 
Tillfredställelse .053 .536 .053 .534 .058 .510 .062 .499 .026 .784 -.134 .110 
BNP .000 .150 .000 .153 .000 .268 .000 .439 .000 .685 -.000 .457 
Handel .047 .264 .043 .313 -.031 .442 -.116 .004 -.195 .000 -.199 .000 
Inflation .809 .298 .799 .302 .577 .452 .269 .719 .797 .252 1.93 .000 
Växelkurs 26.24 .300 26.23 .298 28.19 .257 42.54 .092 37.8 .163 26.85 .337 
Livslängd -1.44 .060 -1.45 .058 -1.67 .031 -1.94 .011 -1.79 .014 - - 
Årsdummy 2001 35.52 .000 34.55 .000 26.13 .000 18.70 .000 - - - - 
Årsdummy 2002 24.51 .000 23.56 .000 15.43 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2003 13.61 .001 12.76 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 1.30 .706 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 137.6 .000 139.9 .000 110.9 .000 107.7 .000 - - - - 
Maktdistans .031 .761 .080 .453 .098 .386 .142 .154 - - - - 
Individualism -.010 .918 .049 .602 .017 .864 -.013 .887 - - - - 
Maskulinitet -.084 .292 -.134 .084 -.116 .176 -.104 .195 - - - - 
Osäkerhetsundv. -.019 .756 .047 .434 .048 .438 .058 .352 - - - - 
Långtidsorient. .234 .002 .214 .006 .160 .051 .144 .082 - - - - 
Tillfredställelse -.130 .125 -.100 .269 -.041 .661 -.076 .429 - - - - 
BNP -.000 .479 .000 .065 .000 .290 - - - - - - 
Handel -.194 .000 -.194 .000 - - - - - - - - 
Inflation 2.80 .000 - - - - - - - - - - 
Växelkurs - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2001 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2002 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2003 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod ett där kontrollvariablerna gradvis fälls bort. Bortfällda 
variabler är markerade med ”-”. Totalt 41 index beaktas. Regressionerna är utförda med 
robusta standardfel. Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 6 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 1.1 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 100.9 .000 102.1 .000 105.1 .000 109.7 .000 115.6 .000 118.6 .000 
Maktdistans .090 .452 .090 .450 .086 .465 .080 .490 .067 .580 .009 .937 
Individualism .023 .790 .023 .786 .026 .767 .032 .720 .040 .681 .019 .839 
Maskulinitet -.131 .060 -.131 .060 -.132 .064 -.133 .080 -.136 .117 -.131 .130 
Osäkerhetsundv. .070 .219 .070 .218 .069 .226 .067 .254 .066 .324 .095 158 
Långtidsorient. .130 .093 .130 .091 .131 .092 .135 .095 .140 .091 .131 .111 
Tillfredställelse .000 .996 .000 .999 .003 .976 .008 .928 .018 .851 .034 .723 
BNP .000 .049 .000 .048 .000 .041 .000 .032 .000 .028 .000 .019 
Handel .207 .021 .207 .020 .205 .020 .209 .023 .203 .030 - - 
Årsdummy 2001 34.71 .000 33.61 .000 30.71 .000 26.42 .000 - - - - 
Årsdummy 2002 21.03 .000 19.94 .000 17.05 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2003 9.74 .011 8.65 .008 - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 2.75 .587 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 113.1 .000 - - - - - - - - - - 
Maktdistans .120 .323 - - - - - - - - - - 
Individualism -.070 .461 - - - - - - - - - - 
Maskulinitet -.103 .224 - - - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .116 .106 - - - - - - - - - - 
Långtidsorient. .078 .377 - - - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.059 .566 - - - - - - - - - - 
BNP - - - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2001 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2002 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2003 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod ett där BNP och handel beaktas som kontollvariabler. 
Kontrollvariablerna fälls gradvis bort. Bortfällda variabler är markerade med ”-”. Totalt 47 
index beaktas. Regressionerna är utförda mer robusta standardfel. Signifikanta resultat 
markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 7 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 1.2 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 93.9 .000 95.1 .000 98.5 .000 102.7 .000 108.1 .000 110.1 .000 
Maktdistans .098 .346 .098 .344 .094 .366 .086 .405 .067 .538 .113 .317 
Individualism -.028 .729 -.028 .730 -.026 .756 -.022 .799 -.020 .835 .029 .759 
Maskulinitet -.081 .237 -.082 .236 -.082 .244 -.083 .275 -.077 .373 -.142 .100 
Osäkerhetsundv. -.006 .908 -.006 .909 -.005 .921 -.007 .895 -.016 .809 .053 .427 
Långtidsorient. .178 .012 .178 .011 .179 .013 .182 .017 .185 .017 .184 .024 
Tillfredställelse -.075 .328 -.074 .325 -.070 .354 -.066 .403 -.063 .469 .000 .998 
BNP .000 .869 .000 .878 .000 .965 -.000 .923 -.000 .848 .000 .115 
Handel .020 .775 .020 .776 .015 .820 .016 .815 .005 .944 .015 .865 
Inflation 1.53 .000 1.525 .000 1.513 .000 1.544 .000 1.75 .000 - - 
Årsdummy 2001 32.59 .000 31.45 .000 28.31 .000 24.29 .000 - - - - 
Årsdummy 2002 20.11 .000 18.96 .000 15.81 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2003 10.54 .003 9.39 .002 - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 2.29 .529 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 110.3 .000 106.4 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans .110 .375 .183 .054 - - - - - - - - 
Individualism .028 .770 -.025 .776 - - - - - - - - 
Maskulinitet -.141 .080 -.125 .120 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .055 .418 .065 .331 - - - - - - - - 
Långtidsorient. .182 .035 .154 .054 - - - - - - - - 
Tillfredställelse .002 .984 -.056 .554 - - - - - - - - 
BNP .000 .111 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2001 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2002 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2003 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod ett där BNP, handel och inflation används som 
kontrollvariabler. Kontrollvariablerna fälls gradvis bort. Bortfällda variabler är markerade 
med ”-”. Totalt 46 index beaktas. Regressionerna är utförda med robusta standardfel. 
Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 8 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 1.3 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 169.1 .000 174.3 .000 186.2 .000 194.6 .000 206.6 .000 107.7 .000 
Maktdistans .081 .452 .076 .553 .072 .596 .053 .677 .041 .712 .082 .448 
Individualism -.043 .612 -.043 .620 -.042 .637 -.042 .648 -.042 .666 -.016 .873 
Maskulinitet -.068 .333 -.066 .348 -.064 .387 -.062 .433 -.061 .482 -.079 .357 
Osäkerhetsundv. .025 .668 .025 .669 .027 .664 .023 .698 .025 .717 -.025 .706 
Långtidsorient. .236 .001 .239 .001 .246 .001 .255 .001 .264 .001 .186 .014 
Tillfredställelse .028 .733 .033 .647 .045 .593 .059 .532 .071 .490 -.064 .468 
BNP .000 .264 .000 .276 .000 .289 .000 .300 .000 .308 -.000 .849 
Handel .102 .104 .101 .099 .100 .091 .098 .084 .096 .078 .071 .205 
Inflation 1.313 .000 1.343 .000 1.398 .000 1.425 .000 1.465 .000 1.733 .000 
Livslängd -1.144 .024 -1.236 .018 -1.384 .015 -1.449 .012 -1.501 .008 - - 
Årsdummy 2001 32.02 .000 28.64 .000 24.32 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2002 19.69 .000 17.42 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2003 10.21 .003 9.44 .002 - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 2.00 .573 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 108.8 .000 109.9 .000 106.0 .000 - - - - - - 
Maktdistans .132 .249 .108 .324 .179 .060 - - - - - - 
Individualism .045 .649 .033 .734 -.018 .844 - - - - - - 
Maskulinitet -.141 .100 -.139 .103 -.123 .125 - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .047 .481 .059 .372 .070 .301 - - - - - - 
Långtidsorient. .180 .025 .179 .024 .151 .059 - - - - - - 
Tillfredställelse -.008 .930 -.001 .989 -.058 .536 - - - - - - 
BNP .000 .136 .000 .120 - - - - - - - - 
Handel .112 .169 - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2001 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2002 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2003 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod ett där BNP, handel, inflation och livslängd används som 
kontrollvariabler. Kontrollvariablerna fälls gradvis bort. Bortfällda variabler är markerade 
med ”-”. Totalt 45 index beaktas. Regressionera är utförda med robusta standardfel. 
Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 9 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 1.4 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 231.5 .000 232.7 .000 239.5 .000 253.5 .000 277.3 .000 115.4 .000 
Maktdistans .025 .837 .024 .838 .019 .876 .007 .950 -.015 .901 .065 .593 
Individualism -.015 .861 -.015 .861 -.015 .867 -.013 .885 -.011 .907 .047 .640 
Maskulinitet -0.92 .192 -.092 .191 -.092 .201 -.091 .234 -.089 .307 -.134 .123 
Osäkerhetsundv. .126 .033 .126 .033 .127 .032 .129 .033 .135 .049 .072 .289 
Långtidsorient. .231 .003 .231 .003 .235 .003 .246 .003 .266 .002 .136 .102 
Tillfredställelse .162 .065 .163 .063 .171 .054 .188 .048 .222 .043 .014 .886 
BNP .000 .784 .000 .787 .000 .796 .000 .796 .000 .799 .000 .032 
Handel .239 .005 .239 .004 .236 .005 .238 .006 .232 .009 .202 .034 
Livslängd -1.98 .000 -1.99 .000 -2.05 .000 -2.91 .000 -2.47 .000 - - 
Årsdummy 2001 33.4 .000 32.43 .000 29.61 .000 25.42 .000 - - - - 
Årsdummy 2002 20.2 .000 19.23 .000 16.42 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2003 9.33 .010 8.31 .008 - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 2.04 .585 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 118.2 .000 112.71 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans .008 .946 .116 .248 - - - - - - - - 
Individualism .024 .806 -.062 .506 - - - - - - - - 
Maskulinitet -.130 .135 -.102 .213 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .099 .147 .121 .088 - - - - - - - - 
Långtidsorient. .128 .120 .075 .385 - - - - - - - - 
Tillfredställelse .031 .748 -.062 .513 - - - - - - - - 
BNP .000 .021 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2001 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2002 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2003 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2004 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod ett genom att använda BNP, handel och livslängd som 
kontrollvariabler samt gradvis fälla bort kontrollvariabler. Bortfällda variabler markeras 
med ”-”. Totalt 46 index beaktas. Regressionerna är utförda mer robusta standardfel. 
Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 

 



79 
  

BILAGA 10 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 2.0 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 177.67 .001 138.23 .009 117.91 .025 98.68 .032 115.34 .000 117.05 .000 
Maktdistans .006 .958 .020 .885 .040 .781 .052 .728 .045 .763 .019 .898 
Individualism -.144 .100 -.134 .186 -.137 .209 -.142 .213 -.137 .225 -.140 .219 
Maskulinitet .054 .435 .092 .231 .089 .301 .088 .338 .091 .318 .088 .331 
Osäkerhetsundv. .029 .698 -.003 .971 -.016 .852 -.027 .763 -.016 .853 -.005 .953 
Långtidsorient. .083 .339 .095 .296 .083 .383 .072 .457 .084 .360 .079 .396 
Tillfredställelse -.154 .162 -.076 .510 -.081 .487 -.088 .425 -.079 .456 -.080 .461 
BNP .000 .150 .000 .102 .000 .181 .000 .220 .000 .130 .000 .132 
Handel .039 .252 .036 .332 .055 .157 .056 .166 .058 .147 .053 .183 
Inflation .418 .624 2.845 .000 3.129 .000 3.31 .000 3.22 .000 2.99 .000 
Växelkurs -33.69 .190 -20.83 .482 -50.38 .086 -57.01 .052 -57.32 .050 - - 
Livslängd -.621 .385 -.165 .817 .033 .963 .246 .690 - - - - 
Årsdummy 2006 -15.58 .000 25.90 .000 -19.67 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2007 -12.71 .000 23.67 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2008 32.69 .000 - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 - - - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 140.42 .000 140.48 .000 141.59 .000 - - - - - - 
Maktdistans .006 .966 .007 .964 -.023 .870 - - - - - - 
Individualism -.156 .177 -.157 .162 -.136 .207 - - - - - - 
Maskulinitet .041 .660 .041 .664 .035 .706 - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .004 .958 .005 .956 .000 .996 - - - - - - 
Långtidsorient. .053 .596 .052 .580 .071 .429 - - - - - - 
Tillfredställelse -.195 .080 -.196 .075 -.166 .097 - - - - - - 
BNP .000 .496 .000 .487 - - - - - - - - 
Handel -.002 .969 - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Växelkurs - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2006 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2007 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2008 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod två genom att gradvis lämna bort kontrollvariabler. Bortfällda 
variabler är markerade med ”-”. Totalt 49 index beaktas. Regressionerna är utförda med 
robusta standardfel. Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 11 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 2.1 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 134.06 .000 146.41 .000 156.99 .000 151.71 .000 147.55 .000 147.61 .000 
Maktdistans -.007 .946 -.013 .907 -.031 .802 -.029 .832 -.030 .833 -.027 .848 
Individualism -.209 .004 -.207 .008 -.214 .019 -.211 .030 -.213 .037 -.212 .036 
Maskulinitet .034 .590 .034 .616 .040 .694 .038 .654 .040 .665 .039 .670 
Osäkerhetsundv. -.011 .841 -.010 .867 .001 .989 -.002 .977 .000 .997 -.001 .984 
Långtidsorient. .024 .745 .027 .724 .035 .698 .034 .711 .034 .714 .033 .718 
Tillfredställelse -.140 .113 -.137 .133 -.133 .190 -.132 .201 -.133 .194 -.134 .186 
BNP -.000 .995 -.000 .921 .000 .975 -.000 .965 .000 .996 .000 .990 
Handel .030 .204 .025 .338 -.007 .827 .001 .975 -.004 .914 - - 
Årsdummy 2006 -2.094 .590 -14.43 .000 -25.62 .000 -20.13 .000 - - - - 
Årsdummy 2007 1.792 .604 -10.58 .001 -22.91 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2008 46.23 .000 33.81 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 24.63 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 147.62 .000 - - - - - - - - - - 
Maktdistans -.027 .836 - - - - - - - - - - 
Individualism -.212 .029 - - - - - - - - - - 
Maskulinitet .039 .670 - - - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. -.002 .984 - - - - - - - - - - 
Långtidsorient. .033 .702 - - - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.133 .149 - - - - - - - - - - 
BNP - - - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2006 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2007 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2008 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod 2 genom att beakta endast BNP och handel som 
kontrollvariabler. Bortfällda variabler markeras med ”-”. Totalt 58 index beaktas. 
Regressionerna är utförda med robusta standardfel. Signifikanta resultat markerade med 
fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 12 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 2.2 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 124.89 .000 141.08 .000 135.11 .000 128.82 .000 124.10 .000 148.22 .000 
Maktdistans .005 .964 -.003 .938 -.008 .949 -.006 .964 -.006 .966 -.021 .887 
Individualism -.173 .017 -.174 .029 -.169 .064 -.165 .091 -.166 .101 -.185 .073 
Maskulinitet .042 .501 .035 .607 .079 .291 .081 .336 .083 .352 .023 .803 
Osäkerhetsundv. -.021 .705 -.020 .735 -.007 .916 -.009 .892 -.008 .915 -.013 .863 
Långtidsorient. .034 .637 .037 .636 .051 .541 .051 .553 .051 .555 .043 .653 
Tillfredställelse -.160 .052 -.165 .070 -.105 .296 -.101 .328 -.099 .327 -.182 .089 
BNP .000 .316 .000 .552 .000 .120 .000 .160 .000 .156 .000 .870 
Handel .051 .028 .041 .119 .045 .139 .055 .074 .053 .097 -.003 .924 
Inflation 1.153 .019 .823 .133 2.63 .000 2.775 .000 2.84 .000 - - 
Årsdummy 2006 -1.805 .635 -15.23 .000 -25.28 .000 -.19.221 .000 - - - - 
Årsdummy 2007 2.157 .497 -11.33 .000 -21.48 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2008 44.38 .000 31.72 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 27.37 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 148.23 .000 148.56 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans -.018 .899 -.026 .824 - - - - - - - - 
Individualism -.185 .073 -.180 .062 - - - - - - - - 
Maskulinitet .022 .808 .021 .801 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. -.014 .848 -.015 .835 - - - - - - - - 
Långtidsorient. .041 .654 .046 .598 - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.183 .083 -.176 .075 - - - - - - - - 
BNP .000 .866 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2006 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2007 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2008 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod två genom att beakta endast BNP, handel och inflation som 
kontrollvariabler. Bortfällda variabler markeras med ”-”. Totalt 56 index beaktas. 
Regressionerna är utförda med robusta standardfel. Signifikanta resultat markerade med 
fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 13 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 2.3 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 151.89 .001 175.01 .000 147.55 .002 126.16 .007 104.76 .010 123.96 .000 
Maktdistans -.010 .926 -.022 .855 -.016 .904 -.005 .971 .005 .975 -.006 .966 
Individualism -.179 .015 -.179 .027 -.179 .055 -.175 .077 -.177 .085 -.176 .086 
Maskulinitet .046 .454 .041 .547 .081 .286 .079 .348 .080 .377 .083 .353 
Osäkerhetsundv. -.010 .861 -.006 .930 -.007 .922 -.018 .807 -.026 .738 -.015 .839 
Långtidsorient. .059 .433 .067 .407 .068 .434 .056 .536 .044 .634 .059 .502 
Tillfredställelse -.139 .141 -.140 .171 -.089 .411 -.094 .394 -.100 .342 -.089 .379 
BNP .000 .210 .000 .334 .000 .138 .000 .230 .000 .281 .000 .158 
Handel .055 .020 .045 .091 .046 .135 .055 .082 .051 .113 .054 .089 
Inflation 1.081 .053 .710 .249 2.627 .000 2.84 .000 3.03 .000 2.95 .000 
Livslängd -.387 .529 -.487 .444 -.175 .781 .041 .947 .279 .605 - - 
Årsdummy 2006 -2.049 .592 -15.55 .000 -25.14 .000 -19.47 .000 - - - - 
Årsdummy 2007 1.546 .641 -11.49 .000 -21.95 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2008 44.45 .000 -31.97 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 27.29 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 148.65 .000 148.73 .000 148.96 .000 - - - - - - 
Maktdistans -.021 .887 -.018 .900 -.025 .855 - - - - - - 
Individualism -.191 .068 -.191 .068 -.187 .065 - - - - - - 
Maskulinitet .022 .814 .021 .819 .020 .826 - - - - - - 
Osäkerhetsundv. -.017 .823 -.018 .808 -.019 .800 - - - - - - 
Långtidsorient. .046 .629 .045 .629 .049 .584 - - - - - - 
Tillfredställelse -.178 .098 -.180 .091 -.174 .074 - - - - - - 
BNP .000 .892 .000 .887 - - - - - - - - 
Handel -.003 .921 - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2006 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2007 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2008 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod två genom att fälla bort växelkurs och beakta endast BNP, 
handel, inflation samt livslängd som kontrollvariabler. Bortfällda variabler markerase med 
”-”.Totalt 55 index beaktas. Regressionerna är utförda med robusta standardfel. 
Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 14 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 2.4 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 177.43 .000 191.33 .000 207.71 .000 190.30 .000 171.49 .000 148.11 .000 
Maktdistans -.032 .760 -.040 .730 -.060 .629 -.050 .710 .-.043 .762 -.030 .831 
Individualism -.211 .004 -.210 .008 -.216 .018 -.214 .029 -.217 .036 -.219 .034 
Maskulinitet .044 .475 .045 .504 .052 .498 .047 .583 .044 .630 .038 .679 
Osäkerhetsundv. .010 .869 .012 .855 .025 .733 .015 .843 .008 .919 -.005 .946 
Långtidsorient. .062 .422 .067 .409 .080 .393 .069 .478 .058 .566 .039 .683 
Tillfredställelse -.109 .284 -.103 .314 -.095 .395 -.103 .360 -.113 .299 -.129 .207 
BNP .000 .454 .000 .526 .000 .471 .000 .658 .000 .776 -.000 .979 
Handel .039 .107 .034 .208 .004 .906 .010 .773 .002 .955 -.004 .909 
Livslängd -.638 .287 -.661 .283 -.748 .253 -.569 .379 -.350 .545 - - 
Årsdummy 2006 -2.78 .481 -15.09 .000 -26.29 .000 -20.49 .000 - - - - 
Årsdummy 2007 .965 .790 -11.39 .001 -22.87 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2008 45.95 .000 33.57 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 25.53 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 148.16 .000 148.14 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans -.027 .848 -.026 .843 - - - - - - - - 
Individualism -.219 .033 -.219 .027 - - - - - - - - 
Maskulinitet .037 .684 .037 .683 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. -.006 .933 -.006 .934 - - - - - - - - 
Långtidsorient. .037 .686 .037 .676 - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.131 .198 -.131 .156 - - - - - - - - 
BNP -.000 .985 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2006 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2007 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2008 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2009 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod två genom att använda BNP, handel och livslängd som 
kontrollvariabler. Bortfällda variabler markeras med ”-”. Totalt 56 index beaktas. 
Regressionerna är utförda med robusta standardfel. Signifikanta resultat markerade med 
fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 15 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 3.0 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 16.342 .575 18.110 .523 18.175 .522 .941 .974 88.013 .000 87.718 .000 
Maktdistans -.038 .614 -.039 .614 -.038 .613 -.037 .656 -.056 .544 -.055 .508 
Individualism -.189 .014 -.197 .012 -.197 .011 -.170 .043 -.159 .054 -.157 .058 
Maskulinitet .178 .001 .178 .001 .178 .001 .182 .002 .192 .003 .192 .001 
Osäkerhetsundv. .087 .192 .081 .233 .081 .233 .097 .172 .147 .016 .150 .034 
Långtidsorient. .008 .898 .009 .888 .009 .887 .006 .932 .078 .272 .078 .235 
Tillfredställelse -.093 .148 -.100 .117 -.100 .114 -.076 .258 -.028 .740 -.026 .688 
BNP .000 .168 .000 .175 .000 .174 .000 .194 .000 .005 .000 .003 
Handel .012 .502 .011 .555 .011 .555 .019 .314 .022 .199 .022 .231 
Inflation .220 .742 -.044 .948 -.052 .936 1.314 .033 .665 .261 -.676 .293 
Växelkurs -18.31 .544 -31.311 .292 -31.399 .286 .041 .999 -4.298 .883 - - 
Livslängd 1.131 .004 1.096 .004 1.095 .004 1.275 .001 - - - - 
Årsdummy 2011 15.37 .000 18.549 .000 18.600 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2012 -2.917 .401 -.140 .964 - - - - - - - - 
Årsdummy 2013 -7.228 .024 - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 - - - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 91.725 .000 95.430 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans -.055 .505 -.133 .083 - - - - - - - - 
Individualism -.150 .042 -.098 .166 - - - - - - - - 
Maskulinitet .182 .002 .170 .003 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .149 .037 .124 .071 - - - - - - - - 
Långtidsorient. .079 .236 .138 .025 - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.046 .484 .033 .603 - - - - - - - - 
BNP .000 .007 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Växelkurs - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2011 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2012 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2013 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod tre genom att gradvis lämna bort kontrollvariabler.. Bortfällda 
variabler är markerade med ”-”. Totalt 53 index beaktas. Regressionerna är utförda med 
robusta medelfel. Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 16 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 3.1 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 107.38 .000 103.46 .000 101.16 .000 100.62 .000 104.72 .000 104.16 .000 
Maktdistans -.130 .096 -.129 .102 -.128 .110 -.127 .112 -.131 .129 -.132 .124 
Individualism -.168 .008 -.169 .009 -.170 .009 -.170 .009 -.168 .021 -.166 .017 
Maskulinitet .199 .000 .199 .000 .199 .000 .200 .000 .199 .001 .197 .001 
Osäkerhetsundv. .138 .023 .138 .025 .138 .026 .138 .026 .138 .030 .140 .023 
Långtidsorient. .034 .593 .033 .602 .032 .619 .032 .623 .034 .613 .035 .605 
Tillfredställelse -.031 .642 -.032 .634 -.033 .623 -.033 .619 -.030 .672 -.031 .661 
BNP .000 .190 .000 .183 .000 .178 .000 .171 .000 .248 .000 .250 
Handel .004 .805 .004 .812 .004 .798 .004 .778 .003 .837 - - 
Årsdummy 2011 10.719 .011 14.614 .000 16.886 .000 17.419 .000 - - - - 
Årsdummy 2012 -8.294 .041 -4.399 .174 -2.125 .468 - - - - - - 
Årsdummy 2013 -10.70 .007 -6.806 .027 - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 -7.786 .063 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 105.04 .000 - - - - - - - - - - 
Maktdistans -.165 .031 - - - - - - - - - - 
Individualism -.143 .036 - - - - - - - - - - 
Maskulinitet .192 .001 - - - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .133 .029 - - - - - - - - - - 
Långtidsorient. .062 .350 - - - - - - - - - - 
Tillfredställelse .003 .959 - - - - - - - - - - 
BNP - - - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2011 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2012 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2013 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod tre genom att använda BNP och handel som kontrollvariabler 
samt sedan gradvis lämna bort variabler. Bortfällda variabler markerade med ”-”. Totalt 60 
index beaktas. Regressionerna är utförda med robusta standardfel. Signifikanta resultat 
markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 17 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 3.2 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 97.22 .000 93.55 .000 92.17 .000 92.11 .000 89.73 .000 99.03 .000 
Maktdistans -.057 .433 .-.056 .449 -.054 .471 -.053 .478 -.058 .473 -.056 .493 
Individualism -.145 .024 -.146 .025 -.149 .025 -.150 .023 -.138 .056 -.153 .036 
Maskulinitet .184 .001 .183 .001 .182 .001 .182 .001 .189 .001 .176 .003 
Osäkerhetsundv. .111 .056 .111 .061 .109 .069 .108 .073 .119 .053 .101 .105 
Långtidsorient. .076 .204 .074 .213 .073 .232 .072 .237 .078 .214 .072 .267 
Tillfredställelse -.039 .518 -.041 .502 -.045 .468 -.046 .453 -.030 .649 -.051 .441 
BNP .000 .006 .000 .007 .000 .010 .000 .011 .000 .008 .000 .045 
Handel .014 .317 .013 .350 .012 .398 .012 .412 .019 .198 .006 .706 
Inflation .805 .100 .742 .135 .591 .246 .511 .320 1.38 .006 - - 
Årsdummy 2011 9.58 .012 13.73 .000 16.32 .000 17.03 .000 - - - - 
Årsdummy 2012 -8.79 .018 -4.68 .128 -2.232 .435 - - - - - - 
Årsdummy 2013 -10.85 .003 -6.76 .019 - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 -7.99 .032 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 99.00 .000 100.67 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans -.058 .473 -.115 .172 - - - - - - - - 
Individualism -.150 .032 -.112 .124 - - - - - - - - 
Maskulinitet .174 .003 .166 .009 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .105 .086 .096 .072 - - - - - - - - 
Långtidsorient. .074 .257 .115 .079 - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.053 .426 .005 .948 - - - - - - - - 
BNP .000 .047 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2011 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2012 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2013 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod tre genom att använda BNP, handel och inflation som 
kontrollvariabler samt sedan gradvis lämna bort kontrollvariabler. Bortfällda variabler är 
markerade med ”-”. Totalt 59 index beaktas. Regressionerna är utförda med robusta 
standardfel. Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 18 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 3.3 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 13.08 .649 10.57 .709 10.19 .712 10.62 .700 2.85 .919 89.86 .000 
Maktdistans -.031 .670 -.030 .683 -.029 .704 -.028 .711 -.031 .698 -.058 .471 
Individualism -.145 .025 -.146 .027 -.149 .026 -.151 .025 -.139 .057 -.138 .057 
Maskulinitet .174 .001 .174 .001 .173 .001 .172 .001 .179 .002 .189 .001 
Osäkerhetsundv. .063 .285 .063 .294 .061 .311 .060 .320 .068 .271 .119 .055 
Långtidsorient. .004 .946 .004 .946 .003 .961 .003 .967 .005 .943 .079 .217 
Tillfredställelse -.095 .123 -.096 .121 -.100 .110 -.101 .105 -.089 .180 -.030 .646 
BNP .000 .499 .000 .489 .000 .515 .000 .524 .000 .419 .000 .008 
Handel .007 .620 .007 .656 .005 .722 .005 .738 .012 .454 .019 .219 
Inflation 1.28 .004 1.21 .007 1.04 .023 .955 .039 1.84 .000 1.36 .007 
Livslängd 1.23 .001 1.22 .001 1.20 .001 1.19 .001 1.27 .001 - - 
Årsdummy 2011 8.88 .021 13.05 .000 15.92 .000 16.59 .000 - - - - 
Årsdummy 2012 -8.92 .016 -4.19 .114 -2.11 .454 - - - - - - 
Årsdummy 2013 -11.48 .002 -7.43 .011 - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 -7.98 .035 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 99.06 .000 99.10 .000 100.86 .000 - - - - - - 
Maktdistans -.056 .490 -.059 .472 -.115 .121 - - - - - - 
Individualism -.153 .037 -.151 .033 -.115 .090 - - - - - - 
Maskulinitet .175 .003 .173 .003 .166 .004 - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .101 .108 .105 .092 .095 .121 - - - - - - 
Långtidsorient. .073 .268 .075 .258 .117 .058 - - - - - - 
Tillfredställelse -.051 .443 -.052 .432 .006 .930 - - - - - - 
BNP .000 .047 .000 .049 - - - - - - - - 
Handel .005 .738 - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2011 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2012 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2013 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod tre genom att använda BNP, handel, inflation och livslängd 
som kontrollvariabler samt sedan gradvis lämna bort kontrollvariabler. Bortfällda variabler 
markeras med ”-”. Totalt 58 index beaktas. Regressionerna är utförda med robusta 
standardfel. Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 19 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 3.4 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 39.63 .157 35.97 .198 32.37 .241 31.54 .250 43.43 .127. 104.25 .000 
Maktdistans -.107 .169 -.106 .178 -.105 .190 -.104 .192 -.110 .238 -.131 .127 
Individualism -.174 .007 -.174 .008 -.175 .008 -.175 .008 -.172 .032 -.168 .021 
Maskulinitet .187 .000 187 .000 .187 .000 .187 .000 .188 .005 .198 .001 
Osäkerhetsundv. .091 .123 .092 .128 .091 .135 .090 .137 .096 .106 .138 .031 
Långtidsorient. -.027 .698 -.027 .693 -.029 .673 -.030 .664 -.020 .797 .035 .606 
Tillfredställelse -.084 .205 -.085 .204 -.087 .192 -.087 .188 -.078 .369 -.030 .676 
BNP -.000 .641 -.000 .667 -.000 .689 -.000 .689 -.000 .793 .000 .256 
Handel -.006 .685 -.006 .684 -.006 .690 -.006 .698 -.006 .694 .002 .876 
Livslängd 1.025 .006 1.022 .007 1.040 .005 1.047 .005 .923 .021 - - 
Årsdummy 2011 11.27 .007 15.05 .000 17.43 .000 17.79 .000 - - - - 
Årsdummy 2012 -7.58 .063 -3.79 .239 -1.426 .624 - - - - - - 
Årsdummy 2013 -10.87 .006 -7.08 .023 - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 -7.56 .076 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 104.26 .000 105.20 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans -.132 .124 -.165 .031 - - - - - - - - 
Individualism -.167 .018 -.145 .037 - - - - - - - - 
Maskulinitet .197 .001 .192 .001 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .139 .026 .132 .032 - - - - - - - - 
Långtidsorient. .036 .599 .063 .344 - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.031 .669 .004 .951 - - - - - - - - 
BNP .000 .257 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2011 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2012 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2013 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod tre genom att använda BNP, handel och livslängd som 
kontrollvariabler samt sedan gradvis fälla bort variabler. Bortfällda variabler är markerade 
med ”-”. Totalt 59 index beaktas. Regressionerna är utförda med robusta standardfel. 
Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signfikinasnivån 10%. 
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BILAGA 20 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 4.0 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 94.71 .001 81.39 .008 60.66 .060 63.08 .046 97.48 .000 97.41 .000 
Maktdistans -.080 .412 -.077 .451 -.067 .540 -.069 .527 -.079 .469 -.076 .482 
Individualism -.190 .034 -.192 .039 -.197 .056 -.197 .056 -.192 .059 -.201 .049 
Maskulinitet .215 .001 .214 .002 .214 .004 .213 .004 .215 .004 .219 .004 
Osäkerhetsundv. .105 .092 .102 .106 .098 .176 .099 .173 .121 .095 .111 .124 
Långtidsorient. -.034 .668 -.043 .598 -.060 .500 -.058 .512 -.028 .733 -.031 .702 
Tillfredställelse -.063 .434 -.077 .358 -.101 .268 -.100 .271 -.082 .363 -.049 .596 
BNP .000 .017 .000 .027 .000 .051 .000 .053 .000 .005 .000 .009 
Handel -.013 .412 -.012 .451 -.011 .501 -.011 .478 -.011 .489 -.012 .463 
Inflation .993 .257 .953 .327 1.064 .365 .967 .388 .699 .537 .683 .486 
Växelkurs -48.09 .280 -69.56 .154 -102.4 .049 -102.0 .049 -103.2 .047 - - 
Livslängd .196 .617 .319 .437 .520 .239 .496 .254 - - - - 
Årsdummy 2016 -10.19 .008 -5.00 .130 1.611 .612 - - - - - - 
Årsdummy 2017 -30.71 .000 -23.60 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2018 -15.12 .000 - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 - - - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 100.38 .000 100.59 .000 106.43 .000 - - - - - - 
Maktdistans -.082 .440 -.083 .437 -.184 .064 - - - - - - 
Individualism -.203 .046 -.219 .029 -.157 .114 - - - - - - 
Maskulinitet .217 .004 .225 .003 .214 .004 - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .109 .128 .104 .145 .068 .332 - - - - - - 
Långtidsorient. -.032 .693 -.043 .585 .025 .747 - - - - - - 
Tillfredställelse -.054 .556 -.049 .599 .043 .627 - - - - - - 
BNP .000 .013 .000 .006 - - - - - - - - 
Handel -.015 .322 - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Växelkurs - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2016 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2017 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2018 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod fyra genom att gradvis lämna bort kontrollvariabler. 
Bortfällda variabler markeras med ”-”. Totalt 53 index beaktas. Regressionerna utförda med 
robusta standardfel. Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signifikansnivån 10%. 
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BILAGA 21 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 4.1 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 143.95 .000 120.30 .000 115.13 .000 108.17 .000 108.15 .000 108.41 .000 
Maktdistans -.186 .011 -.181 .066 -.178 .080 -.171 .120 -.171 .119 -.166 .133 
Individualism -.196 .000 -.199 .013 -.201 .015 -.206 .025 -.206 .025 -.212 .021 
Maskulinitet .237 .000 .237 .000 .238 .000 .240 .001 .240 .001 .248 .001 
Osäkerhetsundv. .133 .005 .135 .026 .134 .028 .135 .047 .135 .047 .124 .062 
Långtidsorient. -.063 .235 -.066 .364 -.068 .358 -.075 .363 -.075 .362 -.084 .294 
Tillfredställelse -.003 .962 -.008 .926 -.010 .908 -.017 .856 -.017 .856 -.017 .853 
BNP .000 .143 .000 .212 .000 .200 .000 .186 .000 .184 .000 .146 
Handel -.014 .109 -.014 .223 -.013 .288 -.012 .360 -.012 .359 - - 
Årsdummy 2016 -35.40 .000 -11.92 .001 -6.806 .026 -.062 .982 - - - - 
Årsdummy 2017 55.46 .000 -31.99 .000 -26.87 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2018 -38.78 .000 -15.32 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 -46.92 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 110.48 .000 - - - - - - - - - - 
Maktdistans -.222 .024 - - - - - - - - - - 
Individualism -.174 .056 - - - - - - - - - - 
Maskulinitet .241 .001 - - - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .110 .098 - - - - - - - - - - 
Långtidsorient. -.043 .593 - - - - - - - - - - 
Tillfredställelse .037 .659 - - - - - - - - - - 
BNP - - - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2016 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2017 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2018 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod fyra genom att använda kontrollvariablerna BNP och handel 
samt gradvis lämna bort variabler. Bortfällda variabler är markerade med ”-”. Totalt 61 
index beaktas. Regressionerna utförda med robusta standardfel. Signifikanta resultat 
markerade med fet stil. Signifikansnivån 10%. 
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BILAGA 22 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 4.2 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 131.28 .000 106.51 .000 101.32 .000 93.84 .000 94.47 .000 101.65 .000 
Maktdistans -.081 .173 -.075 .415 -.072 .452 -.063 .542 -.064 .533 -.076 .463 
Individualism -.177 .001 -.180 .025 -.182 .028 -.186 .043 -.186 .043 -.190 .039 
Maskulinitet .214 .000 .215 .001 .215 .001 .217 .003 .217 .003 .211 .004 
Osäkerhetsundv. .095 .028 .096 .095 .096 .101 .097 .139 .097 .140 .094 .153 
Långtidsorient. -.015 .739 -.018 .793 -.020 .774 -.025 .748 -.025 .750 -.031 .691 
Tillfredställelse -.025 .661 -.030 .705 -.032 .696 -.038 .675 -.037 .677 -.047 .605 
BNP .000 .000 .000 .002 .000 .002 .000 .003 .000 .004 .000 .022 
Handel -.009 .314 -.009 .446 -.008 .519 -.007 .603 -.007 .594 -.011 .414 
Inflation 1.240 .002 1.350 .001 1.356 .003 1.513 .004 1.466 .004 - - 
Årsdummy 2016 -33.39 .000 -9.837 .005 -4.738 .104 1.827 .499 - - - - 
Årsdummy 2017 -.54.72 .000 -30.76 .000 -25.614 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2018 -39.23 .000 -15.25 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 -47.95 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 101.85 .000 105.40 .000 - - - - - - - - 
Maktdistans -.071 .496 -.163 .089 - - - - - - - - 
Individualism -.195 .034 -.138 .126 - - - - - - - - 
Maskulinitet .218 .003 .210 .004 - - - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .084 .193 .065 .309 - - - - - - - - 
Långtidsorient. -.039 .607 .021 .775 - - - - - - - - 
Tillfredställelse -.047 .601 .038 .652 - - - - - - - - 
BNP .000 .015 - - - - - - - - - - 
Handel - - - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2016 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2017 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2018 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod fyra genom att använda kontrollvariablerna BNP, handel och 
inflation samt gradvis fälla bort kontrollvariabler. Bortfällda variabler är markerade med ”-
”. Totalt 60 index beaktas. Regressionerna utförda med robusta standardfel. Signifikanta 
resultat markerade med fet stil. Signifikansnivån 10%. 
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BILAGA 23 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 4.3 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 123.24 .000 88.72 .002 72.96 .015 48.03 .131 50.89 .104 94.81 .000 
Maktdistans -.080 .187 -.070 .448 -.064 .510 -.049 .640 -.051 .624 -.066 .525 
Individualism -.183 .001 -.185 .023 -.187 .027 -.191 .041 -.190 .041 -.191 .040 
Maskulinitet .212 .000 .212 .001 .212 .002 .213 .004 .213 .004 .216 .004 
Osäkerhetsundv. .086 .047 .081 .161 .073 .205 .062 .343 .064 .335 .093 .155 
Långtidsorient. -.017 .726 -.028 .706 -.040 .607 -.060 .477 -.057 .493 -.020 .800 
Tillfredställelse -.026 .657 -.037 .643 -.046 .581 -.062 .496 -.061 .506 -.033 .713 
BNP .000 .001 .000 .028 .000 .047 .000 .092 .000 .093 .000 .005 
Handel -.010 .262 -.011 .384 -.010 .423 -.010 .464 -.010 .458 -.007 .581 
Inflation 1.275 .003 1.434 .000 1.485 .001 1.722 .001 1.651 .001 1.488 .004 
Livslängd .122 .716 .262 .495 .415 .306 .669 .127 .639 .141 - - 
Årsdummy 2016 -33.69 .000 -9.44 .007 -4.24 .150 2.391 .381 - - - - 
Årsdummy 2017 -54.42 .000 -30.29 .000 -25.14 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2018 -39.24 .000 -15.17 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 -47.24 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 102.61 .000 102.22 .000 105.87 .000 - - - - - - 
Maktdistans -.078 .453 -.072 .489 -.162 .090 - - - - - - 
Individualism -.196 .035 -.200 .032 -.146 .111 - - - - - - 
Maskulinitet .210 .005 .218 .003 .209 .004 - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .090 .171 .080 .213 .060 .343 - - - - - - 
Långtidsorient. -.026 .745 -.036 .641 .025 .737 - - - - - - 
Tillfredställelse -.042 .642 -.044 .627 .040 .629 - - - - - - 
BNP .000 .027 .000 .017 - - - - - - - - 
Handel -.011 .399 - - - - - - - - - - 
Inflation - - - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2016 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2017 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2018 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod fyra genom att använda kontrollvariablerna BNP, handel, 
inflation och livslängd samt gradvis fälla bort variabler. Bortfällda variabler är markerade 
med ”-”. Totalt 60 index beaktas. Regressionerna utförda med robusta standardfel. 
Signifikanta resultat markerade med fet stil. Signifikansnivån 10%. 
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BILAGA 24 ROBUSTHETSTEST TIDSPERIOD 4.4 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 146.99 .000 115.65 .000 100.53 .001 78.22 .013 78.35 .012 108.70 .000 
Maktdistans -.189 .010 -.182 .066 -.175 .087 -.163 .140 -.163 .139 -.173 .116 
Individualism -.203 .000 -.206 .011 -.208 .014 -.212 .023 -.212 .023 -.213 .022 
Maskulinitet .235 .000 .235 .000 .235 .001 .235 .002 .235 .002 .238 .001 
Osäkerhetsundv. .131 .005 .127 .034 .120 .047 .109 .110 .109 .109 .131 .054 
Långtidsorient. -.054 .336 -.064 .420 -.075 .354 -.095 .281 -.095 .281 -.069 .406 
Tillfredställelse .004 .955 -.006 .942 -.015 .860 -.032 .728 -.032 .729 -.012 .896 
BNP .000 .257 .000 .384 .000 .463 .000 .566 .000 .565 .000 .207 
Handel -.015 .108 -.016 .207 -.015 .245 -.015 .281 -.015 .280 -.013 .342 
Livslängd -.036 .916 .077 .850 .223 .592 .451 .297 .450 .298 - - 
Årsdummy 2016 -35.38 .000 -11.80 .001 -6.591 .033 .178 .950 - - - - 
Årsdummy 2017 -55.34 .000 -37.85 .000 -26.58 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2018 -38.91 .000 -15.37 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 -46.93 .000 - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 108.81 .000 108.81 .000 110.92 .000 - - - - - - 
Maktdistans -.167 .131 -.167 .131 -.222 .024 - - - - - - 
Individualism -.217 .020 -.217 .020 -.182 .050 - - - - - - 
Maskulinitet .247 .001 .247 .001 .240 .001 - - - - - - 
Osäkerhetsundv. .120 .071 .120 .071 .106 .112 - - - - - - 
Långtidsorient. -.080 .318 -.080 .318 -.039 .625 - - - - - - 
Tillfredställelse -.014 .881 -.014 .881 .040 .639 - - - - - - 
BNP .000 .158 .000 .158 - - - - - - - - 
Handel 108.81 .000 - - - - - - - - - - 
Livslängd - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2016 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2017 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2018 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för tidsperiod fyra genom att använda kontrollvariablerna BNP, handel och 
livslängd samt gradvis fälla bort variabler. Bortfällda variabler är markerade med ”-”. Totalt 
60 index beaktas. Regressionerna utförda med robusta standardfel. Signifikanta resultat 
markerade med fet stil. Signifikansnivån 10%. 
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BILAGA 25 ROBUSTHETSTEST HEL TIDSPERIOD 

Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 1.572 .000 1.464 .000 1.298 .000 1.308 .000 1.359 .000 1.343 .000 
Maktdistans .000 .752 .000 .723 .000 .662 .000 .666 .000 .687 .000 .676 
Individualism -.001 .006 -.001 .007 -.001 .009 -.001 .009 -.001 .009 -.001 .009 
Maskulinitet .001 .010 .001 .011 .001 .014 .001 .014 .001 .015 .001 .014 
Osäkerhetsundv. .001 .002 .001 .002 .001 .006 .001 .005 .001 .005 .001 .005 
Långtidsorient. .001 .059 .001 .075 .001 .115 .001 .113 .001 .102 .001 .105 
Tillfredställelse .000 .284 -.001 .237 -.001 .177 -.001 .181 -.001 .206 -.001 .196 
BNP .000 .015 .000 .019 .000 .026 .000 .026 .000 .025 .000 .024 
Handel .000 .119 .000 .124 .000 .113 .000 .114 .000 .117 .000 .117 
Inflation .004 .263 .005 .221 .006 .124 .006 .132 .005 .185 .006 .173 
Växelkurs -.050 .700 -.070 .602 -.145 .300 -.143 .306 -.168 .218 -.169 .217 
Livslängd -.006 .080 -.005 .123 -.004 .242 -.004 .231 -.005 .182 -.005 .194 
Årsdummy 2001 .131 .010 .189 .000 .264 .000 .261 .000 .250 .000 .255 .000 
Årsdummy 2002 .022 .642 .080 .046 .157 .000 .154 .000 .143 .000 .148 .000 
Årsdummy 2003 -.082 .056 -.024 .491 .051 .123 .048 .117 .037 .214 .042 .143 
Årsdummy 2004 -.191 .000 -.134 .000 -.058 .079 -.061 .047 -.072 .015 -.067 .020 
Årsdummy 2005 -.191 .000 -.133 .000 -.057 .097 -.060 .063 -.071 .025 -.066 .032 
Årsdummy 2006 -.099 .041 -.041 .324 .033 .408 .030 .428 .020 .597 .025 .502 
Årsdummy 2007 -.048 .246 .009 .794 .084 .009 .081 .006 .071 .013 .076 .006 
Årsdummy 2008 .439 .000 .495 .000 .565 .000 .563 .000 .555 .000 .559 .000 
Årsdummy 2009 .207 .000 .264 .000 .337 .000 .334 .000 .323 .000 .328 .000 
Årsdummy 2010 -.033 .453 .024 .497 .098 .003 .096 .002 .085 .004 .090 .002 
Årsdummy 2011 .042 .356 .098 .011 .170 .000 .167 .000 .158 .000 .162 .000 
Årsdummy 2012 -.162 .001 -.106 .008 -.034 .373 -.037 .311 -.047 .184 -.042 .222 
Årsdummy 2013 -.201 .000 -.145 .000 -.071 .030 -.074 .015 -.085 .004 -.080 .005 
Årsdummy 2014 -.149 .001 -.092 .017 -.019 .593 -.022 .516 -.033 .321 - - 
Årsdummy 2015 -.062 .194 -.006 .880 .065 .102 .063 .100 - - - - 
Årsdummy 2016 -.116 .006 -.060 .087 .014 .673 - - - - - - 
Årsdummy 2017 -.342 .000 -.286 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2018 -.167 .000 - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2019 - - - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 1.306 .000 1.301 .000 1.273 .000 1.331 .000 1.673 .000 1.418 .000 
Maktdistans .000 .647 .000 .636 .000 .687 .000 .731 .000 .951 -.000 .935 
Individualism -.001 .009 -.001 .009 -.001 .010 -.001 .011 -.001 .018 -.001 .030 
Maskulinitet .001 .014 .001 .015 .001 .013 .001 .014 .001 .025 .001 .014 
Osäkerhetsundv. .001 .005 .001 .005 .001 .008 .001 .007 .001 .003 .001 .033 
Långtidsorient. .001 .118 001 .122 .001 .112 .001 .093 .001 .037 .001 .039 
Tillfredställelse -.001 .168 -.001 .161 -.001 .193 -.001 .240 .000 .617 .000 .666 
BNP .000 .024 .000 .024 .000 .023 .000 .021 .000 .024 .000 .016 
Handel .000 .121 .000 .126 .000 .081 .000 .080 .000 .138 .000 .086 
Inflation .006 .160 .005 .181 .009 .027 .009 .030 .004 .357 .022 .000 
Växelkurs -.184 .182 -.184 .184 -.160 .240 -.143 .290 -.198 .161 -.167 .303 
Livslängd -.004 .234 -.004 .238 -.004 .297 -.005 .220 -.009 .025 -.006 .176 
Årsdummy 2001 .266 .000 .270 .000 .249 .000 .240 .000 .207 .000 .155 .000 
Årsdummy 2002 .159 .000 .163 .000 .145 .000 .135 .000 .099 .003 .066 .052 
Årsdummy 2003 .053 .058 .057 .039 .039 .155 .029 .278 -.007 .807 -.042 .156 
Årsdummy 2004 -.056 .047 -.052 .060 -.071 .010 -.081 .003 -.113 .000 -.154 .000 
Årsdummy 2005 -.055 .070 -.051 .088 -.071 .016 -.080 .005 -.111 .000 -.156 .000 
Årsdummy 2006 .036 .330 .039 .275 .020 .576 .011 .759 -.020 .575 -.064 .079 
Årsdummy 2007 .086 .001 .090 .001 .069 .007 .060 .018 .033 .205 -.019 .472 
Årsdummy 2008 .569 .000 .574 .000 .545 .000 .537 .000 .520 .000 - - 
Årsdummy 2009 .338 .000 .342 .000 .327 .000 .318 .000 - - - - 
Årsdummy 2010 .101 .000 .104 .000 .086 .002 - - - - - - 
Årsdummy 2011 .173 .000 .177 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2012 -.032 .346 - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2013 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2014 - - - - - - - - - - - - 
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Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 1.403 .000 1.298 .000 1.188 .000 1.041 .000 1.030 .000 1.116 .000 
Maktdistans -.000 .943 .000 .938 .000 .931 .000 .842 .000 .835 .000 .915 
Individualism -.001 .030 -.001 .032 -.001 .034 -.001 .036 -.001 .036 -.001 .036 
Maskulinitet .001 .014 .001 .016 .001 .017 .001 .017 .001 .017 .001 .018 
Osäkerhetsundv. .001 .034 .001 .044 .001 .057 .001 .079 .001 .080 .001 .061 
Långtidsorient. .001 .041 .001 .063 .001 .086 .001 .133 .001 .135 .001 .094 
Tillfredställelse .000 .645 .000 .487 .000 .381 -.001 .247 -.001 .237 -.001 .356 
BNP .000 .016 .000 .022 .000 .029 .000 .038 .000 .089 .000 .031 
Handel .000 .086 .000 .087 .000 .088 .000 .089 .000 .000 .000 .090 
Inflation .022 .000 .022 .000 .023 .000 .024 .000 .024 .126 .023 .000 
Växelkurs -.173 .283 -.201 .199 -.229 .152 -.246 .126 -.246 .898 -.221 .168 
Livslängd -.005 .188 -.004 .320 -.003 .523 -.001 .870 -.001 .000 -.002 .550 
Årsdummy 2001 .157 .000 .165 .000 .177 .000 .188 .000 .189 .0002 .181 .000 
Årsdummy 2002 .068 .043 .078 .022 .088 .007 .101 .002 .102  - - 
Årsdummy 2003 -.040 .168 -.034 .230 -.021 .470 .009 .757 - - - - 
Årsdummy 2004 -.152 .000 -.146 .000 -.134 .000 - - - - - - 
Årsdummy 2005 -.154 .000 -.152 .000 - - - - - - - - 
Årsdummy 2006 -.062 .085 - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2007 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2008 - - - - - - - - - - - - 
Variabel B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercept 1.332 .000 1.013 .000 1.014 .000 1.140 .000 1.141 .000 1.142 .000 
Maktdistans -.000 .950 .000 .971 .000 .970 .000 .909 .000 .882 .000 .889 
Individualism -.001 .038 -.001 .054 -.001 .052 -.001 .172 -.001 .138 -.001 .122 
Maskulinitet .001 .018 .001 .021 .001 .021 .001 .136 .001 .142 .001 .139 
Osäkerhetsundv. .001 .048 .001 .097 .001 .088 .001 .050 .001 .050 .001 .046 
Långtidsorient. .001 .052 .001 .096 .001 .107 .000 .279 .000 .299 .000 .281 
Tillfredställelse .000 .589 -.001 .251 -.001 .272 -.001 .131 -.001 .133 -.001 .120 
BNP .000 .021 .000 .050 .000 .051 -.000 .993 .000 .954 - - 
Handel .000 .070 .000 .106 .000 .122 -.000 .632 - - - - 
Inflation .023 .000 .025 .000 .025 .000 - - - - - - 
Växelkurs -.225 .167 -.222 .173 - - - - - - - - 
Livslängd -.005 .241 - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2001 - - - - - - - - - - - - 
Årsdummy 2002 - - - - - - - - - - - - 

Robusthetstest för hela tidsperioden hel där alla kontrollvariabler beaktas och sedan 
gradvis fälls bort. Dummyvariabler beaktas inte. Bortfällda variabler är markerade med ”-”. 
Totalt 41 index beaktas. Regressionerna är utförda med robusta medelfel. Signifikanta 
resultat markerade med fet stil. Signifikansnivån 10%. 

 


