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S A M M A N F A T T N I N G   

Marknadseffektivitet är ett ämne som alltsedan Fama (1970) definierade sin effektiva 

marknadshypotes debatterats inom den finansiella teorin. Denna teori åsidosätter helt att 

externa faktorer kan ha en tillräcklig påverkan på hur marknaden fungerar till fördel för 

finansiell information som finns tillgänglig vid marknaden genom att tillräckligt stor andel 

av dess aktörer agerar rationellt. Rationalitet utgör i sig ett rätt vanligt antagande inom 

finansiella teorier även om dess begränsningar sedan länge diskuterats. Ett mer sentida 

område som vuxit fram inom den finansiella forskningen utgörs av beteendefinansiell 

forskning där korrelationer mellan olika marknadsvariabler och externa faktorer som väder 

och sporthändelser studeras. Detta forskningsområde accepterar att individers beslutsfattande 

kan påverkas av beteendemässiga aspekter såsom humör vilket analogt innebär en mer 

varierande beslutsrationalitet. Med avseende på marknadseffektivitet har även ett mer 

adaptivt synsätt börjat etableras genom den adaptiva marknads hypotesen som formulerats 

av Lo (2004). Denna hypotes accepterar även den en mer begränsad eller varierande syn på 

rationalitet. Med avseende på beteendefinansiella studier har dessa främst syftat till att 

klarlägga om det finns en signifikant korrelation mellan externa variabler och finansiella 

handelsmönster generellt har dock ett begränsat urval av den förra testats. Med avseende på 

förhållandet mellan beteende och marknadseffektivitet har dock relativt lite studier utförts, 

men även med avseende på testade vädervariabler. Med detta som utgångspunkt avser 

författaren till denna uppsats medverka till att fylla detta kunskapsgap. Något som 

manifesteras genom problemformuleringarna: finns det beteendebias vid aktiehandel vid 

Stockholmsbörsen samt har väderkaraktäristika ett korrelativt samband med handelsvolym, 

avkastning samt volatilitet? Studiens övergripande syfte är att undersöka om det existerar ett 

korrelativt samband mellan finansiella utfall på stockholmsbörsen och väder. Studien utgår 

från ett deduktivt angreppssätt, en objektivistisk verklighetssyn samt ett realistiskt 

förhållningssätt till kunskap för att genom kvantitativa metoder genomföra en longitudinell 

studie med hjälp av sekundärdata. Variablerna som studien har använt för testning innefattar 

lufttryck och temperatur som oberoende variabler samt handelsvolym, avkastning på index 

samt volatilitet på avkastning som beroende variabler. För testningen används både multipla 

linjära regressionsmodeller samt ett icke-parametriskt test. Den teoretiska referensram som 

används i studien innefattar finansiella teorier såsom den effektiva marknads hypotesen och 

den adaptiva marknadshypotesen men även beteendevetenskaplig teori i form av teorier kring 

rationalitet samt ett antal andra beteendevetenskapliga förklaringsmodeller. Studiens resultat 

medger ett blandat signifikant stöd för korrelation mellan väderkaraktäristika och undersökta 

marknadsvariabler.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet för studien, vilka grunder det vilar på och hur 

händelseutvecklingen för tidigare studier i ämnet sett ut. Därefter följer en problemdiskussion 

som mynnar ut i en frågeställning, studieobjekt och syfte för den fortsatta studien. Kapitlet 

rundas därefter av med ett klargörande om studiens bidrag samt begränsningar och en 

beskrivning av valda studieobjekt.    

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Ett sedan länge omdebatterat begrepp inom finansieringsteorin utgörs av 

marknadseffektivitet och huruvida marknaden som sådan kan betecknas som effektiv. 

Alltsedan Fama (1970) teoretiskt definierade marknadseffektivitet som sådant har studier 

ömsom bekräftat ömsom förkastat att finansmarknader uppvisat detta. Fama (1970) 

definierar marknadseffektivitet utifrån tre nivåer vari den första nivån, eller svag 

marknadseffektivitet, definieras som att priserna på värdepapper utgår från historiska priser. 

Medan den andra halvstarka nivån betonar med vilken fördröjning priserna uppdateras 

utifrån ny information, och den tredje starka nivån handlar om informationsassymmetri på 

marknaden. (Fama, 1970, p. 388) Detta ger att den effektiva marknaden kan beskrivas vara 

karaktäriserad av avsaknad av möjligheter för investerare att uppnå överavkastning i 

förhållande till marknaden i övrigt. Men som nämnts i inledningen av detta stycke är denna 

beskrivning allt annat än okontroversiell. Bland annat Grossman och Stiglitz (1980) menar 

dock på att det existerar en fundamental konflikt mellan att marknaden effektivt sprider 

information, vilket de anser vara ett grundläggande kriterium för att marknaden ska kunna 

vara effektiv, och motivation att ta till sig denna bland investerare. Och detta menar de 

innebär att om investeraren inte kan erhålla överavkastning av att bekosta extra information, 

avstår denne men även övriga den informationen vilket förskjuter priset från jämvikten, och 

därav existerar marknadseffektivitet endast av och till. (Grossman & Stiglitz, 1980, ss. 404-

405) Lo (2004, ss. 18, 22) argumenterar därför för att graden av ineffektivitet på marknaden 

dikterar investerares vilja att bearbeta samt agera utifrån successiv information och föreslår 

därför att marknadseffektivitet bör ses ur ett evolutionärt anpassande perspektiv. 

Implikationen av detta är att marknaden kan beskrivas som kontinuerligt utsatt för 

anpassningar. Vidare innebär detta att priser förutom av objektiv information även påverkas 

av mer beteendemässiga faktorer hos enskilda investerare. Sett utifrån den ursprungliga 

menar dock Lo (2004, s. 23) att denna nya marknadshypotes inte ska ses som ett förkastande 

av teorierna kring effektiva marknader utan snarare som en vidareutveckling av dessa.  

 

En annan grundläggande egenskap hos den adaptiva marknads hypotesen är att utfallet av 

olika investeringsstrategier varierar över tid som ett resultat av förändrade förutsättningar 

men även genom att dessa förändrade förutsättningar påverkar även investerarnas beteende. 

Och i kontrast till antagandet om att investerare agerar rationellt i sitt beslutsfattande 

kompletteras detta av känslor snarare än rent rationellt (Lo, 2004, s. 23). Hur känslor inverkar 

på mänsklig rationalitet menar Hanoch (2002a, s. 20) är något som historiskt ofta verkar ha 

ignorerats av ekonomer eller i viss mån åtminstone inte ägnats allt för mycket vikt åt. Att 

investerare och andra beslutsfattare agerar rationellt i beslutssammanhang har under lång tid 

utgjort ett grundläggande antagande för ett flertal ekonomiska teorier om beslutsfattande. 
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Den klassiska teorin utgår från att beslutsfattaren som enhet är helt rationell vilket medför att 

dess beteenden blir enkla att förutse och därför går att förbise till fördel för mer mätbara 

variabler (Simon, 1979, s. 496). Simon (1979, ss. 496-497) menar dock på att det finns ett 

antal problem med ett sådant antagande dels med hänvisning till att direkta observationer för 

att individer verkligen räknar kostnader och intäkter på marginalen, men även därför att en 

beteendemässig modell ger en mer täckande bild av enskilda observationer. Simon (1955, s. 

99) menade även på att det finns ett behov av att ersätta den klassiska synen på individen 

som helt rationell med ett rationalitetsbegrepp som tar i beaktande den kontext i vilken 

individen befinner sig och på så sätt tar hänsyn till vilken information denne har tillgång till 

samt dess analysförmåga. Vidare menade Simon (1955, s. 101) att under antagandet att 

beteendet utgår från individen måste det antas att vissa optimeringsvariabler utgörs av 

individen mentala begränsningar med avseende på bland annat dennes uppfattningsförmåga. 

  

En grundläggande aspekt av den beteendebaserade beslutsteorin utgörs av att den tar sitt 

avstamp i att beslutsfattande påverkas av vilket humör om beslutsfattaren befinner sig i. 

Bland annat Loewenstein, Weber, Hsee och Welch (2001, s. 280) menar på att under generellt 

beslutsfattande vid risk sker detta i två steg, först genom kognitiv utvärdering av risken för 

att därefter reagera utifrån känsla. Vidare stöds detta av att olika känslomässiga stadier kan 

påverka hur beslutsfattare uppfattar och utvärderar risk samt att de senare även kan förändra 

känslomässigt stadie kan ses som något allmänt vedertaget (Loewenstein, Weber, Hsee, & 

Welch, 2001, s. 278). Detta stämmer även överens med Gardners (1985, s. 283) slutsats att 

positiva känslomässiga stadier äger förstärkande inverkan med avseende till agerande med 

positiva utfall respektive minskning av beteenden som uppfattas negativa. Även Isen, 

Shalker, Clark och Karp (1978, pp. 5, 6) konstaterade att individer med positivt humör 

tenderar att ge bättre omdömen samt ha bättre minne i förhållande till en kontrollgrupp. I takt 

med ett tilltagande intresse för hur investerares humör inverkar på dess beslutsfattande 

framförallt under de sista decennierna har ett flertal variabler testats bland annat har 

säsongsvariationer i form av bland annat dagars längd och tv-seriers finaler testats. Bland 

annat fann Lepori (2015, ss. 39, 41) stöd för signifikant stöd för korrelation mellan dagar som 

sammanföll med säsongsfinaler av populära TV serier samt sista dagen före nationella 

helgdagar och avkastningen på S & P 500. Kamstra, Kramer och Levi (2003, s. 335) fann 

vidare bland annat signifikant stöd för korrelation mellan säsongsvariation på aktiemarknad 

och årlig indexavkastning på specifik aktiemarknad. 

 

En annan variabel som under lång tid ansetts äga påverkan på människor och även dess 

humör utgörs av hur väder eller mer bestämt olika aspekter av detta. Framförallt så har olika 

väder ansetts haft inverkan på hur individer känner sig men även på hur individer agerar i 

olika situationer. Bland annat har höga temperaturer kopplats till ökad våldsbenägenhet samt 

självmordsfrekvens, men även grundläggande kroppsliga funktioner som blodtryck och 

ämnesomsättning har ansetts påverkas av vädret (Anderson, 1989, s. 74; Barnston, 1988, s. 

134; Williams, Hill, & Spicer, 2015, s. 523). En alternativ strategi till detta som studerats av 

Lee, Gino och Staats (2014, s. 504) utgörs av individers fritidsintressen och hur dessa 

inverkar på individers analysförmåga genom att agera uppmärksamhetspåverkande beroende 

av hur vädret kan sägas fördelaktigt för fritidsaktiviteter. Huruvida vädret dock äger 

signifikant påverkan på olika aspekter av människors leverne kan dock ses som osäkert. 

Bland annat extrema väderförhållanden såsom extrem värme eller kyla men även alldagligt 

väder kan innebära högre dödstal enligt vissa medan andra menar på att det inte finns någon 
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egentlig vädereffekt på folkhälsan om individen är van vid specifikt väder (Gregoire, 2014; 

Gander, 2014). Allen och Sheridan (2014, s. 222) fann bland annat stöd för ett negativt 

samband mellan lufttryck och dagar med hög mortalitet. Vidare fann Denissen et al (2008, s. 

666) ett samband mellan negativ affekt och framförallt vindstyrka medan solljus hade 

negativt samband med trötthet. 

 

Vid sidan av nämnda hälsoaspekter relaterade till väder och klimat har det även som nämnts 

tidigare historiskt länkats till mänskligt beteende. I ett finansiellt sammanhang kan dock 

Saunders (1993) tillskrivas betydelse i mening en av de som först undersökte förhållandet 

mellan väderfenomen och investerares beteenden. I sin studie fann Saunders (1993, s. 1341) 

stöd för en signifikant korrelation mellan molnighet New York City och indexavkastning vid 

Wall Street. Kärnidén bakom att förklara investerarbeteende kan därför sägas vara att 

investerares beslut påverkas av deras humör vilket påverkas av rådande väderbild. Senare 

forskning har dock ej kunnat frambringa entydiga resultat. Med anspelning på framförallt 

andra väderparameter har resultaten varierat. Styrkan i Saunders (1993) resultat har dock 

ifrågasatts av bland annat Trombley (1997, s. 18) som menar att resultatet inte är så starkt 

samt att någon relation ej syns avseende vissa tidsperioder. I svallvågorna efter Saunders 

(1993) studie har bland annat Brahmana et al (2015, s. 189) misslyckats med att finna stöd 

för att temperatur eller extremväder hade någon inverkan på handelsvolym eller avkastning, 

även om de fann stöd för ett negativt samband med molnbildning i likhet med den förre. 

Medan bland andra Cao & Wei (2005, s. 1572) samt Floros (2011, s. 11) fann stöd för en 

relation mellan temperatur och avkastning. Molnbildning är en frekvent använd variabel som 

även funnit stöd för relation till blankning (Watson & Funck, 2012, s. 252) och volatilitet 

(Symeonidis, Daskalakis, & Markellos, 2010, s. 222; Chang, Chen, Chou, & Lin, 2008, s. 

690; Lee & Wang, 2010, s. 630). Sammantaget har mycket av de studier som gjorts med 

avsikt att undersöka om väder har inverkan på investerares beteende främst handlat om ett 

fåtal väder variabler såsom molnbildning, sol och nederbörd framförallt och i mindre grad 

vind och luftfuktighet. Som tidigare nämnts har de tidigare studier som utförts angående 

vädrets påverkan på marknadsvariabler gett upphov till spridda resultat beroende på region 

och tidsperiod. Yoon & Kang (2009, s. 690) drar slutsatsen att kompositionen av inrikes och 

utrikes investerare på marknaden kan ha haft inverkan på avsaknad av entydigt resultat i sin 

studie som innehöll en kris och öppnande av aktiemarknaden för externa investerare. Med 

härledning till denna finns det anledning att anta att den geografiska spridningen på 

investerare vid en marknad i viss mån möjligtvis påverkas affektivt motsatsvis emellan och 

därigenom minskar dess effekt.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Som nämnts i problembakgrunden utgör marknadseffektivitet men även rationalitet ämnen 

som debatterats under lång tid tillbaka. Fama (1970) definierade noll hypotesen som explicit 

sa att överavkastningar var frånvarande på en komplett effektiv marknad. I efterdyningarna 

av att denna hypotes i viss mån bekräftats vid studier av olika marknader, men även gett 

upphov till en debatt om hur väl den beskriver de anpassningsprocesser som sker på 

marknaderna samt huruvida investerare på marknaden i förlängningen agerar utifrån 

rationalitet. Som ett alternativ definierades sedermera den adaptiva marknads hypotesen som 

gjorde gällande att även beteendemässiga skillnader mellan individer kunde påverka hur 

marknaden utvecklades. Ett annat alternativ som också utforskats utgörs av en renodlat 
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beteendevetenskaplig förklaringsgrund för hur investerare agerar vid finansiell handel. Med 

utgångspunkt i beteendevetenskapliga studier har bland annat fästs vikt vid vädrets inverkan 

på humör och humörets inverkan på beslutstagande. Studier av vädrets inverkan på olika 

investerarbeteendevariabler är inte något nytt fenomen egentligen men mycket av betoningen 

har legat ett fåtal vädervariabler såsom molnbildning, solljus och nederbörd, på samma sätt 

har resultatvariabler oftast antingen varit avkastning eller volatilitet. Generellt har även här 

den beteendemässiga grunden dock haft en begränsning som en klumpfaktor medan olika 

förklaringsgrunder såsom fritidsutsikter eller tidigare dagars kontexter berörts. Vidare har 

mycket av denna forskning skett av asiatiska marknader och ytterst få har vidrört någon av 

de nordiska marknaderna. Ofta har denna inblandning skett för att studera större helheter 

såsom exempelvis del i en global marknad eller europeisk marknad.    

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Finns det beteendebias vid aktiehandeln på Stockholmsbörsen? Har väderkaraktäristika ett 

korrelativt samband med handelsvolym respektive avkastning och volatilitet?   

1.4 SYFTE  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det finns stöd för ett korrelativt 

samband mellan aktiehandel på Stockholmsbörsen och väder. Med grund i att denna typ av 

korrelativa samband generellt bör ses som anomalier vid icke-väderberoende finansiella 

marknader utgör ett delsyfte med denna studie att tillskapa en testbar förklaringsmodell. För 

denna förklaringsmodell kommer en utgångspunkt tas i beteendevetenskaplig teori.  

 

Ett andra delsyfte för studien är att undersöka vad en eventuell korrelation därav innebär för 

antaganden om rationaliteten vid marknaden samt vad detta i längden kan medföra för 

marknadseffektiviteten vid marknaden.   

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Studiens teoretiska del avgränsas av beteendevetenskaplig beslutsteori där fokus ligger på 

teorier som behandlar vad som motiverar subjekt till att besluta på ett visst sätt. Men även på 

teorier som relaterar detta till rationalitet. Studiens praktiska del begränsas av data samt tester 

av utfallsvariablerna handelsvolym samt avkastning och avkastningsvolatilitet vid 

aktiehandel på Nasdaq OMX, Stockholm. Vidare begränsas de förklarande variablerna till 

lufttryck samt lufttryckets förändring morgon till kväll respektive dagen före, och temperatur 

normaliserad efter datum respektive i absoluta tal samt förändringar mellan dag och under 

dag. Anledningen till användandet av datumnormaliserad temperatur syftar till att korrigera 

för bias till följd av säsongsvariation som uppträder med denna variabel något som inte är 

fallet med lufttryck. 

1.6 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 

Studiens empiriska bidrag kommer att vara att bidra till en ökad förståelse mellan hur vädret 

inverkar på investerares handelsbeteenden vid Stockholmsbörsen. Det empiriska bidraget 

kommer att öka teckningen i kunskap utifrån ett lokalt nordiskt perspektiv men även öka 

kunskapen i andra vädervariabler än tidigare studerade. Detta kommer vidare att möjliggöra 
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för vidare studier i hur handelsbeteenden skiljer sig mellan olika regionala och kulturella 

kontexter och huruvida i vilken mån dessa svarar mot hur det ser ut på andra håll på en global 

marknad. Vad gäller generaliserbarhet kommer studiens generaliserbarhet att begränsas av 

valda marknader och mätperioden, från och med 1 januari 1994 till och med 31 december 

2015.  

 

Studiens praktiska bidrag kommer att tillföra kunskap kring hur väder påverkar 

beslutsfattande hos investerare något som kan vara av intresse för intressenter som spekulerar 

på väder.  Studien kommer även att medge en möjlighet till en ökad förståelse och insikt i 

om väder korrelerar med mer allmänt beslutsfattande samt hur organisationer i vid 

bemärkelse påverkas av väderförändringar. 
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2 TEORETISK METOD 

I detta kapitel ges en stegvis och ingående beskrivning av för studien tillämpade premisser 

för dess genomförande. Detta inleds med en beskrivning av hur studien angrips, för att 

därefter följas av en beskrivning av studiens syn på kunskap samt dess 

verklighetsuppfattning. Detta följs av en beskrivning av angreppssättet som studien landar i 

som en följd av valda angreppssätt, kunskapssyn samt verklighetsuppfattning. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av den tillämpade praktiska undersökningsmetoden.   

2.1 ANGREPPSSÄTT 

Då studien syftar till att testa samt undersöka huruvida vädret har en korrelation med 

investerarbeteendet, tillämpas i studien ett deduktivt angreppssätt. Detta innebär att studien 

tar sin utgångspunkt i existerande teorier för genererande av hypoteser att testa empirisk på 

data med avsikt att testa teorier (Bryman, 2012, s. 27). En studies angreppssätt handlar om 

teoriers roll i för studie. Saunders, Lewis och Thornhill (2009, s. 124) menar på att det är av 

vikt att känna till teorins roll för sedermera utformning av studiens forskningsstrategi. 

Deduktiv teoretisk grund utgör en frekvent förekommande syn på förhållandet mellan teori 

och genomförande inom samhällsvetenskapliga studier. Med utgångspunkt i kunskapsläget 

för visst ämne och för ämnet och rörande avvägningar härleds en eller flera hypoteser som 

därefter appliceras på ett empiriskt underlag. Befintlig teori används därefter för att förklara 

de observationer som gjorts. (Bryman, 2012, ss. 24-25)  Bryman (2012, s. 24) skiljer mellan 

två skilda angreppssätt eller rättare sagt förhållanden mellan teori och forskning och förutom 

deduktion som nämnts tidigare kan en studie angripas induktivt. Vid tillämpande av ett 

induktivt angreppssätt utgör teorin slutresultatet av studien vilket hade inneburit att slutsatser 

dragits med hänsyn till de empiriska data som samlats in för att så generera teorier (Bryman, 

2012, s. 26). Den deduktiva processen inleds som tidigare nämnts med att ur teori grunda 

hypoteser för att därefter insamla empiriska data att testa hypoteserna. 

 

Wickman och Östman (2002, s. 466) menar på att traditionellt handlar den enklaste formen 

av induktion om att dra slutsatser om definierade situationer vilket utgår från en princip om 

att dra allenarådande eller universella antaganden från enstaka tillfällen. Två problem hos 

den analytiska induktionen menar de dock på utgörs av hur propositioner kan dras, det logiska 

problemet, samt hur dessa kan dras från enstaka tillfällen, det psykologiska problemet. Det 

logiska problemet handlar om att dragna slutsatser aldrig kan verifieras då det inte finns 

någon fastställd eller erfarenhetsbaserad logisk princip för hur verifiering ska gå till vilket 

medger att slutsatser endast är valida så länge dessa inte motsägs. Det psykologiska 

problemet å andra sidan handlar snarare om att induktiva observationer inte nödvändigtvis 

leder till något generaliserbart men även att dessa kanske endast kan ses som gissningar. 

(Wickman & Östman, 2002, ss. 466-467)  Med grund i att denna studie ämnar undersöka 

validiteten av redan existerande teori snarare än analyserande av situationer faller det logiskt 

att inte tillämpa induktion för denna studie.  

 

Till skillnad från i induktion tar deduktion sin utgångspunkt i logiska argument. Evans (2002, 

s. 979) menar på att dessa utgår från definierade antaganden vilka måste uppfyllas för att dra 

slutsatser. Vidare menar han att det existerar två varianter av deduktion som frekvent 

tillämpas dessa utgörs av slutsatsutvärdering respektive slutsatsgenererande. Vidare utgår det 

deduktiva paradigmet från logik utgör grund för ett rationellt tänkande något som framförallt 
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var utvecklat för att undersöka axiom med syfte att skapa teorem och där logikens uppgift 

var att möjliggöra för dess verklighet. (Evans, 2002, s. 979)  

2.2 FORSKNINGSFILOSOFI 

Forskningsfilosofi är ett begrepp som innefattar teorier vad som ska betraktas som kunskap 

samt synsätt kring hur dessa utvecklas (Saunders, Lewis, & Tornhill, 2009, s. 107). Saunders, 

Lewis och Tornhill (2009, s. 108) menar på att forskningsfilosofier innehåller viktiga 

antaganden om forskarens syn på sin omvärld vilket styr hur samt vägleder i val av metoder 

som en del av en forskningsstrategi för genomförandet av studier. Valet av forskningsfilosofi 

influeras i sin tur av vad som är praktiskt för studien samt forskarens synsätt på kunskap och 

dess utveckling (Saunders, Lewis, & Tornhill, 2009, s. 108). De menar vidare att det viktiga 

med forskningsfilosofier snarare utgörs av reflektioner samt försvar över gjorda val med 

hänseende till filosofin i förhållande till vad som valts bort. Forskningsfilosofier kan generellt 

delas in i synsätt kring hur kunskap genereras samt synsätt kring vad som kan betraktas som 

kunskap. Nedan redogörs för filosofiska ståndpunkter angående kunskaps generering, även 

kallat ontologiska ståndpunkter, avsnittet avrundas med presentation och argumentation för 

studien vald ståndpunkt. Därefter ges en genomgång av ståndpunkter kring vad som kan ses 

som kunskap även kallat epistemologi det hela rundas av med val av ståndpunkt för studien 

med argumentation. 

2.2.1 ONTOLOGI  

En central ansats för denna studie handlar om att undersöka om utfall av investerarbeteenden 

kan antas korrelera med väderfaktorer samt med förändringar i dessa.  Ontologi behandlar 

frågor som berör sociala enheters natur och antaganden om dessa (Bryman, 2012, s. 32) samt 

hur verkligheten ser ut (Saunders, Lewis, & Tornhill, 2009, s. 110). Wallén (1996, s. 12) 

beskriver ontologi som frågor om vad som verkligen finns. Sohlberg och Sohlberg (2013, ss. 

47-48) menar på att ontologi kan användas för att beteckna både hur den grundläggande 

substansen byggs upp såväl som obevisade antaganden om den sociala kontexten. Den 

ontologiska filosofin kan delas upp med utgångspunkt i synen den hur verkligheten byggs 

upp i objektivism respektive konstruktivism (Bryman, 2012, s. 32).  

 

En utgångspunkt för den objektivistiska verklighetssynen menar Saunders et al (2009, s. 110) 

utgörs av antagandet att sociala sammanhang existerar externt av individen. Detta betyder 

vidare enligt Bryman (2012, ss. 32-33)  att det sociala sammanhanget utgör något som 

individen ej äger påverkan på och således kan ses som en objektiv verklighet. Något som 

Bryman exemplifierar med kultur vilket kan uppfattas som en ansamling gemensamma 

värderingar och handlingsmönster som individer tillvänjs. Därav kan en handling anses som 

något externt av den som handlar då handlandet utgör ett resultat av kulturens satta 

begränsningar genom värderingar samt uppfattningar som inkorporerats av kulturen. 

(Bryman, 2012, ss. 32-33)  

 

Ett alternativt synsätt till den objektivistiska verklighetssynen utgörs av konstruktivismen 

som anför att verkligheten är en social konstruktion som är fortlöpande. Konstruktivismen 

utgår från att sociala objekt samt fenomen utgör sociala konstruktioner vilket för med sig att 

den kontinuerligt konstrueras och utvecklas i samspel mellan olika aktörer. (Bryman, 2012, 

s. 33) Saunders, Lewis och Tornhill (2009, s. 111) menar att detta även medför att även olika 
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individer kan antas uppfatta samma skeende olika och därav subjektivt då sociala individer 

försöker passa in det i sin egen kontext. Men även för studier för detta med sig behov att 

tillämpa tolkningsinriktade metoder för analys (Saunders, Lewis, & Tornhill, 2009, s. 111). 

 

I denna studie tillämpas ett objektivistiskt synsätt som en följd av att väder som fenomen bör 

antas vara omöjligt för investerare att påverka. Vidare avser studien ej heller undersöka 

investerare som individer utan utgår från antagandet att dessa som grupp handlar rationellt 

utifrån en kontext de ej kan påverka. Vidare antages att investerare handlar med utgångspunkt 

i informationstillgång. 

2.2.2 EPISTEMOLOGI 

Epistemologi handlar om synen på vad som utgör kunskap. Bryman (2012, s. 27) menar på 

att en central frågeställning inom epistemologi handlar om vilken sorts kunskap som är 

acceptabel. Brown (1978, s. 522) menar på att avsikten med en epistemologi handlar om att 

beskriva synen på kunskap så som den behandlats för att generera påståenden. Vilket bland 

annat handlar om ifall samma premisser och tillvägagångssätt som tillämpas i 

naturvetenskapen även bör eller är möjlig att applicera på en social kontext och i huvuddrag 

existerar två motstående inriktningar (Bryman, 2012, s. 27). Ena utgörs av positivism som 

tar sin utgångspunkt i naturvetenskaplig undersökningsmetodik innebärandes att forskaren 

intar en så långt möjligt värderingsfri och objektiv position externt från det som studeras. 

Detta innebär även att forskaren tar sin utgångspunkt i befintlig teori för utvecklande och 

testande av hypoteser på kvantifierbara data för att möjliggöra en värderingsfri tolkning av 

genererade resultat. (Saunders, Lewis, & Tornhill, 2009, ss. 113-114) I motsatsförhållande 

till den positivistiska kunskapssynen står den interpretivistiska eller tolkande. En skiljelinje 

mellan de två synerna handlar frankt om ifall det existerar en gemensam verklighet och 

huruvida den då är objektivt mätbar (Lach, 2014, s. 89). Wallén (1996, s. 27) menar även på 

att positivisten strävar efter att förklaringar i form av orsak-verkan och lagbundenhet samt 

även äger hög tillit till vetenskaplig rationalitet. Som en kritik till eller utveckling av hur 

positivistiska studier bedrivs menar Lach (2014, s. 89) att en post-positivistisk reaktion 

uppstått, denna hållning antar att även om verkligheten existerar kan den endast förstås 

imperfekt detta till följd av de begränsningar som orsakas av bland annat vald 

undersökningsmetod. 

    

I motsatsförhållande till ovanstående förhållningssätt står den interpretivistiska ansatsen som 

kan beskrivas innehålla ett antal olika traditioner. En av dessa traditioner utgörs av den 

hermeneutiska som tar sin grund i att tolka beståndsdelar i dess kontext men även att 

tolkningen sker växelvis så att den som tolkar gör det utifrån erfarenheter och tolkningar av 

helhet och andra beståndsdelar (Thomassen, 2007, s. 101). En annan tradition inom 

interpretivismen utgörs av fenomenologin som tar sin utgångspunkt i hur individen upplever 

sin omvärld detta implicerar att forskaren eftersträvar att uppleva det som studieobjektet 

upplever från dennes position (Bryman, 2012, s. 30). En alternativ benämning av dessa 

traditioner utgörs av relativism och själva grunden bakom menar Lach (2014, s. 90) handlar 

om att verkligheten kommer av en fortgående process där vikt ges åt sådant som uppfattas. 

Relativismen delar ett antagande om att studier måste ta i beaktande hur individer ser på olika 

aspekter av sin kontext med den post-positivistiska traditionen (Lach, 2014, s. 90). 
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Som en fjärde alternativ hållning till vad som utgör kunskap finns realism. Den realistiska 

utgångspunkten anger en hållning där verkligheten existerar självständigt av hur individer 

ser på den vilket implicerar ett antagande om att fullständig kunskap är ouppnåelig. Snarare 

antas universella lagar om samband ej nödvändigtvis allmängiltiga för alla situationer vilket 

snarare innebär att uppgiften vid studier utgörs av att söka förklara avvikelser. Från ett 

realistiskt hänseende utgör syftet med studier att komma fram till nya teorier samt att testa 

befintliga teorier genom tillämpande av utformning som betonar replikerbarhet samt 

vedertagna metoder. (Lach, 2014, ss. 90-91)  

 

För genomförandet av denna studie har ett realistiskt förhållningssätt tillämpats detta mot 

bakgrund av att studien syftar till att undersöka om handelsmönster hos investerare korrelerar 

med vädervariablerna lufttryck samt temperatur inom en specificerad ram. Detta innebär 

även att de resultat samt slutsatser som genereras för denna studie antas inte vara giltigt 

utanför den givna ramen samt kontexten och frågeställningen.    

2.3 FORSKNINGSSTRATEGI 

En studies forskningsstrategi handlar om vilket tillvägagångssätt som tillämpas inom ramen 

för studiens utförande. När det gäller utformningen av en studies metodmässiga utformning 

menar Bryman (2012, s. 35) på att det går att urskilja två huvudsakliga inriktningar i form av 

kvantitativa respektive kvalitativa undersökningsmetoder. En vanlig distinktion mellan 

kvalitativa och kvantitativa studiemetoder handlar om att den förra kan karaktäriseras som 

utforskande och hypotesgenererande medan den senare som testande av dessa hypoteser och 

förklarande av samband (Morgan, 2015, s. 789). Howe (1988, s. 11) skiljer mellan om det 

finns intention bakom eller inte för tillskapandet av data samt huruvida dessa följer en 

kvantifierbar respektive kategorisk uppbyggnad något som gör distinktionen mellan 

kvantitativt och kvalitativt kompatibla med varandra. Vidare skiljer sig utformning och 

analys utifrån hur mekaniskt precis inferens kan dras men också hur icke-objektiva och 

missledande antaganden ser ut.  Saunders, Lewis och Tornhill (2009, s. 151) menar på att ett 

sätt att skilja dessa åt handlar om att kvantitativa metoder går ut på att samla samt analysera 

kvantitativt mätbara data medan kvalitativa metoder tar sin utgångspunkt för insamling och 

analysering av data i icke mätbara variabler som ord och bilder. Sui och DeLyser (2012, s. 

112) menar på att även om det på ytan kan verka som att de två enbart utgör olika 

tillvägagångssätt så kan det även ge en bild ur filosofiskt hänseende angående synen på vad 

som kan anses som kunskap samt hur den kan uppstår.   

 

Palinkas (2014, s. 852) menar på att kvalitativa strategier medger möjlighet till en rik 

beskrivning av fenomen och sammanhang som inte nödvändigtvis innefattar eller har ett 

behov av uppräkningar vilket kan användas som komplement för att förstå kontexten 

kvantitativa resultat.  Han menar även på att motiven bakom tillämpandet av kvalitativ metod 

innefattar bland annat att tillskapa en förståelse eller utvärdering för den lokala kontexten för 

undersökningssubjekten men även för att få förståelse för hur dessa ser på sin kontext och är 

särskilt användbart vid initiala skeden av studier (Palinkas, 2014, s. 852). Avseende 

tillförlitligheten vid kvalitativ analys menar Palinkas (2014, s. 853)på att denna sker genom 

tillämpning av både kvalitativa och kvantitativa åtgärder. Viktiga principer för kvalitativa 

studier utgörs av trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt reflexivitet (Palinkas, 2014, s. 

853). 
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Ett tredje alternativ vid genomförande av studier än de tidigare nämnda kvalitativ och 

kvantitativ utgörs av en kombination av de båda. Själva motivet till att tillämpa båda vid 

utförandet av en studie menar Palinkas (2014, s. 858) handlar om att de båda strategierna 

tillsammans kan bidra till en större förståelse för specifika förhållanden eller fenomen. 

Eftersom denna strategi handlar om att tillämpa både kvantitativa och kvalitativa strategier i 

olika grad medger denna strategi egentligen inte ett uniformt alternativ utan flera beroende 

på vad som är avsikten bakom tillämpandet av de två, dessa strategier brukar dock benämnas 

som mixade metoder.  

  

För denna studie tillämpas dock en kvantitativ forskningsstrategi med utgångspunkt i teorier 

för uppställning av hypoteser vilka testas med hjälp av kvantifierade data och statistiska 

tester.  Anledningen till detta val av strategi handlar delvis om att kunskap om mänskligt 

beteende utgör ett ytterst komplext område men även att det finns en större mängd tidigare 

forskning samt teorier som tar upp hur beteende och exempelvis humör. Andra exempel 

innefattar förhållning till risk och hur humöret korrelerar med detta.  

2.4 SAMMANFATTNING AV METODMÄSSIGA STÄLLNINGSTAGANDEN 

För att sammanfatta de ställningstaganden som tagits angående hur studien ska bedrivas tar 

studien utgångspunkt i en kvantitativ forskningsstrategi, se Figur 1, något som implicerar att 

studiens frågeställningar angrips objektivistiskt. Detta innebär att författaren av studien tar 

ett utanför perspektiv och fokuserar på det som är mätbart. Vidare implicerar den kvantitativa 

forskningsstrategin att hypoteser ställs upp med teori som grund för att därefter testas på att 

kvantitativt mätbar materiel som insamlats. Slutligen implicerar en kvantitativ 

forskningsstrategi ett visst antal antaganden kring vad som utgör kunskap för denna studie 

tillämpas en realistisk hållning till kunskap vilket innebär att de kunskaper som genereras ej 

antas vara allmängiltiga utan endast applicerbara på den situation som studeras inom ramen 

för denna studie innefattandes de frågeställningar som ställs samt den kontext som studeras.  

  

 
FIGUR 1 METODVAL (EGEN UTFORMNING)  

Angreppsätt

Induktiv

Deduktiv

Ontologi

Objektivism

Konstruktivism

Epistemologi

Realism

relativism

post-positivism

positivism

Forskningsstrategi

kvantitativ

Mixed-Method

Kvalitativ
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2.5 FÖRFÖRESTÄLLNINGAR 

En risk med alla studier handlar om risken att färgas av värden och förutfattade meningar 

något Bryman (2012, s. 39) menar att det är viktigt att vara uppmärksam på något som 

Johansson Lindfors (1993, s. 25) menar även kan ske omedvetet. Förutom att inverka på hur 

genomförandet av en studie utformas inverkar dessa värderingar samt erfarenheter även på 

de slutsatser som dras. Ett sätt att angripa detta problem är att tillerkänna att studier inte till 

sin fullhet kan bedrivas utan påverkan av dessa värderingar och tidigare erfarenheter samt att 

självreflektera över dessa för att minimera dess inverkan. (Bryman, 2012, s. 39)  

Begreppet förföreställningar är ett samlingsbegrepp för de föreställningar den som bedriver 

studier ackumulerat till och med att fastställandet av en forskningsstrategi. Dessa 

förföreställningar menar Johansson Lindfors (1993, s. 76) kan indelas under tre skilda nivåer 

och där den första nivån utgörs av forskarens allmänna föreställningar. De allmänna 

föreställningar tar sin grund i bland annat de erfarenheter samt de utbildningar och den 

sociala kontext i vilken individen verkar. Den andra typen av verklighetssyn innefattar 

individens syn på kunskap vilken redogörs för ett annat avsnitt i denna text. Den tredje linjen 

av förföreställningar byggs upp av de teoretiska förföreställningar vilka hänför sig till 

inomdisciplinära föreställningar i form av bland annat teorier samt synsätt. En alternativ 

indelning av förförståelse utgörs av förstahandsförförståelse respektive 

andrahandsförförståelse där den förstnämnda innefattar de första två nivåernas förförståelse. 

Samt andrahandsförförståelsen sammanfaller med den teoretiska förförståelsen i form av de 

erfarenheter som hänförs till erfarenheter dragna från tidigare teoriinhämtning. (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 76)      

 

Den teoretiska förförståelse som författaren av denna studie har i ämnet som behandlas är av 

begränsad karaktär. Detta kommer av ämnets tvärvetenskapliga karaktär där främst den 

beteendevetenskapliga delen utgör en begränsad del av de teorier som instuderats av 

författaren under fyra års studier vid Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Under 

studierna vid Umeå Universitet har författaren läst kurser inom bland annat finansiering, 

juridik, samt statistik och management. Vid sidan av studier vid Umeå Universitet har 

författaren även studerat kurser i hälsovetenskap. Kopplat till ämnesvalet för den här studien 

har både marknadseffektivitet men även behavioral finance behandlats i någon mån under 

kurser i finansiering. Bland annat kan den effektiva marknads hypotesen sägas äga en central 

plats i ett flertal av de teorier som lästs under kurser. Med avseende på behavioral finance 

kan detta ses som en gren med sin grund i beteendevetenskap något som behandlats i viss 

mån på ett flertal kurser såsom management finansiering såväl som de kurser inom 

hälsovetenskap vilka författaren tagit. Tillgodogörandet av kurs i statistik har även bidragit 

till kunskaper i hanterandet samt testandet genom statistiska tester av empiriskt insamlade 

data.    

2.6 LITTERATURSÖKNING OCH KÄLLKRITIK 

Den litteratursökning som utförts inom ramen för denna studie har genomförts utifrån de 

sökverktyg som finns tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek. Förutom 

universitetsbibliotekets egen sökfunktion vilket utgjort det flitigast använda verktyget har 

även sökningar med avseende på artiklar i hög grad utförts via Emerald Journals samt Ebsco 

Business Source Premier samt i mindre utsträckning Google Scholar. Från sökningarna har 

därefter artiklar som ej utvärderats eller granskats av andra forskare exkluderats. Exempel på 



 

12 
 

sökord som tillämpats vid sökningar och som bidragit till att ge studien trovärdighet och 

substans innefattar: Weather, stock return, behaviour, market efficiency, behavioral finance, 

abnormal market hypothesis, rain, temperature, cloud cover, precipitation, sun time, 

humidity, atmospheric pressure och Human behavior. De sökningar på annan litteratur som 

gjorts har uteslutande utförst via universitetsbiblioetekets söktjänst och främst varit föremål 

för metodkapitel men även i viss mån på denna skrifts inledande kapitel.   

 

Då ett syfte med studier av tidigare arbeten är att tillskapa en grundläggande förståelse av 

ämnet som ska undersökas detta för med sig att sådana litteraturstudier kan bedrivas på sådant 

sätt att förståelseuppbyggnaden underlättas.  Med avseende på att maximera tillskottet av 

kunskap menar Bryman (2012, ss. 98-99) på att en källkritisk hållning genom förmågan att 

se texters signifikans utifrån bland annat dess styrkor och svagheter är av avgörande 

betydelse.  Källkritik som begrepp handlar om tillämpandet av ett antal regler som en metod 

för att säkerställa vad som utgör sanning alternativt sannolikheten för påståendens 

överensstämmande med verkligheten (Thurén, 2005, s. 9). Saunders et al (2009, s. 61) 

argumenterar även för att källkritiska studier i tidigare genomförda studier är av vikt för 

förmågan att bygga upp en god förståelse av dessa samt förmågan att hitta det avgörande i 

resultatet från den egna studien. Generellt kan källkritik således ses som en grundläggande 

utvärderingsmetod av olika källor. Källkritik som fenomen inom de samhällsvetenskapliga 

disciplinerna tar sin utgångspunkt i utvärderingsmetoder som tillämpas av historiker 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 87) respektive journalister (Thurén, 2005, ss. 10, 12). Edelberg 

och Simonsen (2015, ss. 218-219) menar på att den klassiska källkritiken bland historiker tar 

sitt sikte på att särskilja källor emellan på bas av dess trovärdighet som en utvärdering av 

vittnes-subjekts kunskaper respektive pålitlighet. Vad som menas med detta handlar i princip 

om en syn där sekundera källor ses som till viss del förvanskade och påverkade av subjektiva 

värderingar i varje enskilt led samt där reliker och ses som idealet.  Vidare menar Riley och 

Spreitzer (1970, s. 359) på att med tanke för att det generellt inom samhällsvetenskaperna 

saknas såväl teoretisk som metodmässiga medför detta att det inte finns något enhetlig modell 

för att utvärdera vetenskapliga texter. Johansson Lindfors (1993, ss. 87, 90) delar upp det 

teoretiska urvalet i två moment som växelverkar och där det inledande momentet utgörs av 

teorisökning där både själva teoriurvalet samt bestämmandet av hur utgångspunkterna för 

detta urval. Detta moment fäster vikt i att verkligen göra ett urval som kopplar till den 

frågeställning som studie har. Generellt för samhällsvetenskapen där även företagsekonomin 

ingår är att människan står i fokus något som ställer till det genom att denne tenderar till att 

sakna gränser något som gör att tvärvetenskaplig utvidgning är av vikt för att uppnå rikare 

kunskap (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Till skillnad från den källkritik som praktiseras 

av historiker menar Thorén (2005, s. 12) journalistikens motsvarighet har sitt ursprung i 

skillnader i arbetsförhållanden där journalisten är mer utsatt för tidspress något som direkt 

kan medföra kvalitetsbrister i form av sakfel men även indirekt i form av att journalisten 

känslomässigt involveras i skeenden något som medför förbiseende av källkritik. Som ett led 

i utförandet av litteraturstudierna med ett källkritiskt fokus har främst artiklar med Peer-

Review status beaktats. Detta innebär att dessa vetenskapliga artiklar har granskats av 

experter inom samma område, något som är tänkt att bidra till en viss kvalitet åtminstone i 

teorin (Bailin & Grafstein, 2010, s. 8). Bailin och Grafstein (2010, s. 11) menar på att det 

finns tre guldstandarder för värdering av studiers tillförlitlighet som ofta används i forskning 

dessa utgörs förutom av tidigare nämnda Peer-Review även utav vilken ställning eller rykte 

som utgivare, tidsskrift respektive författaren till studien har. Generellt menar dock Hjørland 
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(2012, s. 260) på att det finns en del saker att vara uppmärksam på med avseende på Peer-

Review och fenomenet som sådant vilket innefattar ett antal områden för eftertanke. Bland 

annat menar denne att det i en del fall kunnat påvisas en kraftig bias bland de empiriska 

studier som rapporterats som Peer-Review. En bakgrund till detta är att själva artikelurvalet 

som tidskrifter gör tenderar att påverkas av såväl granskarnas, i form av experterna, fallenhet 

med avseende på ställningstaganden i olika kunskapsområden samt med avseende på 

metodmässigt slutsatsdragande men även av den vetenskapliga tidskriftens olika synsätt 

gällande bland annat undersökningsmetod samt vad som studeras, ämnet/området, och vilka 

samt hur slutsatser som dragits (Hjørland, 2012, s. 260). Detta medför således dels att studier 

med avvikande metod och eller slutsatser riskerar att refuseras även om dess kvalitet 

egentligen är högre än tidigare studier i ämnet men även att de studier som presenteras främst 

ger sken av ett sätt att se och tänka kring kunskap inom ett område. Som en följd av detta 

finns det en allmän risk för att den teoretiska bilden som målas upp i studier haltar med 

hänvisning till tillgänglig tidigare forskning vilket leder till behovet av att värdera de studier 

samt teorier som inhämtats. Dessa överväganden benämner Johansson Lindfors (1993, s. 87) 

som källkritikens andra moment vilket kretsar kring överväganden av det teoretiska urvalets 

hantering. I detta moment är det av vikt att ta ställning till tre skilda karaktärsdrag som 

innefattar såväl materialets ursprung som dess aktualitet samt den bakomliggande empirin 

(Johansson Lindfors, 1993, ss. 87-88). 

 

Inom ramen för den första punkten som utgörs av teoriers ursprung innefattar hur källor 

används i utformningen av teorier och hur refereringen utförs i de källor som inhämtats. 

Viktigt här menar Johansson Lindfors är att värdera ifall källorna ligger i första led och därav 

utgör förstahandskällor eller om författaren refererar till ett andra led. Då återgivning av 

ursprungskälla medför risk för förbistring av denna alternativt en avsaknad av oberoende 

utgör detta något som om möjligt bör undvikas. Avseende den andra punkten så är det även 

av vikt att ta ställning till om de teorier som förts fram fortfarande äger aktualitet eller 

relevans fortfarande. Den tredje punkten handlar om att värdera hur den bakomliggande 

empiriska uppbyggnaden relaterar till vilka slutsatser som dragits. (Johansson Lindfors, 

1993, ss. 88-89)  

För att säkerställa att de teorier som behandlas i denna studie avviker i minsta möjliga mån 

från sitt ursprung och därav undvika subjektivt brus hos andra författare kommer endast 

förstahandskällor att beaktas. Vidare har kravet på aktualitet i de teorier som omfattats 

säkerställts genom att prioritera nyare studier framför äldre. Från ett beteendefinansiellt 

perspektiv utgör studier av väders påverkan på investerares handelsbeteenden ett relativt ungt 

fenomen med den stora merparten av de studier som publicerats under det senaste milleniet. 

Avseende de beteendevetenskapliga teorier för relationen mellan humör och beteende som 

de beteende finansiella teorierna bygger på ligger dessa något längre bak i tid. Vidare har 

även ett antal äldre artiklar bland annat Fama (1970) och Simon (1955) innefattats utifrån 

dess ställning genom att senare studier använt dessa som utgångspunkt. Andra avsteg i från 

färskhetskriteriet som gjorts begränsad omfattning utgörs av återutgivningen av Bachelier 

(2006) avhandling samt Yerkes och Dodson (1908) respektive Dodson (1917) (1932) vilka 

motiveras av dess betydelse för de senare teorier som presenteras.  

 

Vidare menar Saunders et al (2009, s. 93) på den litteratur som beaktas bör utvärderas utifrån 

dess relevans vilket handlar om att litteraturen ska vara av vikt för det ämne som studeras 
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men också utifrån dess värde för studien. med värde inkluderas mått på litteraturens kvalitet 

med utgångspunkt i styrka i metod och argumentation men även styrkan i själva teorin i fråga.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt ges en inledande överblick över tidigare forskning med utgångspunkt i studiens 

problemformulering.  Det hela inleds med en presentation av forskningsområdets 

inriktningar och vad som skiljer dessa åt. Detta åtföljs av en introduktion i tidigare studiers 

utfall med utgångspunkt i de olika inriktningarna.  

3.1 INLEDANDE ÖVERBLICK 

Studier av väders påverkan på beteende handlar om hur humör och psykologiska stadier 

inverkar på beslutsfattande. Som tidigare nämnts i inledningen av denna uppsats utgör 

forskning med denna utgångspunkt ett relativt nytt grepp. Med utgångspunkt i traditionella 

finansiella teorier har den ekonomiske beslutsfattaren antagits agera med utgångspunkt i 

rationalitet. Något som även utgör ett grundantagande för Fama (1970) vid definierandet av 

den effektiva marknads hypotesen. Denna nollhypotes har alltsedan dess testats med 

blandade resultat men med övervikt för att marknadseffektivitet existerar. Som en reaktion 

till att studier givit olika resultat angående om marknaden är effektiv eller inte har 

modifierade teorier uppstått och en sådan teori utgörs av adaptiva marknads hypotesen som 

definierades av Lo (2004) som anger att marknaden befinner sig i en adaptiv process där den 

växelverkar mellan effektiv och ineffektiv. Testandet av dessa teorier har generellt gjorts på 

renodlat finansiella data, dock har antagandet om att individer agerar rationellt ifrågasatts.  

Senare studier har dock ifrågasatt utgångsantagandet om rationalitet hos beslutsfattaren. 

Både med avseende på fullständig rationalitet i bemärkelsen av administratören men även 

utifrån bunden rationalitet såsom definierat av Simon (1955). På senare tid har rationalitet 

setts utifrån ett stegvis anpassande alternativt evolutionärt perspektiv.  En inriktning av 

senare forskning som kan urskiljas utgörs av beteende finansiella studier som tar sin 

utgångspunkt i beteendeforskning för att förklara beslutsfattande, denna inriktning utgår från 

antagandet att humör inverkar på beslut. Denna forskning har under snarlika antaganden 

studerat hur olika aspekter vid sidan av beslutssituationen inverkar vid beslutstagande. 

Exempel på aspekters inverkan i förhållande till finansiella data som har studerats innefattar 

ett flertal olika vädervariabler vari viss tyngdpunkt lagts på molnmängd men även regnmängd 

och säsongsvariationer. Andra aspekter som studerats inkluderar sportresultat, nationella 

samt religiösa helgdagar, konsumtion av komedier i anslutning före finansiell händelse. 

Nedan inleds med en presentation av resultat från beteendefinansiella studier. 

3.2 BETEENDEFINANSIELL FORSKNING 

3.2.1 VÄDER OCH HANDEL 

Hirshleifer och Shumway (2003) fann stöd för att korrelation mellan molnighet och 

avkastning skulle kunna existera när en enkel linjär regression användes för beräknandet av 

väder koefficienten för de studerade marknaderna som helhet med fem procent signifikans, 

men var för sig uppvisar fann de endast signifikant korrelation på fem procent för 4 

marknader. Dock menade de på att styrkan i modellen inte var stark då det är möjligt att även 

om påverkan finns är det inte helt självklart att dess storlek också är starkt korrelerad. För att 

testa detta tillämpade de även en estimerad logit modell för maximal sannolikhet, utfallet av 
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detta innebar att 5 platser nu uppvisar signifikant korrelation vid fem procent samt 9 vid tio 

procent. De fann även kraftigt signifikant korrelation vid tillämpande av en pooled regression 

där molnigheten sammanvägts för alla marknader, vilket inte heller förändras i större 

utsträckning vid justering för korrelation inom paneldatat. (Hirshleifer & Shumway, 2003, 

ss. 1019-1023)     

 

Keef och Roush (2005) fann vid sin studie av den nya zeeländska finansmarknaden 

signifikant stöd för en negativ korrelation med den genomsnittliga räntenivån för 

bankgaranterade kupongfria obligationer och en säsongsjusterad faktor för solsken medan 

variablerna för vind och temperatur inverkan inte var signifikanta. Vidare fann de inga 

signifikanta koefficienter för vädervariablerna för förklaring av avkastnings kurva eller 

lutning. Vidare fann de signifikanta koefficienter för temperatur respektive sol och 

avkastningens lutning för statsobligationer. Koefficienten för vindstyrka i Wellington var den 

variabeln i deras studie som uppvisade flest signifikanta koefficienter och uppvisade 

signifikans för förklaring av avkastning för genomsnittlig avkastningsnivå för aktieindex 

samt kurvan för statsobligationer och aktieindex. (Keef & Roush, 2005, s. 427)  

 

Yoon och Kang (2009, s. 687) fann signifikant stöd på en procent för ett negativt samband 

mellan KOSPI 200 och höga samt låga extremtemperaturer för hela studieperioden en 

signifikans som minskade till att endast vara fem procent signifikant för den första del 

perioden för att i den andra delen av perioden vara osignifikant. Med avseende på de andra 

vädervariablerna fann de endast ett fem procents signifikant förhållande till för extrema 

luftfuktförhållanden under den första delperioden medan både studieperioden som helhet 

men även den sista andra delperioden uppvisade osignifikanta koefficienter för ett samband 

med avkastning. för den tredje studerade variabeln fann extrem molntäckning fann de dock 

inte signifikant stöd för ett samband vare sig under perioden som helhet eller de två 

delperioderna. Då delperioduppdelningen utgick från scenariot före respektive efter den 

finansiella krisen i oktober 1997 vilket medförde att restriktioner för utländska investerare 

slopades menar Yoon och Kang (2009, s. 690) på att de åtgärder som togs på marknaden som 

en följd medförde att marknadseffektiviteten förbättrades.  

 

Kang, Jiang, Lee och Yoon (2010, ss. 95-98) fann under antagande av en modell baserad på 

skiftande genomsnitt, av två olika längder, att fler indikatorvariabler för extremvärden 

avseende väder parametrarna temperatur, relativ luftfuktighet samt solskenstid var 

signifikanta för marknadsvolatilitet än avkastning. Bland annat fann de signifikant stöd för 

indikatorvariabeln för extremt låg temperatur kombinerat med höga värden på solsken 

avseende både flytande genomsnitt längderna och volatilitet respektive avkastning. Kang, 

Jiang, Lee, och Yoon (2010, s. 96) fann endast sporadiskt signifikant stöd för korrelation 

mellan indikatorkoefficienter för väder under beaktande av 21 dagars genomsnitt och 

avkastning vid Shanghai Börsen, med fem procent signifikans uppvisade endast 

indikatorvariabeln för extremt låg temperatur i kombination med höga extremvärden för sol. 

Med avseende på b- serie aktier korrelerade uppfyllde endast indikatorvariabeln för extremt 

låga temperaturer med avkastning strax efter marknadens öppnande (Kang, Jiang, Lee, & 

Yoon, 2010, s. 96). 

 

Symeonidis, Daskalis och Markellos (2010) fann generellt svagt stöd för korrelation mellan 

väder och utfall för volatilitetsindex för optioner handlade vid Chicago Board Options 
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Exchange och realiserad volatilitet för S & P 500. Generellt fann de signifikant stöd vid fem 

procent för 3 negativa respektive 4 positiva koefficienter avseende molntäckningsgrad och 

nederbörd avseende ej normaliserade data. Efter normalisering var inga koefficienter för 

molntäckningsgrad signifikanta medan koefficienterna för temperatur och utfall för två av 

volatilitetsindexen uppvisade signifikans. Vidare fann de även att indikatorvariabler för höga 

respektive låga extremvärden för de tre testade vädervariablerna generellt saknade 

signifikanta koefficienter för de olika volatilitetsindexen. (Symeonidis, Daskalakis, & 

Markellos, 2010, ss. 219-221)           

 

Wang, Lin och Lin (2012, s. 701) fann stöd för en korrelation mellan temperatur samt 

soltimmar och volatilitet vid TAIEX medan motsvarande korrelation med avkastning inte var 

signifikanta. 

 

Lu och Chou (2012) fann att vädrets korrelation med marknadsvariablerna avkastning, 

volatilitet samt likviditet var mindre signifikant för order-drivna marknader än för kvot-

drivna. Vidare fann de signifikant stöd för att temperatur, molnighet, luftfuktighet samt 

vindstyrka korrelerade med minst två av de studerade handelsvariablerna handelsvolym, 

volatilitet respektive ett illikviditetsmått med avseende mellandaglig handel. Dock fann de 

inget signifikant stöd för att avkastningen korrelerar med någon av de undersökta 

vädervariablerna.  (Lu & Chou, 2012, ss. 87-92)  

 

Shim, Kim, Kim och Ryu (2015, ss. 988-989) studerade korrelationen mellan historisk 

volatilitet för aktier samt implicerad volatilitet för optioner vid börsen i Seoul, Sydkorea, 

KRX, och väderparametrarna temperatur, Vind, relativ luftfuktighet samt molntäckningsgrad 

samtliga korrigerade för säsongsbundenhet.   De fann fem procent signifikant stöd för att 

koefficienten för vind samt indikatorvariablerna för extrema värden på vind över hela den 

studerade perioden vidare fanns även ett på tio procent signifikant stöd för korrelation mellan 

historisk volatilitet och molntäckningsgrad. Vid uppdelning i olika intervall var dock endast 

molntäckningsgrad signifikant om fem procent avseende före finanskrisen 2007 medan 

vindkoefficienten var osignifikant för de tre enskilda perioderna, vad gäller 

indikatorvariablerna för höga och låga extremvärden var dock endast vind signifikant och det 

vid en procent för tidsperiod innan finanskris medan samtliga indikatorkoefficienter 

avseende extremvärden för väder signifikanta om lägst tio procent. Och i efterkrisperioden 

fann de att låga extremvärden avseende luftfuktighet och molntäckningsgrad samt höga 

extremvärden hade signifikanta koefficienter. Summan av detta menade Shim, Kim, Kim och 

Ryu (2015, s. 990) att resultaten visade på att vädret påverkade investerares 

informationskänslighet. För den implicerade volatiliteten uppvisades dock snarare 

signifikans för relativ luftfuktighet fem procent för hela studieperioden respektive tio procent 

innan samt under finanskris, framförallt indikatorkoefficienterna för låga värden på 

luftfuktighet uppvisade likvärdiga resultat. 

 

Brahmana, Hooy och Ahmad (2015) fann vid testande av en förklaringsmodell för 

marknadsavkastning respektive handelsvolym bestående av temperatur och 

molntäckningsgrad samt dummyvariabler för måndag, recession samt torka, signifikans för 

molntäckningsgrad om fem respektive en procent samt för en måndags effekt med motsatt 

signifikans för de beroende variablerna. För att testa för modellens robusthet testade de att 

byta ut temperaturkoefficient mot en variabel lika med interaktionen mellan temperatur och 
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25 % av den högsta noterade temperaturen period t, samt en interaktionskoefficient av 

skillnaden mellan aktuell molntäckningsgrad och 80 % molntäckningsgrad vilket indikerade 

ungefärligt likvärdig signifikans för molntäckningsgrad och måndagseffekt. (Brahmana, 

Hooy, & Ahmad, 2015, ss. 196-197) 

 

3.2.2 ANDRA EXTERNA VARIABLER OCH NÄRLIGGANDE STUDIER 

Edmans, Garcia och Norli (2007) fann signifikant stöd för att förluster i fotbollsmatcher 

generellt korrelerar med lokal anormal avkastning till skillnad mot vinster som inte uppvisade 

någon signifikant korrelation. Vidare fann de resultaten var likvärdiga för de sju främsta 

fotbollsnationer i jämförelse med 32 övriga nationer. Generellt uppvisades större signifikans 

vid världsmästerskap medan regionala mästerskap, men även gruppspel saknade signifikans, 

samtidigt hade förluster i slutspel respektive kval spel signifikant korrelation. (Edmans, 

Garcia, & Norli, 2007, ss. 1978, 1980) Vidare fann de att liknande om än lägre signifikans 

för förlusters avseende andra sporter än fotboll korrelation med anormal lokal avkastning 

med undantag för rugby där även matchvinster uppvisar signifikant negativ korrelation med 

portföljutveckling (Edmans, Garcia, & Norli, 2007, s. 1983). 

 

Wang, Lin och Chen (2010, s. 3896) fann signifikant stöd om 5 % och 1 % för negativ 

korrelation mellan avkastning respektive volatilitet och månfaserna nymåne samt fullmåne 

vid en studie av tidsseriedata omfattandes februari 1998 till och med 2008 av aktieindex samt 

kinesiska månkalenderdata.   

 

Kliger och Levy (2003) fann signifikant stöd på 5 % för att investerares risk preferenser beror 

av humör på så sätt att dåligt humör bidrar till lägre risk aversion och att gott humör till högre 

risk aversion var för sig. När de sedan testade de två koefficienterna avseende gott respektive 

dåligt humör fann de att endast dåligt humör var signifikant för en obegränsad modell medan 

om modellen begränsades så att gott och dåligt humör hade samma storlek genererades högre 

signifikans för dess koefficienter än vid tester en och en. (Kliger & Levy, 2003, s. 582) 

3.3 ADAPTIVA MARKNADS HYPOTESEN 

Zhou och Lee (2013, s. 1656) fann vid sin studie av REIT:s som handlades vid NYSE, AMEX 

samt NASDAQ att dess avkastningars förutsägelsebarhet varierade över tid och att detta drivs 

av hur marknaden ser ut.  De fann bland annat att vid tillägg av en dummyvariabel för tidigt 

1990-tal medförde att marknadskapitalisering som förklarande variabel blev osignifikant för 

studieperioden (Zhou & Lee, 2013, s. 1661).  Med utgångspunkt i att resultaten uppvisade en 

signifikant korrelation mellan förutsägbarhetsgrad och hur variabler på marknaden som 

regimskiften där talar för att marknaden för REIT:s är adaptivt eller växelvis effektivitet i 

enlighet med AMH (Zhou & Lee, 2013, s. 1660).  

 

Urquhart och McGroarty (2014, s. 159) fann signifikant stöd vid en procent signifikans för 

negativ respektive positive korrelation mellan måndagar samt månadsskiften och avkastning 

avkastningen för DJIA samtidigt som halloween hade fem procent signifikant positiv 

korrelation för samma tidsperiod vilken sträckte sig från 1900 till 2013. Vid en uppdelning 

av tidsperioden i 6 stycken 19 årsperioder uppvisades endast signifikanta om lägst tio procent 

i 9 fall av 18 eller hälften av fallen. För konditional varians visade sig dock de tidigare 
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nämnda variablerna samt januarieffekt ge upphov till en procents signifikans både med 

avseende hela tidsperioden men även i samtliga under perioder för korrelation med 

avkastningens volatilitet. (Urquhart & McGroarty, 2014, s. 159) Allmänt fann de även att 

variablernas korrelation varierade över tid vilket skulle kunna ge stöd för marknaden i likhet 

den adaptiva marknadshypotesens antaganden om att marknaden befinner sig av och till i 

effektivitet respektive ineffektivitet (Urquhart & McGroarty, 2014, s. 160). För att testa 

AMH konstruerade de två olika portföljstrategier; en att hålla en portfölj under hela perioden 

för studien respektive en implicerad strategi vilken anammade antagandena under de olika 

variablerna måndag, januari, halloween respektive månadsskiften. Detta föll ut i att för hela 

samplet uppvisades en procents signifikans för alla aspekter utom för januari. När de därefter 

delade upp samplet i uppgångar och nedgångar på marknaden respektive när marknaden var 

approximativt normal uppvisades endast signifikans för månadsskiften och måndagar medan 

för optimistisk respektive pessimistisk marknad uppvisades samma signifikans som för 

samplet som helhet. På det stora fann de även att januari endast uppvisade signifikans om tio 

procent för när marknaden var kontraktil medan måndag och månadsskiften uppvisade 

signifikans om lägst fem procent för samtliga scenarion. (Urquhart & McGroarty, 2014, s. 

165)     

3.4 DISKUSSION TIDIGARE STUDIER 

Som tidigare nämnts uppvisar de tidigare studier som behandlats inom ramen för denna studie 

inte helt entydiga resultat. Med avseende på direkt korrelation mellan väder och 

marknadsutfall har bland andra Shim et al (2015) samt Yoon och Kang (2009) funnit att 

korrelationen mellan väder och handel hade en avhängighet till vilken tidsperiod som testades 

något som skulle kunna tyda på att marknadens effektivitet varierar av tid. En generell aspekt 

är att tidigare studier visar på att volatilitet samt handelsvolym oftare har signifikant 

korrelation med väder än avkastning. Vidare har ett flertal externa variabler studerats för att 

undersöka beteendebias på marknader innefattande inte endast väder. Bland andra Edmans, 

Garcia och Norli (2007, s. 1983) samt Wang, Lin och Chen (2010, s. 3896) har funnit 

signifikanta externa samband med marknadsvariabler. Med avseende på den adaptiva 

marknads hypotesen har både Urquhart och McGroarty (2014, s. 159) respektive Zhou och 

Lee (2013, s. 1656) funnit stöd för en varierande korrelation mellan externa variabler 

respektive förutsägbarhetsgraden i avkastningar. 

  



 

20 
 

4 TEORI 

I detta avsnitt introduceras studiens teoretiska referensram vilket inleds med ett inledande 

stycke för att knyta kapitlets olika teorier samman. I den efterföljande strukturen avslutas 

varje teoriavsnitt med definierande av hypoteser utifrån teorin.  

4.1 INLEDANDE TEORETISK ÖVERBLICK 

Inom ramen för de frågeställningar som studeras i denna studie utgör beteende något centralt. 

Under lång tid har individers beteenden förbisetts alternativt antagits utgöras av rationellt 

handlande inom den ekonomiska teorin, något som bland annat yttrat sig i begrepp som 

”Economic man” och ”aministrative man” vilken Simon (1955, s. 99) beskriver som en fullt 

objektiv individ som besitter all nödvändig kunskap och förmåga för att ta det mest rationella 

beslutet. Den rationalitets beskrivning som används inom den neo-klassiska ekonomiska 

teorin menar Simon (1986, s. 209) skiljer sig från den som tillämpas inom andra 

samhällsvetenskaper. Något som innefattar att den neoklassiska ekonomiska teorin ej söker 

fastställa de mekanismer som påverkar samt hur dessa skiftar över tid och dess ursprung. 

Andra samhällsvetenskapers beskrivningar av rationalitet söker även att förklara de strategier 

för att analysera samt hur de tillämpas men även de inslag av icke-rationella processer som 

inverkar på hur individer agerar. (Simon, 1986, s. 210)  

 

Simon (1955, s. 110) menade även på att teorier om rationalitet kanske aldrig kan bidra med 

god precision utan snarare bara ge en ungefärlig precision då detta skulle kräva ett antagande 

sekventiellt utvärderande av alternativ snarare än antagande om att alla tillgängliga alternativ 

bedöms samtidigt. Då rationalitet utgör ett centralt antagande inom företagsekonomisk teori 

kommer detta att behandlas mer ingående under nästa punkt.  

 

En alternativ strömning av teorier kring vad som påverkar individers val fäster snarare vikt i 

hur kontexten påverkar vilka beslut som tas och förbiser därav det antagande om rationalitet 

som introducerats ovan. Ur en finansiell forskningskontext inleddes intresset för studier 

utifrån dessa strömningar under början av 1990-talet men framförallt sedan inledningen av 

detta millennium har antalet studier växt om än i begränsad omfattning. Denna alternativa 

teori tar sitt sikte på bland annat affekt och vad som påverkar detta samt hur detta i sin tur 

påverkar individens handlande precis som förklarats i inledningen. Då dessa representerar 

något av ett alternativt till teorier om rationalitet introduceras dessa teorier efter 

rationalitetsavsnittet.  

 

I detta kapitels fjärde del behandlas den utgångspunkt som är frekvent inom senare 

beteendefinansiella studier. I den femte delen av detta teorikapitel behandlas begreppet 

marknadseffektivitet och dess utveckling samt kritik. 

 

Av Figur 2 nedan ges avslitande en övergripande modell av förhållandet mellan väder och 

utfall på marknaden som det behandlas inom ramen för denna studie. Av denna framgår att 

aktuellt väders påverkan över finansiellt beslutsfattande antas bero på beslutfattares grad av 

rationalitet eller avsaknad av sådan. Medan den förra medger obetydlig eller ingen betydelse 
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för väder vid beslutsfattande på finansiella marknader utan tydlig väderkoppling tar den 

senare i beaktande olika teorier kring andra förklaringar till beslutsfattande.   

  
FIGUR 2 MODELL ÖVER FÖRHÅLLANDET MELLAN VÄDER OCH UTFALL PÅ MARKNADSVARIABLER 
(EGEN UTFORMNING) 

4.2 RATIONALITET 

Som beskrivits i inledningen till detta kapitel utgör rationalitet ett grundantagande inom en 

stor del av de teorier som genererats inom den ekonomiska teorin utgörs av antaganden om 

att individer agerar rationellt, något som medför både att individuella skillnader förbises men 

också att dessas beteenden blir enklare att förutse. Som följer av beskrivningen i föregående 

avsnitt finns det ett antal skillnader i synen på rationalitet, den syn som kommer att utgöra 

tyngdpunkten i detta avsnitt utgör av den psykologiska definitionen vilken Simon (1979, s. 

496) benämner som ”Bounded rationality”.  

 

Fernández-Huerga (2008, s. 720) menar på att en ortodox syn på mänsklig rationalitet antar 

att individer agerar i hög grad utifrån ett perspektiv som leder denna längs den mest effektiva 

vägen för att uppnå något bestämt. Detta är något som han menar i slutändan leder till att 

beslutsfattaren egentligen inte utför något egentligt beslut utan istället kan ses som en relation 

mellan stimuli och respons. Alternativt med utgångspunkt i att individer ofta agerar i osäkra 

positioner menar han att rationalitet är betydelselöst vilket skulle medföra att all optimering 

saknar värde för beslutsprocessen. Snarare gör detta att rationalitet bör ses som att arbeta 

fram handlingsmönster som leder till att bra lösningar erhålls vilket innebär en rationalitet 

som är bunden av procedurer. (Fernández-Huerga, 2008, s. 720) Simon (1955, s. 114) 

menade att när de klassiska antagandena om den ekonomiska respektive den administrativa 

individen ersattes med en självbestämmande organism med begränsade kunskaper och 

förmågor uppstod förskjutningar i förhållande mellan individens förenklade modell och den 

runtomkring varande verkligheten som en produkt av organismens förenklingar.   

 

Hypotes 1: det finns ingen direkt korrelation mellan externa stimuli och intern respons. 

  

En generell karaktäristika för modeller över rationalitet menar Simon (1955, s. 100) på utgörs 

av antaganden om att det finns vissa givna begränsningar som därav inte kan ses som en del 
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av överväganden vid ett beslut. Dessa utgörs av bland annat av vilka handlingsalternativ som 

finns tillgängliga men även av hur olika utfall värderas i förhållande till de olika 

handlingsalternativen samt hur den interna rangordningen mellan de olika utfallen ser ut. 

Hela urvalet för vad som begränsar menar Simon (1955) tar sin utgångspunkt i vad som en 

rationell organism faktiskt kan kontrollera och således även optimera men även av vad som 

inte är påverkbart för organismen något som kan innefatta bland annat fysiska såväl som 

psykologiska faktorer. (Simon, 1955, ss. 100-101)  Hanoch (2002a, s. 20) menar även på att 

känslors inverkan på den bundna rationaliteten utgör ett område som de oftast har ignorerats 

av ekonomer i stort något som bidragit till skapandet av en ensidig bild av med kognitivt 

fokus. Vidare argumenterar han för att ifall information bearbetas genom både rationellt 

tänkande men även av känslor kan detta leda till att begränsade analysmöjligheter förstärks 

och i förlängningen bidrar med ett ökat kunskapsområde för ekonomer (Hanoch, 2002a, s. 

21). Murematsu och Hanoch (2005, s. 218) framhåller dessutom att det till följd av framsteg 

som skett inom bland annat utvecklingspsykologi och neurovetenskap har det blivit 

nödvändigt att innefatta känslors roll i förklaringsmodeller för bunden rationalitet. Detta som 

en följd av att känsloprocesser kunnat visas ha inverkan hur individer uppfattar och 

analyserar kognitiv information. Kaufman (1999, s. 138) menar samtidigt på att tidigare 

studier uppvisar hög osäkerhet för de klassiska antagandena om att individer alltid applicerar 

samma och likvärdiga optimering samt bundna rationalitet oavsett vilken situation det gäller. 

Han argumenterar snarare för ett klockformat förhållande mellan optimering och 

känslomässig upphetsning på så sätt att optimering tilltar med känslomässig upphetsning till 

en viss maximal nivå för att därefter istället avta. (Kaufman, 1999, s. 138) Vidare menar han 

på att detta leder till att bunden rationalitet kan beskrivas som tvådelad genom en emotionell 

respektive en kognitiv beståndsdel vilka båda inverkar på hur väl en organism optimerar 

(Kaufman, 1999, s. 139). Denna synpunkt är dock inte helt i linje med konsensussynen och 

Hanoch (2002b, s. 132) menar snarare på att det inte existerar någon specifik optimal nivå 

för känslomässig upphetsning ur ett rationalitetsperspektiv samt att ett sådant antagande 

snarare bygger på en felaktig generalisering av Yerkes-Dodson vilket snarare beskriver ett 

starkt stöd för ett samband mellan stimulis styrka och efterföljande beteendeformation. Här 

är det även av vikt att poängtera att Yerkes och Dodson (1908) samt Dodson (1917, ss. 275-

276) studier begränsades till negativa stimuli i form av elstötars effekt på inlärning av önskat 

beteenden samt att nämnda experiment skedde på råttor i båda fallen. Dodson (1932, s. 161) 

drog dock vid en senare studie slutsatsen att liknande mekanismer även var giltiga med 

avseende på människor.  Utgångspunkt i sin kritik menar Hanoch (2002b, s. 133) ligger i 

själva tillämpandet av Yerkes Dodson på en ny förhållandekonstruktion på en gammal 

princip men där även att senare forskning även visat tecken på att denna princip är för enkel 

för att förklara komplexa förhållanden mellan upphetsning och kognitiva funktioner. För att 

testa förhållandet mellan optimering och upphetsning som Kaufman (1999) teoretiserar ställs 

för denna studie följande nollhypotes upp: 

 

Hypotes 2:  Känslostämning äger ingen inverkan på beslutsfattande. 

 

För att kunna testa denna hypotes kommer en utgångspunkt tas i teorier för hur relationen 

mellan humör förhåller sig till beteende respektive väder genom uppställande av 

underhypoteser för dessa relationer. Nedan inleds med en teoretisering över relationen mellan 

beteende och humör därefter behandlas förhållandet mellan väder och humör.   
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4.2.1 BETEENDE OCH HUMÖR 

Att investerare varit medvetna om att vädret men även att en del andra miljöfaktorer i dess 

vardag haft inverkan på beteenden utgör som tidigare nämnts inte något nytt fenomen. 

Framförallt under de senaste decennierna menar Symeonidis, Daskalis och Markellos (2010, 

s. 215) att detta är något som har studerats på djupet utifrån ett finansteoretiskt fokus, detta 

har då skett genom antaganden om att olika aspekter avseende dessa faktorer haft påverkan 

på sinnesstämning. Sinnesstämning har i sin tur antagits haft inverkan på hur enskilda 

investerare iakttagit beteenden i form av bland annat köp och säljbeslut (Symeonidis, 

Daskalakis, & Markellos, 2010, s. 215). Även andra faktorer avseende bland annat sociala 

men även kulturella faktorer har undersökts med samma avsikter. Själva grunden bakom 

antagandet för hur sinnesstämningen påverkar beteenden hos individer handlar om att 

beroende på vilket humör en individ upplever så antas ett urval av beteendens sannolikhet, 

att de faktiskt utfaller, öka alternativt minska. Denissen, Butalid, Penke och van Aken (2008, 

s. 662) menar på att humör kan ses som ett begrepp med en komplicerad struktur. Utifrån 

denna struktur kan grad av upphetsning respektive bekvämlighet, såsom lycka eller sorg 

avseende den senare, förenklat ses som olika aspekter av humör (Denissen, Butalid, Penke, 

& van Aken, 2008, s. 662). 

  

När det gäller sambandet mellan humör och beteenden menar Gardner (1985, s. 283) att detta 

kan ses utifrån två olika perspektiv direkt respektive indirekt. I ett direkt perspektiv ses 

beteendet som en direkt följd av ett visst humör, att det finns ett orsak-verkan samband. Detta 

betyder även att beteendemönster kan beskrivas som något medfött men även som något som 

utvecklats med tiden utifrån sådant som finns i minnet av liknande situationer vid tidigare 

tidpunkter alternativt utvecklats genom socialisering (Gardner, 1985, s. 283). Med 

utgångspunkt i ett indirekt perspektiv ses humörets inverkan på beteendet istället som ett 

resultat av övervägningar baserade på förväntningar i kombination med utvärderingar och 

bedömningar av det som antas vara utfallet (Gardner, 1985, s. 283). Detta innebär att 

beteendeutfallet vid given situation är ett resultat av de antaganden som individen gör vilket 

skulle tyda på ett inslag av rationalitet.  Isen, Shalker, Clark och Karp (1978, p. 2) föreslår 

även att humör kan ha en förstärkande effekt avseende de beteenden som företas. Med detta 

menas att individer på ett visst humör tenderar att minnas tidigare liknande erfarenheter på 

så sätt att individer på gott humör tenderar att minnas tidigare positiva erfarenheter respektive 

vid dåligt humör minnas negativa erfarenheter. Något som till viss del även Schwarz och 

Clore (1983, s. 521) kunnat påvisa i form av att subjekt i negativa affektiva stadier tenderar 

till att söka yttre förklaring för detta. Kopplat till detta menar Hirshleifer och Shumway 

(2003, s. 1028) på att detta skulle kunna ge en förklaring av den positiva korrelation de fann 

mellan sol och avkastning på så sätt att de vid gott humör tenderar till mindre kritisk 

granskning och därigenom agerar mindre rationellt. Individer på gott humör kan även 

beskrivas tendera till att vara mer mottagliga för olika argument, men även till att lita på 

tidigare erfarenheter eller kunskaper vilket skulle kunna implicera ett mer okritiskt 

förhållningssätt (Hirshleifer & Shumway, 2003, s. 1028). För att kunna testa för samband 

mellan humör och beteende antas därför individers humör medföra en högre grad av 

avvikande handelsmönster. Av underhypotes 2a nedan framgår att det inte antas finnas en 

skillnad i handelsmönster beroende på humör.  

 

Underhypotes 2a: Det finns ingen korrelation mellan humör och handelsmönster.  
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4.2.2 VÄDER OCH HUMÖR 

En av de faktorer som tidigare nämnts och som under lång tid associerats med både humör 

men även beteende och hälsa i allmänhet utgörs av väder. En av de som tidigt fann stöd för 

en vädereffekt på individers humör var Barnston (1988, s. 142) som konstaterade att det om 

än i mindre skala och i varierande nivåer fanns en korrelation mellan väder samt vilket humör 

olika individer uppvisade. Bland annat korrelerade samtidigt sjunkande lufttryck samt 

uppvärmning med negativa effekter på humöret hos en typ av individer medan motsatta 

rörelser hade negativa effekter på en annan typ av individer och framförallt uppvisade män 

samt individer med någon form av problemsituation en högre påverkan av väder medan 

studenter och kvinnor uppvisade mindre påverkan (Barnston, 1988, s. 142).   Denissen, 

Butalid, Penke och van Aken (2008, s. 663) menar på att olika individers känslighet för 

väderfaktorer skiljer sig åt vilket kan påverka effekten att eventuella effekter på grupp så att 

inverkan blir mindre signifikant eller ej signifikanta. I sin studie fann de signifikant stöd för 

variationer mellan individer även om inget signifikant stöd uppvisades för enskilda 

väderparametrar och korrelation med positiv affekt vilket ligger i linje med deras antagande 

om att vädrets inverkan varierar mellan olika individer (Denissen, Butalid, Penke, & van 

Aken, 2008, s. 666). En orsak till varför individer skiljer sig åt när det gäller vädrets påverkan 

på humöret handlar om distraktioner påkallade av andra aspekter av individers liv. Lee, Gino 

och Staats (2014, s. 505) menar på att individer vid en aktivitets genomförande tenderar till 

att i någon utsträckning omedvetet tänka på sådant som ej nödvändigtvis relaterar till 

aktiviteten för tidpunkten. Detta är något som sker omedvetet och de menar att vädret utgör 

en faktor som kan äga inverkan i detta avseende (Lee, Gino, & Staats, 2014, s. 505). Huruvida 

vädret har kognitiv distraherande inverkan relaterar till om det associeras med vad individen 

finner attraktivt för de aktiviteter denne finner intressanta (Lee, Gino, & Staats, 2014, s. 505). 

För att undersöka om vädret har en distraherande effekt på individers beteenden antas utfall 

av väder inte korrelerar med beslutsfattande.     

 

Underhypotes 2b: Väder saknar distraherande korrelation med beslutsfattande 

4.3 HUMÖR OCH INFORMATIONSBEHANDLING 

Utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv har frågan hur humör påverkar individers 

informationsuppfattning något som givit upphov till ett flertal teorier samt 

förklaringsmodeller. För denna studie har två alternativa teorier om humörets inverkan på 

hur individer uppfattar information samt en modell som bygger vidare på den ena valts ut för 

att ge en inblick i vilka antaganden som kan tas.  

4.3.1 AFFEKT-SOM-INFORMATION 

Ett utgångsantagande för ASI handlar om att individer tar i beaktande de affekter som de har 

i förhållande till valmöjligheterna vid beslutstagande. Vilket innebär att beslutsfattaren vid 

valet mellan de olika alternativen antas utgå från sina känslor.  Känslorna i sig behöver dock 

inte vara direkt riktade mot alternativen utan kan även avse något vid sidan av själva beslutet 

som exempelvis vilken bakgrundsmusik som spelas eller den kontextuella miljöns utseende. 

(Kramer, Yucel-Aybat, & Lau-Gesk, 2011, s. 141) Detta innebär i klartext att vilken musik 

som spelas vid värdering av ett alternativ kan bidra till att detta väljs eller inte. Kramer, 

Yucel-Aybat och Lau-Gesk (2011, s. 141) menar även på att individer uppvisar större 
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intention till att utföra vissa aktiviteter om de befinner sig i positiv affekt. Mot bakgrund av 

detta borde ett väder som subjektivt associerar med deras fritidsintressen leda till att 

investerare gör positivare värderingar respektive att mindre attraktivt väder leder till mer 

kritiska värderingar. Ett annat antagande för denna teori att aktuell affektivt stadium används 

för att väga hur alternativen ser ut men även om egna antaganden stämmer, vilket stöds av 

att bland annat individer i negativ affekt visat sig mindre benägna att förlita sig på förinvanda 

strategier medan individer i positiv affekt i större utsträckning förlitat sig på sådana. ASI 

antar även att positiv affekt ökar sannolikheten för val av alternativ som innebär minst 

förändring, oavsett om dessa har en neutral prägel eller de facto innebär förändring, förutsatt 

att dessa också utgör dominanta alternativ (Shevchenko, von Helversen, & Scheibehenne, 

2014, ss. 288-289). Antagandet om att positiv affekt ökar sannolikheten till val av dominanta 

alternativ innebär även att dessa situationer ses som mer gynnsamma vilket leder till 

tillämpandet av vanor samt högre tillit till den information som tillhandahålls vilket för med 

sig mindre djupgående analyser (Shevchenko, von Helversen, & Scheibehenne, 2014, s. 

288). Detta innebär samtidigt att situationer som upplevs mindre gynnsamma för med sig 

mer djupgående analyser av alternativa valmöjligheter vilket borde implicera att de val som 

tas i högre utsträckning medför tillskott av nettonytta. För objekten i denna studie skulle detta 

även implicera att beslut tagna vid positiv affekt bör medföra högre risk visavi negativ affekt 

medföra riskminimering. Som en kritik till ASI menar dock Forgas (1995, s. 43) att teorin 

endast tar hänsyn till effekter av affekter vid skeendet något som inte ger en komplett 

förklaring mellan humör och beslutsfattande. Med grund i ASI antas därför att såväl negativa 

förändringar i väder som positiva har ett samband med förändringar i handelsmönster från 

dag före. För att testa detta i antas humör påverkas av förändringar i väder från dag före samt 

att humör i sig inte direkt korrelerar med handelsmönster 

 
Hypotes 3: Humör saknar korrelation med handelsmönster. 

4.3.2 MOOD MAINTENANCE HYPOTHESIS 

Till skillnad från ASI utgår Mood Maintenance Hypotesen (MMH) från att individer strävar 

efter att reglera det humör den befinner sig i. Mer specifikt menar denna teori på att individer 

motiveras av att befinna sig i positiv affekt vilket gör att individer som redan befinner sig i 

positiv affekt söker sig till alternativ som upprätthåller rådande omständigheter medan 

individer som upplever negativ affekt antar optioner som de bedömer ha en positiv inverkan 

på dess humör. Något som även bekräftats i form av att individer i negativ affekt tenderar till 

att i högre grad välja något annat än status quo samt även tenderar till mer varierat sökande 

av alternativ. (Shevchenko, von Helversen, & Scheibehenne, 2014, s. 289) Detta innebär 

även att individer på gott humör antas mindre riskbenägna något som kommer av att de inte 

önskar förändra den situation de befinner sig i för tillfället. Precis som i ASI antas individer 

på gott humör lägga mindre vikt vid djupare analyser, något som i MMH förklarar med att 

en mer noggrann analys riskerar försämra ett gott humör.  (Kliger & Kudryavtsev, 2014, s. 

631).  En annan aspekt av MMH handlar om effekten av beslut antas ha en större inverkan 

om de har motsatt inverkan på det humör som individen befinner sig i. Med utgångspunkt i 

antagandena för MMH dras hypotesen att motsatsvisa förändringar i väder har ett samband 

med beslut om köp och sälj beteenden. Här bör det storleken av förändring över dag 

respektive dygn korrelera med marknadsvariablerna såtillvida att dessa uppvisar högre 

värden vid större negativa respektive positiva förändringar i lufttryck och temperatur. 
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Hypotes 4: Det finns ingen negativ korrelation mellan väderförändringar från dag före 

respektive över dag och handelsmönster. 

 

4.3.3 AFFECT INFUSION MODEL 

AIM är en modell som syftar till att förklara hur beslut tas inte endast i situationer vilka 

affekter påverkar beslut utan även i situationer där affekt saknas alternativt beslut påverkas 

av motivation och målinriktat analyserande (Forgas, 1995, s. 40). Modellen tar sitt ursprung 

i ASI samt principer för affekt priming där den senare utgör en indirekt påverkan av beslut 

som tar utgångspunkt i tidigare erfarenheter, idéer samt tolkningar. Forgas (1995, s. 44) 

menar på att affekt kan lära in hur information ska inhämtas och väljas ut vid tagande av 

beslut. Detta ger till följd att subjektet selekterar vad den uppmärksammar inhämtar samt hur 

denne ser på denna men även att beslutsfattaren tolkar komplex information som ofta är 

obestämd (Forgas, 1995, s. 44).  

 

I kontrast till de båda föregående teorierna definierar AIM fyra skilda beslutsstrategier som 

förklaring till hur affekt inverkar i beslutssituationer. En av fördelarna med denna modell är 

att den antar att affekter i olika grad har inverkan på beslut utifrån hur själva 

beslutssituationen ser ut och bland annat medger att vissa beslut sker utan påverkan av vilken 

affekt individen befinner sig i. Beskrivningen i slutet menar Forgas (1995, s. 46) hänför 

främst hänför sig till välkända situationer där individen har rikligt med tidigare erfarenheter 

något han benämner direkt access och karaktäriseras av att besluten tas per automatik. Totalt 

definierar han 4 olika typer av beslutssituationer som motsvaras av skilda processer i form 

av direkt access respektive motiverad, samt heuristisk och mer tydligt övervägande, utifrån 

antaganden om att individer önskar minimera den möda denna lägger på själva beslutet men 

även att strategin varierar mellan olika situation. I situationer där individen har en god 

förkunskap och tidigare erfarenheter menar Forgas (1995, s. 46) att denne tenderar att följa 

en direkt strategi vilket implicerar att dessa tidigare val snarare än personlig involvering 

påverkar, vilket bland annat innebär att kognitiva, situationsmässiga samt affektiva 

motivationer för analyserande är låga. I situationer av specifik motivation tenderar strategin 

snarare att utgöras av att individen har en stark motivation för ett visst beslut och söker då 

främst selektiv information och strategier för implementering mot en förutbestämd 

motivation. Detta implicerar samtidigt ytterst begränsad inblandning av affekt i denna typ av 

beslut.  Den tredje alternativa processtrategin handlar om heuristisk processande vilken oftast 

vidtas när beslutet har låg relevans för subjektet samt har en enkel karaktär, detta innebär att 

subjektet vidtar en mindre relevant strategi alternativt tar beslut utifrån affekt. (Forgas, 1995, 

ss. 46-47) Till skillnad från de två första strategierna vars inverkan från affekt är begränsad 

alternativt frånvarande från beslutstagande menar Forgas (1995, s. 47) att den affektiva 

inverkan på den heuristiska respektive beslut där subjektet har ett större behov av att inhämta 

ytterligare information tenderar till att vara större. För att testa AIM i denna studie antas 

avvikande väder ej korrelera med avvikande handelsmönster som framgår av hypotes 5 

nedan.  

 

Hypotes 5: Avvikande väder korrelerar ej med avvikande handelsmönster. 
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4.4 BETEENDEFINANSIELL TEORI 

Antaganden om att priser påverkas av psykologiska faktorer hos individer är egentligen inte 

något nytt fenomen framförallt innan modern finansieringsteori hade sådana föreställningar 

ett visst utrymme (Hirschleifer, 2001, s. 1533). En gemensam nämnare eller teoretisk grund 

i antaganden kring hur investerare beter sig vid finansiella marknader utgörs av synen på i 

vilken grad individen antas vara rationell (Lee & Wang, 2010, s. 606).   Även om ekonomer 

ändå traditionellt haft en relativt skeptisk eller kritisk hållning till de förklaringar som 

framförallt experimentell psykologi tillhandahållit menar Hirshleifer (2001, s. 1539) på att 

dess acceptans skulle öka om förståelsen för vad som skapar eller ligger bakom olika bias. 

Ett problem menar han är att tid och kognitiv förmåga är begränsade vilket för med sig 

tillämpandet av tumregler vilket förvisso kan vara av godo om dessa tillämpas på rätt saker. 

Om dessa tillämpas på fel objekt blir dock olika bias tydliga vilket hänger ihop med att det 

är tumregler och inte optimala analyser är möjliga som en följd av tidigare nämnda 

begränsningar. Vidare menar han att även om individer skiljer sig från varandra delar de dock 

liknande bias vilket talar emot att individers bias tar ut varandra vilket en del ekonomer 

argumenterar för även om det finns stöd för den förra i psykologisk litteratur. (Hirschleifer, 

2001, s. 1540) Vidare menar Hirshleifer (2001, s. 1540) på att inte endast användandet av 

tumregler eller förenklingar ger upphov till bias utan även att individer inte endast tar bra 

beslut samt att starka känslor kan störa beslut. 

 

Medan den effektiva marknadshypotesen utgår från att priset på värdepapper alltid reflekterar 

all tillgänglig information på marknaden menar Daniel och Hirshleifer (2015, s. 62) på att 

investerares rationalitet har en betydande roll men även innebär att alla investerare borde 

hålla marknadsportföljen efter endast en eller några få handelstillfällen. De menar vidare att 

vi snarare ser en annan verklighet med en stor volym handel samt att avkastningarna på 

finansmarknader uppvisar en hög grad av mönster som är förutsägbara vilket implicerar att 

det på marknaden finns såväl överprissatta som underprissatta värdepapper (Daniel & 

Hirshleifer, 2015, s. 63).  

 

När det gäller förhållandet mellan hur vädret ser ut och vilket humör hos en individ är ett 

traditionellt antagande att dessa korrelerar positivt och att detta som bieffekt medför att 

individens effektivitet ökar. Som kontrast till detta menar Lee, Gino och Staats (2014, s. 504) 

på att arbetsinsatsen snarare minskar när individer är på gott humör. Enligt denna teori ska 

arbetsinsats eller mental närvaro ses som en negativ funktion av hur önskvärt vädret är utifrån 

individens fritidsintressen. Lee, Gino och Staats (2014, s. 504) bygger sitt resonemang på att 

kostnaden för att inte involveras i sitt fritidsintresse minskar det kognitiva deltagandet i 

arbetet. Ett generellt antagande här är att alla individer vid iakttagande av uppgift även i viss 

mån har annat i sina tankar som inte nödvändigtvis relaterar till uppgiften. Som en följd av 

detta förväntar sig Lee, Gino och Staats (2014, s. 504) att produktiviteten bland arbetare 

sjunker när vädret passar bättre för dessas fritidsintressen. Kamstra, Kramer och Levi (2003, 

s. 325) menar på att även om marknaden karaktäriseras av stor variation mellan olika 

tidpunkter på året och det väder som uppträder bör medföra större riskaversion vid delar av 

året med mindre attraktivt eller deprimerande väder.    

 

Hypotes 6: Väder saknar korrelation finansiella variabler. 
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4.5 MARKNADSEFFEKTIVITET 

4.5.1 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Som tidigare nämnt kan den effektiva marknadshypotesen ses som en central eller ett allmänt 

överhängande antagande inom finansiell teori. Med grund i definition av Fama (1970, p. 388) 

utgör antagandet om marknaden som effektiv att priset således alltid reflekterar all tillgänglig 

information på marknaden. Vidare menade Fama (1970) priset på en säkerhet alltid uppvisar 

den tillgängliga informationsmängden om på marknaden förutom avsaknad av 

transaktionskostnader alla marknadsaktörer har tillgång till all tillgänglig och uppdaterad 

information utan kostnad men även samtycker om informationens värde för nuvarande priser 

och framtida priser.  Fama (1970) menade dock samtidigt på att marknader som inte 

uppfyllde dessa kriterier kan sägas potentiellt men ej nödvändigtvis ineffektiva. (Fama, 1970, 

pp. 387-388)  Med detta avsågs att marknaden fortfarande kan vara effektiv om tillräckligt 

många investerare har tillgång till information och agerar rationellt. 

 

Även om Fama (1970, p. 389) definitionsmässigt kan beskrivas som den effektiva 

marknadshypotesens fader kan ursprunget spåras tillbaka till Bacheliers applikation av 

matematisk teori på handelsmönster på säkerheter i början av 1900-talet. Detta kommer av 

grundantagandet att prisförändringar följer en slumpmässig utveckling där senare 

förändringar sker oberoende av de förändringar som föregås, vilket representerar iden om 

priset avspeglas direkt i informationsflödet och oberoende av tidigare dagars information 

(Malkiel, 2003, s. 59). Bachelier (2006, ss. 76-77) menade på att han kunnat uppvisa med 

hjälp av observationer att marknaden följer lagen om sannolikheter. Bland annat kunde han 

visa på att sannolikheten att återsälja ett terminskontrakt mot en enkel option var lika hög 

oavsett tidpunkt under dess löptid (Bachelier, 2006, s. 71).  Dock dröjde det till mitten på 

1900-talet innan studier av prisbeteendet på värdepapper från en finansiell kontext 

presenterades genom bland andra Kendall samt Roberts (Fama, 1970, pp. 389-390). Kendall 

(1953, ss. 18, 20) fann att lyckosamma investeringar på börsen snarare var en följd av chans, 

snabb reaktionstid för investeringsbeslut samt att under vissa tidsperioder att alla priser stiger 

tillsammans och dess storlek än utifrån pristidsserier. Vidare menade han på att tidsserier 

prisdata på vete och under antagande om homogenitet uppvisade ett oberoende mellan 

prisförändringar och olika perioder  (Kendall, 1953, s. 13). Vilket enligt Roberts (1959, s. 3) 

innebar att investeraren endast på information om sannolikheter avseende förändringar under 

enskild period bör iakttas av den enskilde investeraren vid beräkning av pris. Vidare menar 

Roberts (1959, s. 3) att en modell baserad på chans som ovan beskrivet, förutom oberoende 

mellan perioder att utfallen ska vara stabila över tid men inte något om olika utfalls 

sannolikheter. 

   

Vidare definierade Fama (1970, p. 388) tre nivåer av marknadseffektivitet, svag, halvstark 

samt stark marknadseffektivitet med utgångspunkt i sort av tillgänglig information. 

Informationsinnehållet i den svaga nivån av marknadseffektivitet definierar Fama (1970, p. 

414) som endast bestående utav historiska avkastningar och priser. Utifrån antagande att 

marknaden är svagt effektiv implicerar detta att det inte är möjligt att erhålla överavkastning 

på basis av historiska priser och avkastningar vilket kommer av att alla aktörer på marknaden 

har tillgång till denna information. Snarare menar Fama att priset vid svag 

marknadseffektivitet följer en random walk där successiva förändringar sker oberoende av 
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tidigare förändringar men även att dess fördelning samt medelvärde är oberoende av 

tillgänglig information (Fama, 1970, pp. 386-387). Vid den semi-starka nivån av 

marknadseffektivitet utgörs informationsinnehållet förutom informationen i den svaga nivån 

av all tillgänglig offentlig information (Fama, 1970, p. 388). Precis som för den svaga nivån 

impliceras att den tillgängliga informationen ska reflekteras i priset och här ingår även 

information ibland annat resultatrapporter och pressmeddelanden av olika slag. 

  

Grossman och Stiglitz (1980, s. 401) menar dock på att en marknad omöjligt kan vara effektiv 

detta som en effekt av att om marknaden karaktäriseras av avsaknad av brus och om endast 

enstaka investerare får tillgång till information överförs den även till de oinformerade 

investerarna vilket gör att den informerade investeraren tar för givet att den informationen på 

marknaden förblir oförändrad om denne istället blir en passiv tagare av priset, och om inga 

investerare har information får ingen information från prissystemet. Vidare menar Shiller 

(2003, s. 90) även på att det existerar tillräckligt mycket brus på marknaden som inverkar på 

den aggregerade marknaden vilket ger fog för antagande om att den effektiva 

marknadshypotesen vidare har modellen inte kunnat ge en effektiv förklaring kring 

förändringar på marknaden och bakomliggande värden. Själva tanken bakom effektiva 

marknader att varje individ handlar fullständigt för att optimera förkastar Shiller (2003, s. 

96) och menar på att för att effektivitet ska kunna existera på marknaden krävs det att en viss 

andel av aktörerna kan påverka flertalet.  

 

Malkiel (2003, s. 71) menar på att trots att ett flertal signifikanta och förutsägbara mönster 

har kunnat urskönjas i studier så finns det ett antal problem med dessa och som talar till 

EMH:s fördel. Bland annat menar han på att dessa mönster som går att hitta ofta är alltför 

beroende på vilken tidsperiod som undersökts och att effekten tenderar att förskjutas 

alternativt försvinna av sig själv med tiden vilket talar emot dess robusthet (Malkiel, 2003, 

ss. 71-72).   Även om han menar på att marknaden inte alltid är helt effektiv till följd av att 

investerare både som kollektiv men också som individer emellanåt uppträder irrationellt 

vilket gör att mönster kan uppstå talar det faktum att dessa ofta är kortvariga för att 

marknaden åtminstone är hyffsat effektiv på att ta tillvara på den information som finns 

(Malkiel, 2003, s. 80). I denna studie kommer EMH att testas indirekt genom hypotes 1 ovan 

utifrån principen att investerare optimerar fullt rationellt.     

4.5.2 ADAPTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Som en reaktion av den kritik som framförts mot den effektiva marknadshypotesen föreslog 

Lo (2004) en alternativ syn på effektivitet som gick ut på att snarare se marknaden som 

imperfekt och föränderlig vilket medförde att dess effektivitet varierade över tid.  Lo (2004, 

s. 21) menade på att det sociologiska hålet i debatten kring den effektiva marknadshypotesen 

skapar ett behov av tillämpandet av andra metoder än de som traditionellt tillämpas inom den 

neoklassiska ekonomiska teorin. Särskilt lovande menar Lo (2004, s. 21) utgör snarare en 

ansats som tar i beaktande aspekter från utvecklingspsykologin som tar i beaktande bland 

annat principer för naturligt urvals inverkan på socialt interagerande i förklarandet av olika 

mänskliga beteenden. Den bakomliggande intuitionen att på detta vis integrera beteende i 

den effektiva marknadshypotesen och på så vis ge upphov till en varierande 

marknadseffektivitet handlar om att anpassa EMH utifrån att investerare agerar med en 

inskränkt rationalitet. Detta menar Hiremath och Kumari (2014, s. 2) innebär att det antas 
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finnas starkare och svagare aktörer på marknaden något som skapar friktion på den verkliga 

marknaden. Detta menar de på sker därför att investerare är individer och att individer 

emellanåt begår misstag vilket medför att de har ett behov av att lära sig att anpassa sitt 

beteende under tidens gång  (Hiremath & Kumari, 2014, s. 2). Vidare för detta även med sig 

att bland annat förhållandet mellan risk och belöning skiftar över tid som en funktion av 

skiftande referensramar men även att priser påverkas av tidigare priser (Hiremath & Kumari, 

2014, s. 2).  Detta medför i sig att det emellanåt även existerar arbitragemöjligheter på 

marknaden som en följd då marknadens effektivitet varierar kontinuerligt över tid men även 

att innovation är nödvändigt för att bestå på marknaden (Hiremath & Kumari, 2014, s. 2). 

Eftersom den adaptiva marknads hypotesen utgår från antagande om en inskränkt rationalitet 

där investerares referensramar skiftar samt att dessa emellanåt även begår misstag kommer 

denna att testas med utgångspunkt i den tvådelade rationalitets modell som presenterades i 

andra stycket i 3.2. Detta innebär att den Adaptiva marknads hypotesen testas genom 

nollhypotesen att investerares rationalitet ej varierar över tid        

  

Hypotes 7:  Ingen varierande rationalitet   
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5 PRAKTISK METOD 

I detta avsnitt introduceras de premisser antaganden samt metoder som präglar den empiriska 

delen av denna studies genomförande. Avsnittet inleds med en behandling av studiens 

övergripande inriktning för att på ett relevant sätt kunna besvara de frågor som önskas 

besvaras detta åtföljs av en presentation av datainsamlingens uppbyggnad samt en 

beskrivning av hur datainsamlingen utformat. Detta åtföljs av en beskrivning av det urval 

som tillämpas samt vilket bortfall som utfaller därefter följer en beskrivning av den 

databehandling som tillämpats på det empiriskt insamlade datat. Databehandlingen åtföljs 

därefter av en framställning av den modell som utarbetats och de statistiska tester som både 

med hänseende med själva modellen men även med avseende på ställda hypoteser kommer 

att utföras.  

5.1 DESKRIPTIV STUDIE 

Val av praktisk metod för den empiriska studien ämnar skapa en inriktning för dess 

fortskridande. Hair, Babin, Money och Samouel (2003, s. 57) menar på att en praktisk metod 

bör uppfylla följande två kriterier: dels att generera den information som relevant, dels göra 

det på ett så effektivt som möjligt för besvarandet av de forskningsfrågor som ställts upp. 

Grovt kan den praktiska metoden indelas i utforskande respektive deskriptiv samt kausala 

designer. Då syftet med denna studie är att undersöka om miljövariabler för väder korrelerar 

med finansiella variabler som skulle kunna förklaras av beteendevetenskapliga teorier faller 

valet för denna studie på en deskriptiv design. Till skillnad från utforskande designer samt 

experimentella designer vilka syftar till att ge en inblick i vad som kan utgöra en lämplig 

förklaring av ett fenomen respektive testandet av kausala samband, medför en deskriptiv 

design mått som beskriver situationer (2003, s. 57). Situation i denna studie utgörs av ett 

flertal mått för lufttryck samt lufttemperatur.   

5.2 LONGITUDINELL DESIGN 

Med utgångspunkt i att syftet för denna studie är att undersöka om investerare i sina beslut 

påverkas av psykologiska faktorer genom en studie över tid i form av en longitudinell design. 

Detta innebär att de två väderaspekterna lufttemperatur och lufttryck testas för dess inverkan 

eller korrelation med indikatorer för handel i form av handelsvolym respektive avkastning 

och volatilitet. En longitudinell studie är en lämplig studiemetod när studier ämnar undersöka 

förhållanden som påverkas av variationer i variabler över tid (Hair, Babin, Money, & 

Samouel, 2003, s. 62). White och Arzi (2005, s. 138) definierar en longitudinell som en studie 

av två eller fler variabler med observationer utförda vid multipla tillfällen. Vidare de menar 

på att tidsperioden i form av start och slut bör omfatta någon form av tidsspann som kan 

relateras till de variabler som undersöks samt att observationerna som görs måste utgöras av 

samma eller liknande natur (White & Arzi, 2005, s. 138). Detta implicerar för denna studie 

att den kortaste mätperioden som är aktuell utgörs av hur cykler ser ut för de variabler som 

undersöks i den här studien. 

  

En annan aspekt av longitudinella studier handlar om valet av data. Bauer (2004, s. 76) skiljer 

mellan två övergripande typer av longitudinella designer där den första utgörs av kohort 

design där subjekten för studien delar en uppsättning gemensamma nämnare under en inom 

en begränsad period ett exempel här skulle kunna utgöras av antalet sjösatta fartyg under en 
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viss period. Den andra typen av design utgörs av en paneldesign vilken främst skiljer sig från 

en kohort design genom att individerna studeras vid fler än ett tillfälle. Detta medför att en 

paneldesign medger analys av enskilda förändringar medan en kohort design aggregeras för 

hela samplet. (Bauer, 2004, s. 76)  

 

Longitudinella studier medger goda möjligheter till variationer i själva utformningen. Dock 

menar White och Arzi (2005, ss. 138-139) att sådana studier måste söka ge stöd för 

förändringar och indelar grovt studier som antingen experimentella eller deskriptiva. Denna 

distinktion handlar om huruvida studie ämnar undersöka effekter av att tillämpa stimuli eller 

bara observera. För denna studie tillämpas den senare med syfte att undersöka om väder har 

påverkan på investerarbeteende. Detta val motiveras ytterligare av att de oberoende 

variablerna lufttryck respektive temperatur i denna studie mäter ett fenomen som den 

enskilde beslutsfattaren inte äger påverkan över. Ytterligare hade en experimental design 

förutsatt ett behov av att göra ingrepp i beslutsfattares kontext då den experimentella 

designen kräver någon form av kontrollerbar miljö i form av exempelvis ett laboratorium.    

 

Även om den longitudinella designen har många positiva egenskaper såsom flexibilitet i 

utformningen kan den medge en del problem. Riskmoment vid tillämpandet av en 

longitudinell design inkluderar behov av tid och kostnader som en del i att data samlas in 

under en längre tidsperiod men även från så många som möjligt för att möjliggör analyser 

med konfidens (Ludlow, et al., 2011, p. 4).  Då de data som använts inom ramen av denna 

studie främst utgörs av sammanställning av redan insamlade uppstår inga större risker 

avseende kostnad och tid i insamlingsfasen. Snarare ligger den tidsrisk som finns i studien 

på bearbetningsfasen, detta med hänsyn till rensning av data som ligger utan för denna studie. 

 

Som nämnts i inledningen utgörs den period som tillämpats för studien tidsperioden 1 januari 

1994 till 30 december 2015 vilket innebär en tidsperiod om 22 år. Motivationen bakom denna 

periodlängd ligger i att väder som fenomen inte sällan följer en viss cykel. Den cykel som 

tillämpas utgår från solens aktivitet vilken innefattar två polaritetsperioder som adderade 

bildar en cykel och där vardera polaritets längd har en längd om 11 år (SMHI, 2009). Med 

beaktande av att studien avser undersöka korrelation även med avseende 

mellandagsförändringar av väder har perioden för datainsamlingen därutöver utökats med 1 

dag vilket innebär att väderdata för tidsspannet 31 december 1993 till 31 december 2015 

insamlats.  

 

För denna studie tillämpas en paneldesign vilket tidigare nämnts samt kommer att innehålla 

data om individuella subjekt vid två eller fler tidpunkter. En generell aspekt av en paneldesign 

menar Hair, Babin, Money och Samouel (2003, s. 63) är att den normalt innehåller sådant 

som beskriver något om människor, förutom att den utgörs av ett bestämt urval som utformats 

för studien. Segers och Franses (2014, s. 4) menar också på att paneldata möjliggör att se 

relationen mellan beteenden men även hur den varierar av tid respektive mellan olika subjekt. 

För den här studien har paneldata upprättats ur sekundärdata vilket innebär att de data som 

används för denna undersökning utgörs av sådana data vilken sammanställts och upprättats 

för annat syfte än denna studie. 

  

En distinktion mellan primärdata och sekundärdata kan beskrivas som anledning till varför 

ett visst data samlats in, medan sådana data som insamlats och upprättats utifrån att besvara 
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en specifik studies frågeställning utgör primärdata så utgör data som insamlats i annat 

sammanhang sekundärdata. Denna distinktion medger även att forskaren aktivt medverkar i 

samtliga steg av insamlingen av primärdata från utformandet av instrument för insamlandet 

till den slutliga tolkningen. Samtidigt finns det en risk med sekundärdata att det sällan helt 

täcker in syftet med en studie samtidigt medges dock möjlighet till att spara tid och resurser. 

(Hair, Babin, Money, & Samouel, 2003, s. 77) Med utgångspunkt i att denna studie avser 

undersöka om det existerar ett mönster i hur finansiellt beslutsfattande och det väder som 

varit vid beslutstillfället bör de sekundärdata som finns tillgängliga med avseende på typ 

respektive kvalitet ses som fullgoda i förhållande till om primärdata samlats in. Av intuition 

är därför sekundärdata att föredra med hänsyn både tidsåtgång och kvalitet.     

5.3 DATAINSAMLING 

Som ett led för att möjliggöra ett genomförande av de beräkningar och statistiska tester med 

avseende på frågeställningarna i denna studie har sekundärdata inhämtats i form av 

tidsseriedata på lufttryck samt temperatur vid havsnivå inhämtats vilka inhämtats från 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts öppna data (SMHI, 2016). Vidare har 

finansiella sekundärdata i form av indexpriser samt handelsvolym inhämtats från Thomson 

Reuters Eikon samt statistik om ägandets nationalitetstillhörighet inhämtats från SCB:s 

statistikdatabas. Den tidsmässiga avgränsningen som tillämpats för denna studie har utgjorts 

av 2 januari 1994 till 29 december 2015 med avseende på avkastning samt 

avkastningsvolatilitet. För testning av handelsvolym har avgränsning gjorts av 22 december 

2000 till 29 december 2015. I processen att bearbeta insamlat sekundärdata data har 

Microsoft Excel använts.  

 

Det finns ett antal fördelar med att använda sig av sekundärdata, Bryman (2012, ss. 312-313) 

menar bland annat på att det utgör ett effektivt alternativ både ur tidsmässigt men även 

kostnadsmässigt hänseende att bygga studier på. Vidare underlättas longitudinella studier av 

sekundärdata då ofta samma data har insamlats på samma vis under längre perioder vilket 

under lättar för studier av variationer över tid samt att kvalitetskraven ofta är högre bland 

annat som en följd av att de som samlar in data besitter god erfarenhet av denna sorts data. 

Användandet av sekundärdata medger även möjligheter för mer precisa analyser då mindre 

tid går åt till insamlande av data men även möjligheter för att testa andra modeller på samma 

data. Dock finns det även ett antal nackdelar med att använda sig av sekundärdata detta 

inkluderar att det kan ta tid att lära känna materialet som sådant och hur det är uppbyggt men 

även att kvantiteten data kan bidra till att den blir svår att överblicka. Samtidigt kan det vara 

svårt att veta hur kvaliteten i materialet bör bedömas samt att inte allt viktigt finns med att 

medföra bekymmer. (Bryman, 2012, ss. 312-316) Även om inte all väderdata som inhämtats 

från SMHI:s öppna data uppfyller höga krav har ändå tidpunkter med högre kvalitet kunnat 

identifieras vidare håller data som behandlats i denna studie god kvalité från tillförlitliga 

paneldata. Ytterligare problem som har identifierats under datainsamlingens gång har att göra 

med saknade respektive aggregerade värden i inhämtat material, men även att utrustning 

tagits ur bruk både permanent alternativt på tillfällig basis. Värt att nämna här är att den 

statistik om nationalitetstillhörighet på ägande som inhämtats begränsas till hel respektive 

halvårsdata något som medger en begränsad men inskränkt träffsäkerhet.   



 

34 
 

5.4 URVAL OCH BORTFALL 

För insamlingen av data till denna studie har två olika typer av icke sannolikhetsurval 

tillämpats. Den ena typen utgörs av ett totalurval vilket har tillämpats på finansiella data, 

medan ett bekvämlighetsurval har tillämpats för väderdata. Vid tillämpandet av 

representativa urval är det av vikt att följa en process som inleds med att definiera studiens 

målpopulation samt urvalsram. Målpopulationen definieras med utgångspunkt i den enhet 

som studien ämnar tillägna sig bättre kunskap, medan urvalsramen avser den datamängd som 

data originerar från (Hair, Babin, Money, & Samouel, 2003, ss. 209, 211). Processen avslutas 

sedan med att storleken på urvalet bestäms. 

 

För denna studie utgör målpopulationen aktörer som investerar i aktier listade vid NASDAQ 

OMX och som inte har utländskt säte. De finansiella urvalsenheter som har valts ut för att 

mäta beteende hos investerare utgörs som nämnts tidigare av handelsvolym, 

aktieindexavkastning samt volatilitet på avkastning. Då denna studie ämnar studera om 

investerare på denna marknad påverkas av hur vädret ser ut kommer en statistika att skattas 

som medianen av väderdata om lufttryck samt temperatur vilka samlas in från tre skilda 

mätstationer. Urvalet av inhämtade data har ytterligare begränsats till väderdata avseende 

morgon (06:00), mitt på dagen, (12:00) samt eftermiddag/kväll (18:00). De mätenheter som 

tillämpas för temperatur samt lufttryck utgörs av grader Celsius, (° C), respektive hektopascal 

(hPa). Som tidigare nämnt har även statistik om aktieägares nationstillhörighet samlats in 

från SCB för helår (-2000) respektive halvår (2000-) samlats in. Även om detta innebär ett 

kraftigt urvalsbortfall bör detta ses som ett mindre problem då värdena i materialet uppvisar 

en hög grad av homogenitet samt där förändringar från föregående statistikpunkt 

storleksmässigt bör bedömas som små.   

 

För studien har totalurval tillämpats med avseende på marknadsdata. Detta innebär att för 

tidigare definierad period har kompletta dataserier avseende indexvärden samt handelsvolym 

inhämtats. Med avseende på den senare har dock endast en kortare tidsram tillämpats som en 

följd av att tillgänglig data varit begränsad. Med avseende på väderdata har 

tillgänglighetsurval tillämpats vid valet av tre mätstationer för framställandet av varje 

variabel. Vidare har längre brister i mätdata från enskild station inneburit att data från annan 

station inhämtats för att komplettera emedan enskilda eller ett fåtal bortfall lämnats från 

åtgärd.   

 

För att undvika lokala avvikelser till följd av avvikande väder samt för att erhålla ett samlat 

värde för att representera landet som helhet har mätstationer för tre geografiska områden valts 

ut via ett bekvämlighetsurval. Ett syfte med detta är att tillskapa ett geografiskt representativt 

värde för landet som helhet men även att förmildra eventuella effekter av tillfälliga och lokalt 

avgränsade fenomen.  Detta bekvämlighetsurval har ytterligare begränsats till att endast 

omfatta godkända värden för att undvika aggregerade värden respektive värden av misstänkt 

kvalitet. Som en effekt av att mätstationer både tagits ur och i bruk under tidsramen för 

datainsamlingen har mätstationer även valts med omsorg till längden i dess mätserier.  Vidare 

har för studien värden för lufttryck och temperatur tagits från tre olika stationer för att 

reducera inverkan från lokala avvikelser och aggregerade värden.    
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För skattningar av regressioner samt genomförande av hypotestester för skattade modell och 

dess koefficienter brukas statistikprogramvarorna Gretl 2016c, R version 3.2.5 med tillägget 

R Commander version 2.3–1 med paketet epack version 1.2.5 samt SOFA v.1.4.6.  

5.5 DATABEHANDLING 

Som ett led i studiens genomförande har de indata som inhämtats som tidsserieform 

bearbetning i olika form. Ett syfte med denna bearbetning tar sin utgångspunkt i att anpassa 

de indata som inhämtats till de hypoteser som ställs inom ramen för denna studie. nedan följer 

inledningsvis en genomgång av de skattningar som gjorts med avseende på de 

marknadsvariabler som utgjort beroende variabler i denna studie därefter följer behandlingen 

av de vädervariabler som utgör oberoende variabler respektive data om aktieägarhärkomst. 

5.5.1 MARKNADSDATA 

Som tidigare nämnts utgör de marknadsdata som studien baseras på handelsvolym samt 

avkastning och avkastningsvolatilitet för index. Med avseende på handelsvolym kommer de 

rådata som inhämtas i tidsserieform att lämnas oförändrade då ingen generell beräkning antas 

vara nödvändig. Den avkastning som kommer att användas inom ramen för denna studie tar 

sin utgångspunkt i logaritmisk förändring från dag före, se Formel 1. Som framgår av formeln 

kommer de värden på avkastning som tillämpas att multipliceras med 100 något som sker av 

administrativa skäl för att minska antal nödvändiga decimaler. 

 
FORMEL 1 UTRÄKNING AVKASTNING PÅ INDEX 

𝑅𝑡 = 𝐿𝑁 (
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
) ∗ 100 

Där: 

Rt = avkastning vid tidpunkt t 

It = index vid tidpunkt t 

It-1 = index vid t-1 

Och LN anger den naturliga logaritmen  

 
Med avseende på den tredje oberoende variabel som testas i studien, volatiliteten på 
indexavkastning kommer denna baseras på en 7-dagarsvolatilitet som omvandlas till 
helårsvolatilitet i enlighet med observationspunkterna. För omvandling till helårsvolatilitet har 
därefter en multiplikation skett med roten av ett medel för antalet observationer som tagits i 
beaktande per kalenderår.  
 
Som framgår av Formel 2  nedan tar volatiliteten sin utgångspunkt i standardavvikelsen av 

dagsvärdet för indexavkastningen vid t samt dagsvärden för de 6 närmast föregående 

observationspunkterna.  

  

Formel 2 Uträkning av 7-dagars årlig volatilitet 

𝑉𝑡,å𝑟
𝑅 = √

∑ (𝑅𝑡 − �̅�)2−5
𝑡=1

7 − 1
∗ √252 

Där: 

Vt
R anger värdet för volatilitet på avkastning vid tidpunkt t 
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år anger att variabeln beräknats som ett helårsvärde  

Rt anger avkastning vid tidpunkt t 

 

Vid framtagandet av testbara tidsserier för de beroende variablerna har därefter ett outliertest 

genomförts. Det outlier test som har använts i denna studie utgår från Grubbs test, som följer 

av Formel 3 går detta test ut på att en T-kvot skattad utifrån den enskilda observationens 

avvikelse från populationsmedelvärdet samt populationens standardavvikelse testas mot en 

t-fördelning. För denna studie har en dubbelsidig signifikansnivå på fem procent tillämpats 

för genomförandet av detta test. 

 
FORMEL 3 GRUBBS TEST 

𝑇𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝑠
 𝑑ä𝑟 𝑇𝑖~𝑡𝑛−1 

För de senare testerna har även ett flertal rotvärden enligt formen √𝑥
𝑓

 samt en polynom 

residualskattning av storlek tre beräknats för de beroende variablerna detta då de uppvisade 

såväl skevhet som toppighet i fördelning samt mönster över tid.  

5.5.2 VÄDERDATA 

Som ett led i att ta fram värden för valda mätpunkter med avseende på väder har i ett första 

steg av tre mätstationer dragits ett medianvärde, WMxi, för varje mätpunkt i tid samt med 

avseende dagtid, se Formel 4. 

 
FORMEL 4SKATTNING AV MEDIAN FÖR MÄTPUNKTER FÖR VÄDERDATA 

 𝑊𝑢
𝑀ℎ𝑡 = 𝑓(𝑊𝑎ℎ𝑡, 𝑊𝑏ℎ𝑡, 𝑊𝑐ℎ𝑡), 𝑠𝑎𝑚𝑡, 𝑊𝑢

𝑀𝐶𝑡
= 𝑓(𝑊𝑎𝐶𝑡, 𝑊𝑏𝐶𝑡, 𝑊𝑐𝐶𝑡),

𝑊𝑀𝑡 = 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 
𝑛 + 1

𝑛
,  

Där: 

n = 3 

W = värde för mätpunkt 

M = median 

h = lufttryck 

C = temperatur 

a, b, c anger härkomst av ursprungsobservation 

u anger att värdet är oviktat 

och t anger observationsdatum  

 

Ett syfte med att använda medianvärden i detta steg av studien är att minimera eventuella 

effekter av avvikande värden från enskilda mätpunkter. Med avseende på lufttemperatur har 

skattningarna från Formel 4 sedermera använts för skattningar av dygnsavvikelser medan 

detta inte skett med lufttryck detta då den senare har uppvisat en generellt mer regelbunden 

karaktär. Som framgår av Formel 5 nedan skattas värdeavvikelserna i lufttemperatur som en 

datumspecifik avvikelse. Av Formel 5 framgår att datumvärdet för tidpunkt t har justerats 

mot ett medelvärde för specifikt datum och undersökningens tidsram. 

  
FORMEL 5 SKATTNING AV DYGNSAVVIKELSE 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑀å,𝑥 − �̅�𝑀𝑥 

Där: x anger datum 
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 å specifikt år 

samt �̅�𝑀𝑥anger datumspecifikt medelvärde 

 

För dygnvärde av förändring över dag respektive från dag innan har för den förra skattats 

som en förändring mellan morgon och kväll medan för den senare så har dygnvärdena 

använts för innevarande respektive föregående dag. Skattningen av förändringsvariablerna 

framgår av Formel 6 där principen ωt – ωt-1 tillämpas och där innevarande tidpunkts värde 

reduceras med föregående tidpunkts värde. 

  
FORMEL 6 SKATTNING AV FÖRÄNDRINGSKVANTITETER PÅ VÄDER 

𝑊𝑀ℎ∆𝑖𝑡 = 𝑊𝑀ℎ𝑖 𝑜 − 𝑊𝑀ℎ𝑖 𝑜−1, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑊𝑀𝐶∆𝑖𝑡 = 𝑊𝑀𝐶𝑖 𝑜 − 𝑊𝑀𝐶𝑖 𝑜−1  
Där:  

WMh och WMC anger värdet för värdet för väderobservation avseende lufttryck respektive 

temperatur. 

Δ anger att variabel avser förändring 

i = tidshorisont 

t = tidpunkt 

o = observationspunkt 

 

Värdena för vädervariablerna har därefter viktats med grund i ägarursprung, se Formel 7, där 

andelen angiven som ett viktat tal för svenskt ägandes andel av det totala ägandet vid tidpunkt 

i. Syftet med att vikta de slutliga vädervariablerna är att anpassa värdenas påverkan på de 

beroende variablerna då ägarursprunget till mindre än 100 procent överensstämmer med de 

oberoende variabler som testas. I samband med denna viktning har en viktning av hel- 

respektive halvårsdatapunkter utförts enligt ett flytande medeltal vidtagits för att justera för 

saknade värden mellan dessa datapunkter.  Anledningen till användandet av ett viktat tal i 

viktningen av ägandeandelar handlar främst om att det inte finns daglig statistik i detta 

avseende tillgängligt utan tillgänglig ägandestatistik för inledande del endast finns för årsslut 

och senare del även halvårsvis. 

    
FORMEL 7 VIKTNING AV VÄDER VARIABEL GRUNDAD I ÄGARURSPRUNGSANDEL 

𝑊𝑖
𝑣 = 𝑊𝑖

𝑢 𝐷𝑀𝐴𝑖

𝐷𝑀𝐴𝑖+𝐹𝑀𝐴𝑖
 , 𝑑ä𝑟 𝐹𝑀𝐴𝑖 + 𝐷𝑀𝐴𝑖 = 1 𝑠𝑎𝑚𝑡  𝐷𝑀𝐴𝑖 = 𝐷𝑑1 (

365 − 𝑖

365
) + 𝐷𝑑2 (

𝑖

365
) 

Där: 

Wu anger variabels oviktade värde 

Wv anger variabels viktade värde  

DMAi är ett flytande medeltal för svenskt ägande 

FMAi är ett flytande medeltal för utländskt ägande 

Och i = observationens läge under kalenderår 

  

Med avseende på de indikatorvariabler som så har de tidigare skattade värdena skattats om 

med ett flytande medeltal räknat på värdena för observationsdatumet samt för föregående 14 

datum. Som framgår av Formel 8 skattas det nya värdet som det tidigare ägarjusterade justerat 

med ett flytande medeltal av storlek 15. 
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FORMEL 8 UTRÄKNING AV 15-DAGARS AVVIKELSE MED FLYTANDE MEDELTAL 

𝐼𝑖 = 𝑊𝑖
𝑣 −

1

15
∑ 𝑊𝑖

𝑣

−14

𝑖=1

 

Där: 

I anger omräknad statistika 

i anger tidpunkt 

samt W anger ursprungsstatistikan  

 

Flytande medeltal utgör en enkel teknik att justera datavärden för eventuella brus som kan 

finnas i datat (Montgomery, Johnson, & Gardiner, 1990, s. 61). Med avseende på denna 

studie utgör både säsongsvariationer och den tidigare utförda ägarskapsjusteringen brus i 

form av skevhet mot tidiga värden i tidsserierna vilket motiverar denna justering. I ett andra 

steg har höga respektive låga värden för lufttryck och temperatur i enlighet med Formel 9, 

Formel 10 samt Formel 11. Som framgår formel 9, 10 samt 11 utgör statistikorna en funktion 

av det enskilda värdet samt ett eller två gränsvärden baserade på procentuell andel. I 

framtagandet av dessa gränsvärden har fördelningen för värdena för I beaktats och där 

gränsvärdet satts som det värde för vilket en bestämd andel värden för I befinner sig under 

respektive ovan. De procentuella andelar som tillämpats för denna studie utgör för låga 

respektive höga värden med avseende dagsobservationer av värden lika med eller 

understigandes den 30:e percentilen respektive överstigandes den 70:e percentilen. För 

förändringar över dag samt från dag före i formel 11 har en alternativ struktur med ett övre 

respektive lägre gränsvärde använts där dessa utgjorts av värdena för den tionde respektive 

nittionde percentilen.  

 
FORMEL 9 LÅGTRYCK OCH LÅG TEMPERATUR 

𝜔𝐿å𝑔 = 𝑓(𝐼1𝑖, %−) 
FORMEL 10 HÖGTRYCK OCH HÖGA TEMPERATURER 

𝜔𝐻ö𝑔 = 𝑓(𝐼1𝑖, %+) 
FORMEL 11 FÖRÄNDRING ÖVER DAG RESPEKTIVE FRÅN DAG FÖRE 

𝜔1 = 𝑓(𝐼2𝑖, %±), 𝑠𝑎𝑚𝑡 𝜔2 = 𝑓(𝐼3𝑖, %±)  
Där: %- och %+ utgör gränsvärden samt ± anger dubbla gränsvärden vilka anges av 

fördelningen av värden för alla Ii.  

Och ωLåg, ωHög, ω1 samt ω2 kan anta värdena 0 eller 1 och där värdet 1 kommer av I1i≤ %-, 

respektive I1i≥%+ samt %-≤Ii≥%+för de två sistnämnda. 

5.6 MODELLVAL 

5.6.1 LINJÄR REGRESSION MODELL 1 

En regressionslinje utgör ett sätt att visa hur en beroende variabel förändras vid förändringar 

i en eller flera oberoende variabler. För denna studie kommer en linjär regressionsmodell i 

enlighet med Formel 12 att tillämpas. Som framgår av Formel 12 antas beroende förklaras i 

olika grad av oberoende variabler samt en konstant där de enskilda oberoende variablernas 

förklaring beskrivs av dess riktningskoefficienter. 

  
FORMEL 12  MULTIPEL REGRESSIONSMODEL 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑁𝑋𝑁𝑖 + 𝜖𝑖 
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Gujarati (2003, s. 42) skiljer mellan två tolkningar av begreppet linjärt, i variabler respektive 

i parametrar. Ett linjärt samband i variablerna medför att beroende respektive oberoende 

variabler vid samma exponent ger ett linjärt samband medan linjärt samband i parametrarna 

innebär att β0, …, βk har lika exponent (Gujarati, 2003, s. 42). I denna studie avses med 

begreppet linjär endast att parametrarna har samma exponent. För att skatta regressionerna i 

denna studie kommer minsta kvadratmetoden att tillämpas. Generellt menar Gujarati (2003, 

s. 58) att det finns två metoder för skattning av regressioner som ofta används förutom 

ordinära minsta kvadratmetoden används även maximum likelihood. En fördel med minsta 

kvadratmetoden är att den förutom att vara matematiskt enklare att tillämpa även resulterar i 

den räta regressionslinjen med de minsta residualerna. För att utgöra den bästa objektiva 

estimatorn för en linjär regression kräver den ordinära minstakvadratmetoden att ett antal 

kriterier uppfylls. De klassiska antagandena innefattar att regressionsmodellen är korrekt 

formulerad och linjär samt inkluderar en fel term med medelvärdet noll samt konstant varans 

(Studenmund, 2014, s. 98). Vidare krävs att det inte existerar korrelation mellan feltermer 

samt mellan felterm och förklarande variabler, förklarande variabel får ej heller utgöra en 

linjär funktion av någon annan förklarande variabel. Till detta läggs ofta även ett antagande 

om normalfördelning. (Studenmund, 2014, s. 98) Formel 13 nedan ger en grundläggande 

beskrivning av den första modell som testas inom ramen för denna studie: 

 
FORMEL 13 REGRESSIONSMODELL 1 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + ∑ ∑ 𝛽𝑛℃𝑙𝑡 

3

𝑛=1

3

𝑙=1

+ ∑ ∑ 𝛽𝑛𝑝𝑚𝑡 

6

𝑛=4

3

𝑚=1

+ 𝜀𝑡 

Där: 

Yt anger värdet för oberoende variabel vid tidpunkt t 

pmt = värdet för lufttrycksstatistika m vid tidpunkt t. 

°Clt = värdet för temperaturstatistika l vid tidpunkt t. 

εt = felterm 

βn anger riktningskoefficient 

 

Som framgår av Formel 13 antas i denna studie att värdena för de oberoende variablerna 

korrelerar med värden för tidigare tidpunkter, av enkelhet har därför fem laggade värden 

använts i förklaringsmodellen. Vidare testas i modellen de ägarviktade värdena för dag samt 

förändringar mellan olika dagar samt över dag.  

 

5.6.2 MODELL 2 - DUMMYMODELL 

Som en alternativ modell att pröva hur finansiella variabler samvarierar med väder kommer 

även en dummyvariabelsmodell att användas. Renodlade dummyvariabelmodeller kallas 

även för Anovamodeller och går ut på att data klassificera in i kategorier vilka utesluter data 

från andra kategorier (Gujarati, 2003, s. 298). Som följer av Formel 14 nedan specificeras 

uppbyggnaden av den dummymodell som testas. 
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FORMEL 14 REGRESSIONSMODELL2 

𝑌𝑡 = 𝜗0 + ∑ ∑ 𝜗𝜏°𝐶𝑜𝑡

4

𝜏=1

4

𝑜=1

+ ∑ ∑ 𝜗𝜏𝑝𝑞𝑡

8

𝜏=5

4

𝑞=1

+ 𝜀𝑡   

Där: 

Yt anger värdet för beroende variabel vid tidpunkt t 

°C och p anger temperatur respektive lufttryck 

 ϑτ anger koefficienten för dummyvariabel τ,  

o och q anger dummyvariabel o respektive q 

 

Som framgår av dummy modellen i Formel 14 skattas de beroende marknadsvariablerna som 

testas förklaras av de indikatorvariabler som beskrivits i tidigare avsnitt. Av modellen 

framgår att den beroende variabeln skattas som värdena av en konstant och värdena för de 

fyra temperaturindikatorerna samt fyra lufttrycksindikatorerna. 

 

5.6.3 HETEROSKEDASTICITET OCH AUTOKORRELATION I FINANSIELLA 
TIDSSERIER 

Två vanliga problem som associeras med finansiella tidsserier utgör klusterbildningar samt 

autokorrelation i feltermen. Medan det förstnämnda innebär stora skillnader i spridning 

mellan olika perioder innebär den senare att framtida feltermer förklaras till viss del av de 

som föregår. För att minsta kvadratmetoden ska utgöra den mest effektiva skattningen av en 

regression antas både att feltermen har ett oberoende av tidigare feltermer men även att dess 

spridning är homoskedastisk för olika perioder (Gujarati, 2003, ss. 68, 70, 79). Då båda dessa 

problem medför problem för validiteten av den inferens som dras av de regressionsmodeller 

som tidigare presenterats kommer de standardavvikelser som skattas inom ramen för denna 

studie att utgå från en estimator som är konsistent med att dessa båda problem. Den 

heteroskedasticitets och autokorrelations konsistenta (HAC) estimatorn som tillämpas för 

denna studie utgörs av en Newey-West varians estimator vilken utgår från att en faktor f 

multipliceras med variansen för den enskilda koefficienten där faktorn beror av den okända 

autokorrelationen (Stock & Watson, 2015, s. 650). Som följer av Formel 15 skattas faktorn 

som ett plus den dubblerade summan av populationens autokorrelation gånger en faktor för 

observationerna j minus ett trunkerande värde m och fraktionen av m för alla observationer j 

till m minus ett.  

 
FORMEL 15 SKATTNING AV FAKTOR FÖR NEWEY-WEST VARIANCE ESTIMATORN 

𝑓𝑇 = 1 + 2 ∑ (
𝑚 − 𝑗

𝑚
) �̂�𝑗, 𝑑ä𝑟 𝑚 = 0,75𝑇1/3

𝑚−1

𝑗=1

 

och ρ anger populationens autokorrelation.
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5.6.4 NORMALITET OCH MULTIKOLINJÄRITET I MODELL 

Som tidigare nämnt utgör ett annat effektivitetsantagande för de skattningar som kommer att 

utföras inom ramen för denna studie utav att ingen förklarande variabel äger en perfekt 

korrelation eller förklaras av en eller fler andra förklarande variabler. Detta benämns även 

med termerna kolinjäritet respektive multikolinjäritet där en respektive flera linjära samband 

existerar mellan förklarande variabler (Gujarati, 2003, ss. 203-204). Kolinjäritet medför för 

de skattningar som utför genom att reducera precisionen i de skattningar om förhållandet 

mellan förklarande och beroende variabler som dras genom att öka medelfelen hos de 

kolinjära koefficienterna (Gujarati, 2003, s. 344). Generellt kan kolinjäritet definieras utifrån 

om en beroende variabel perfekt kan förklaras av förändringar i en annan oberoende variabel 

eller om det existerar något annat starkt linjärt samband mellan de oberoende variablerna. 

Studenmund  (2014, s. 264) menar på att medan den förra typen av kolinjäritet, perfekt, som 

enkelt kan utesluta är den senare typen av kolinjäritet, imperfekt, mer problematisk. Detta 

eftersom en viss grad av kolinjäritet antas närvarande i alla modeller något som medför att 

bedömningen av imperfekt kolinjäritet snarare handlar om att testa för den utsträckning som 

en modell innehåller kolinjäritet än om dess närvaro (Studenmund, 2014, s. 271). Två vanliga 

mått för att fastställa förekomsten av kolinjäritet i en modell utgörs av användande av 

korrelationskoefficienterna mellan de beroende variablerna samt skattningar för enskilda 

variablers variansinflationsfaktor (Studenmund, 2014, ss. 272-273).  Även om den förra 

medger en begränsning i att endast två variablers samband mäts menar Studenmund (2014, 

s. 272) att det är användbart för att hitta potentiell kolinjäritet och menar att 0,8 utgör ett 

frekvent använt gränsvärde för klassificering av huruvida stark korrelation råder. Med 

avseende på det senare måttet brukar värden överstigandes 5 för enskild variabel medge starkt 

kolinjärt samband (Studenmund, 2014, s. 274). För denna studie kommer både 

korrelationskoefficienterna och variansinflationsfaktorerna för de oberoende variablerna att 

analyseras för grad av kolinjäritet i modellerna.  

5.7 STATISTISKA TESTER 

Med grund i de förklaringsmodeller som skattats fram inom ramen för denna studie har ett 

flertal tester av både modellantaganden och hypoteser genomförts. Ett syfte med att utföra 

tester av modellantaganden handlar om att om att skatta hur starka de slutsatser som dras vid 

hypotestester är. Som en del i utförandet av dessa tester har en generell signifikansnivå på 5 

procent ställts. Nedan inleds med en genomgång av de tester som kommer att genomföras i 

syfte att testa den statistiska modell används för studien därefter följer de statistiska tester 

som kommer att användas för att testa de hypoteser som ställts i föregående kapitel. 

5.7.1 MODELLANTAGANDEN 

Som nämnts i tidigare avsnitt utgår den modellskattning som genomförs inom ramen för 

denna studie från att ett antal antaganden uppfylls. Ett av dessa antaganden utgörs av att 

modellens felterm följer en normalfördelning. För detta ändamål kommer feltermens 

fördelning att dels examineras visuellt med grund i dels histogram men även i en 

normalfördelningsdiagram förutom visuellt kommer feltermens fördelning även att testas 

med Jarque-Bera normalitetstest, se Formel 16. Som framgår av Formel 16 följer testet en X2 
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fördelning med två frihetsgrader och tar sin utgångspunkt i hur residualens urvalsstorlek, 

toppighet och skevhet. Då en normalfördelad variabel har skevhet och toppighet om noll 

respektive tre testar detta normalitetstest hur väl variabeln följer dessa värden (Gujarati, 

2003, s. 148). 

  
FORMEL 16 JARQUE-BERA NORMALITETSTEST 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+

(𝐾 − 3)2

24
] ~𝑋2

2 

Där:  

S och K anger av residualens skevhet respektive toppighet 

n anger urvalet storlek. 

 

Förutom antagandet om en normalfördelad felterm antas att förhållandet mellan olika 

parametrar är konstanta över den tidsperiod som studeras. Då en av riskerna med att basera 

en regression utgörs av att förhållandet förändras över tid kommer två olika stabilitetstest att 

genomföras. Det första stabilitetstest som kommer att utföras för att testa modellerna utgörs 

av Quandt likelihood ratio test (QLR-test) som kan beskrivas som ett utvidgat Chow test på 

så sätt att båda testar för om en perioduppdelning ger en bättre förklaring av en dataserie 

(Stock & Watson, 2015, ss. 609-610). Ett motiv för att testa för sådana förändringar är att 

dessa försvagar de skattningar som görs (Gujarati, 2003, s. 273).  Till skillnad från Chow-

statistikan som kräver att enskilda brytpunkter matas in manuellt något som implicerar ett 

behov av vetskap om när en brytpunkt existerar i materialet skattar QLR-statistikan den 

största statistikan från flera olika brytpunkter.  Som följer av Formel 17 skattas statistikan 

som det maximala värdet från samtliga möjliga brytpunkter i ett förutbestämt intervall. 

  
FORMEL 17 QUANT LIKELIHOOD RATIO 

𝑄𝐿𝑅 = max[𝐹(𝜏0), 𝐹(𝜏0 + 1), . . , 𝐹(𝜏1)] ~𝑋𝑝
2 

 

QLR-testet testar nollhypotesen att modellens parametrar är stabila och att 

strukturförändringar saknas. Det besvarar dock inte vad i modellen som skiljer sig mellan 

perioderna. Testet utgår från antaganden om att underperioder i modellen följer en 

normalfördelning med lika spridning samt att dess spridning vid t är oberoende. (Gujarati, 

2003, ss. 275-276)  Som ett komplement till QLR-testet kommer även ett test baserat på den 

kumulativa summan av rekursiva residualer att användas för att testa stabiliteten i 

modellernas parametrar. Under antagandet om att stabilitet existerar i modellens parametrar 

antas de rekursiva residualernas enskilda vikter följa en normalfördelning med väntevärdet 

noll och ha en konstant standardavvikelse (Brown, Durbin, & Evans, 1975, s. 152). Som 

följer av Formel 18 nedan kommer Harvey och Colliers (1977, s. 105) tvåsidiga t-test att 

användas för att testa om de rekursiva residualerna avviker från antagandena om 

normalfördelning. 

 
FORMEL 18 HARVEY-COLLIER T 

[(𝑛 − 𝑘 − 1)−1 ∑ (�̃�𝑗 − �̅̃�)
2

𝑛

𝑗=𝑘+1

]

−
1
2

(𝑛 − 𝑘)−
1
2 ∑ �̃�𝑗

𝑛

𝑗=𝑘+1

 ~ 𝑡𝑛−𝑘−1 
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5.7.2 HYPOTESTESTER 

För denna studie tillämpas signifikanstester för att verifiera huruvida de hypoteser som ställs 

i denna studie har substans i de data som insamlats. Generellt utgår signifikanstest från 

testning av sanningen hos en nollhypotes på en datamängd (Gujarati, 2003, s. 129). Vid 

signifikanstest används en teststatistika och dess fördelning för bestämning huruvida en 

nollhypotes ska förkastas (Gujarati, 2003, s. 129). En distinktion som kan göras inom 

signifikanstestning tar sin grund i huruvida en teststatistika kräver någon särskild parametrisk 

fördelning eller inte (Moore, McCabe, Alwan, & Craig, 2016, s. 16:1). Medan den förra har 

känslighet mot större avvikelser från dessa fördelningsantaganden med hänsyn till inferens 

innebär avsaknande av dylika antagande bland icke parametriska statistikor att dessa även 

har mindre känslighet för skilda eller avvikande fördelningar (Moore, McCabe, Alwan, 

Craig, & Duckworth, The Practice of Statistics for Business and Economics, 2011, s. 16:1). 

Inom ramen för denna studie kommer både parametriska och icke parametriska tester att 

utföras. För denna studie har tre olika teststatistikor använts för hypotestestning i form av t-

test och F-test samt Kruskal-Wallis H-test vilka beskrivs mer nedan. Med avseende på 

hypotestestning med signifikanstest kallas värden på teststatistikor som ligger i den 

förutbestämda kritiska zonen för statistiskt signifikanta (Gujarati, 2003, s. 131). 

  
5.7.2.1 T-TEST 

För att testa om de enskilda vädervariablerna har en signifikant effekt på de beroende 

variablerna kommer t-test att genomföras på riktningskoefficienterna för de oberoende 

vädervariablerna. Som följer av FORMEL 19 skattas de oberoende variablernas t-värde som 

kvoten av dess riktningskoefficient delat med koefficientens medelfel. Denna kvot antas 

vidare följa en t-fördelning med antal observationer minus antalet koefficienter i modellen 

som frihetsgrader.  

  
FORMEL 19 T-TEST  

𝑡𝐾 =
�̂�𝐾 − 𝛽𝐻0

𝑆𝐸(�̂�𝐾)
, 𝑑ä𝑟 𝑡𝐾~𝑡𝑁−𝐾 

 

5.7.2.2 F-TEST 

För att testa om den väderbaserade modellen det vill säga om statistika för lufttryck och 

lufttemperatur samt koefficienterna för dessa har en signifikans testas dessa med F-statistikan 

enligt FORMEL 20 nedan. F-testet är ett konstruerat hypotestest som kan användas för att testa 

övergripande hypoteser såsom signifikans av flera koefficienter eller alternativ 

perioduppdelning (Studenmund, 2014, s. 165; Chow, 1960, s. 598). För denna studie kommer 

användningen av F-test att avgränsas till att testa för skattade modellers generella signifikans. 

Detta test testar endast om given modell ger en bättre förklaring än en modell som utgår 

endast från den beroende variabeln medelvärde allena (Studenmund, 2014, s. 167). Som 

framgår av FORMEL 20 nedan skattas värdet för statistikan med grund i förklarande 

kvadratsumman respektive residualkvadratsumman justerat för antal koefficienter och 

observationer.     
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FORMEL 20 F-TEST 

𝐹 =
∑ (�̂�𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1 /𝐾

∑ 𝜀𝑖
2𝑁

𝑖=1 /(𝑁 − 𝐾 − 1) 
, 𝑑ä𝑟 𝐹~𝐹𝑁−𝐾−1 

 

5.7.2.3 KRUSKAL-WALLIS H-TEST 

Kruskal-Wallis H-test är ett rank test som utgår från att en variabels värden fördelas i olika 

grupper med grund i de enskilda observationernas storlekar för att utifrån dessa testa 

variationen mellan två variabler (Moore, McCabe, Alwan, & Craig, 2016, s. 16:25). Vid 

genomförandet av detta test i denna studie kommer de oberoende variablerna att delas upp i 

fem ungefärligt lika stora kvantiteter med utgångspunkt i dess värden.  

  
FORMEL 21 KRUSKAL-WALLIS H-TEST 

𝐻 = [(

12
𝑁

𝑁 + 1
) ∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖
] − 3(𝑁 + 1)

𝐼

𝑖=1

𝑑Ä𝑟 𝐻 𝑎𝑠𝑦𝑚𝑡𝑜𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡~𝑋𝐼−1
2  
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6 EMPERI 

Empiriavsnittet inleds med redogörande av deskriptiv statistik för de variabler som tillämpas 

inom ramen för denna studie samt för den databearbetning som utförts på de beroende 

variablerna. Den deskriptiva avlöses av en beskrivning av hur de beroende variablerna 

korrelerar inbördes, och således förekomst av kolinjäritet i de testade modellerna, men även 

hur de korrelerar med de beroende variablerna. Detta åtföljs av en redovisning av de resultat 

som genererats för de modeller som upprättats för denna studie. Resultatredovisningen                                                           

6.1 DESKRIPTIV STATISTIK 

Utifrån vad som tidigare beskrivit i det praktiska metodkapitlet har två olika data tagits fram 

med hänsyn till periodlängd. Syftet med denna uppdelning utgår från att de oberoende 

variablerna uppvisar en viss skillnad mellan de två periodstorlekarna trots att den egentliga 

skillnaden vid en första anblick utgörs av att datamaterial 1 inte innefattar de begynnande 

1762 tidsperioderna från datamaterial 2. Som ett led i genomförandet av studien har de 

beroende variablerna analyserats för att klarlägga ifall de tidsserier som inhämtats innefattar 

avvikande värden. Av Tabell 1 nedan framgår en redovisning av antal observationer som 

rensats från tidsserierna. Som tidigare nämnts i den praktiska metoden har Grubbs test utgjort 

valkriterium för vilka värden som ska klassas som outliers.     

 
TABELL 1 DESKRIPTION AV RENSNING AV AVVIKANDE VÄRDEN 

 obs. före rensning Antal avvikande obs. Obs efter rensning 

Handelsvolym 3759 29 3730 

Avkastning 5521 27 5494 

Volatilitet  5521 48 5473 

 

Som framgår av Tabell 1 ovan så har 29 respektive 27 och 49 avvikande observationer 

exkluderats från de testade tidsserierna före testning. Som vidare framgår av tabell 1 har 

denna exkludering relativt liten effekt med avseende på totalt antal ingående observationer 

procentuellt mindre än en procent för samtliga beroende variabler. Som framgår av Tabell 2 

nedan medför denna rensning en reduktion både av toppigheten och snedheten i fördelningen 

för både handelsvolym och volatilitet. För avkastningen ökade dock snedheten i datans 

fördelning i mindre omfattning medan toppigheten minskade. 

 
TABELL 2 BEROENDE VARIABLERS FORM FÖRE SAMT EFTER RENSNING AV AVVIKANDE 
OBSERVATIONER 

  Handelsvolym Avkastning Volatilitet 

Inklusive 

avvikande 

värden 

Snedhet 3.4054 0.0055439 1.9082 

Ex. toppighet  35.515 4.1186 5.2420 

Exklusive 

avvikande 

värden 

Snedhet  1.0108 -0.21049 1.4202 

Ex. toppighet 1.1044 1.5555 2.2699 

 

Förutom exkludering av outliers har de beroende variablerna handelsvolym samt volatilitet 

genomgått en transformation med en rot-term i enlighet med beskrivning i metoden. Då 
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denna transformation passat sämre för avkastningsdata än de andra beroende variablerna har 

denna lämnats oförändrad för den fortsatta genomgången av den deskriptiva statistiken.  

 

Som följer av tabellerna 3 - 5 nedan ges en grundläggande beskrivning av de beroende 

respektive oberoende variablernas värdemässiga distribution utifrån de datauppsättningar 

som har använts för hypotestestningen i denna studie. Med anledning av att varje datamaterial 

har utformats med hänsyn till de beroende variablerna samt att redogörelse av 

observationsstorlek redan företagits i tabell 1har denna uteslutits från denna redogörelse. 

Redogörelsen tar här snarare utgångspunkt i att beskriva hur spridningen i de enskilda 

variablerna ser ut med hänsyn till minimi samt maximivärden respektive den 

standardavvikelse som finns i materialet. Vidare ges två beskrivningar av variablernas 

mittenvärden i form av medelvärde respektive medianvärde. Tabell 3 nedan beskriver det 

material som använts för den beroende variabeln handelsvolym med trunkering till tre 

positiva värdedecimaler. Som framgår av Tabell 3 så förhåller sig den värdemässiga 

fördelningen för den beroende variabeln handelsvolym som varierande mellan 1,149 och 

1,171 med en standardavvikelse på 0,00366. Vidare framgår att det polynomt justerade värdet 

förhåller sig runt noll med en mindre spridning än det ojusterade värdet som även tydliggörs 

av Figur 3 nedan där det justerade värdet som ges av den nedre plotten förhåller sig nära noll 

medan det ojusterade värdet i den övre delen generellt ligger över medel början av perioden 

och under i den centrala delen.  

 
FIGUR 3 TIDSSERIEPLOT FÖR SQRTVOLYM SAMT *SQRTVOLYM 2001 -2015 
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Vidare framgår att det viktade värdet för dag på lufttryck varierar runt ett medelvärde på 

639,2 hPa med en standardavvikelse på 26,8 hPa. Med avseende på förändringar under dag 

respektive under dygn uppvisas för båda en fördelning runt 0 och standardavvikelser om 4,5 

hPa för den förra respektive 2,8 hPa för den senare. Det viktade dagvärdet för temperatur 

uppvisar ett medelvärde på 0,1 medan förändringsvärdet för dag respektive dygn varierar 

runt 0,9 samt 0 standardavvikelserna uppgår till 1,8 samt 1,2 och 1,2.  För 

indikatorvariablerna anges medelvärde på 0,3 samt 0,29 för hög- respektive lågtryck medan 

variabeln för lägsta respektive högsta temperatur centrerar kring 0,1. Med avseende på 

indikatorerna för avvikande höga och låga förändringsvärden för dag och dygn ligger 

medelvärdena för lufttryck något under 0,2 medan förändringsvärdena för temperatur 

överstiger samma värde.    

 
TABELL 3 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR HANDELSVOLYM 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. 

sqrtvolume1 1.162 1.161 1.149 1.171 0.00366 

*sqrtvolume <-0.000 <0.000 -0.012 0.011 0.002 

hPa1 639.281 640.567 580.029 701.958 26.805 

hPa2 0.0341 0.000 -22.868 21.393 4.510 

hPa3 0.00779 0.000 -20.284 16.014 2.897 

C1 0.111 0.150 -8.729 5.840 1.845 

C2 0.990 0.915 -4.316 7.601 1.249 

C3 -0.00612 0.000 -7.473 5.420 1.214 

hPalow 0.294 0 0 1 0.455 

hPahigh 0.301 0 0 1 0.459 

hPaI1 0.183 0 0 1 0.387 

hPaI2 0.184 0 0 1 0.387 

Clow 0.105 0 0 1 0.307 

Chigh 0.104 0 0 1 0.305 

CI1 0.222 0 0 1 0.415 

CI2 0.219 0 0 1 0.414 

 

Med avseende på avkastning framgår av Tabell 4 att avkastningen varierar kring ett 

medelvärde nära noll med standardavvikelsen 1,2 medan det viktade dagvärdet för lufttryck 

varierar runt 653 hPa med en standardavvikelse om 42 hPa. Det polynomt justerade värdet 

medger endast en mindre skillnad i förhållande till det ojusterade värdet medelvärdet ligger 

nu nära noll medan förändringen i medianen utgörs av ett nära halverat värde. Av Figur 4 

framgår spridningen av de båda skattningarna på avkastning som tillämpas i studien över tid. 

Med avseende på de viktade förändringsvariablerna för lufttryck uppvisas ungefärligt samma 

spridning som i Tabell 3 med medelvärden om noll och standardavvikelser om 4,7 respektive 

3,0 hPa. För det viktade dagvärdet på temperatur uppvisas en medeltemperatur om 5,9 och 

en standardavvikelse om 4,8 medan motsvarande för förändringsvärdena för temperatur 

uppvisar 1,0 och 1,3 för dag respektive 0,0 och 1,2 för dygn. För indikatorvariablerna för 

höga och låga värden för lufttryck och temperatur ligger medelvärdena på 0,3 respektive 0,1 

avrundat till en decimal medan medelvärdet för indikatorvariablerna för avvikande 

förändringsvärde uppgår till 0,2 för både lufttryck och temperatur. 

                                                             
1 För sqrtvolume har transformationen X^(1/128) tillämpats. 
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FIGUR 4 TIDSSERIEPLOT FÖR AVKASNING OCH *AVKASTNING 1994–2015 
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För volatilitet framgår av Tabell 5 för studieperioden ett medelvärde på 1,02 medan 

standardavvikelsen uppgår till 0,004 detta innebär i sig att ungefär 68 procent av de skattade 

värdena som testas i studien ligger i bandet mellan 1,017 och 1,025 procent. För det polynomt 

justerade värdet uppvisas liknande effekter som i föregående behandlade beroende variabler. 

För de oberoende vädervariablerna uppvisas i stort likvärdiga distribution för datamaterialet 

i tabell 5 som i tabell 4 med generellt små skillnader för medelvärden och standardavvikelse. 

 
TABELL 5 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR VARIABLERNA FÖR VOLATILITETSMODELLERNA 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. 
SqrtVolatilitet 1.0213 1.0211 1.0052 1.0320 0.00407 

*SqrtVolatilitet <-0.0001 <-0.0001 -0.0151 0.0106 0.00395 

hPa1 653.852 651.319 569.664 821.707 42.859 

hPa2 0.0169 0.000 -24.198 24.487 4.70965 

hPa3 0.0101 -0.0644 -20.284 17.208 3.00790 

C1 5.913 5.709 -8.371 20.434 4.801 

C2 1.0108 0.919 -4.719 8.236 1.301 

C3 -0.00189 0.000 -7.473 6.309 1.258 

hPalow 0.300 0 0 1 0.458 

hPahigh 0.299 0 0 1 0.458 

hPaI1 0.199 0 0 1 0.399 

hPaI2 0.198 0 0 1 0.399 

Clow 0.0999 0 0 1 0.299 

Chigh 0.0999 0 0 1 0.299 

CI1 0.199 0 0 1 0.399 

CI2 0.199 0 0 1 0.399 

 

För att sammanfatta den deskriptiva statistikan över de oberoende variablerna I tabell 3 till 5 

uppvisas en generellt mindre variation men också lägre medelvärden för dagvärdena på 

lufttryck och temperatur för den kortare perioden som använts för testning mot 

handelsvolym. Detta tyder på att den senare delen av tidsperioden som undersökts haft 

generellt både lägre lufttryck men också varit kallare än den inledande delen. en annan aspekt 

att nämna är att även om omfattningen i de flesta fall varit ringa att en generell avvikelse 

uppstått för en majoritet av indikatorvariablerna detta som följd av rensningen av outliers för 

de beroende variablerna.  
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6.2 KOLINJÄRITET 

Av Tabell 6 till 8 nedan framgår Korrelationsmatriser för de tre oberoende variablerna för 

denna studie. Av nämnda tabeller framgår korrelationen för modell 1 av den övre vänstra 

delen medan korrelationen för modell 2 ges av den nedre vänstra delen av tabellerna. Som 

framgår av övre högra hörnet i Tabell 6 nedan framgår en generellt begränsad korrelation 

mellan lufttryck och temperatur med koefficienter med en största koefficient om -0,26 mellan 

förändring dag i temperatur och dygnsförändring för lufttryck samt en minsta koefficient om 

0,01 mellan dagvärdet för lufttryck och dygnsförändring av temperatur. Med avseende på 

korrelationen mellan lufttrycksvariablerna uppvisas en största koefficient mellan förändring 

dag och förändring dygn om 0,51 även för temperatur uppvisas en största koefficient för 

förändringar mellan dag och dygn om 0,39. Vidare har dagvärdet på lufttryck den största 

koefficienten mot handelsvolym på 0,35, generellt uppvisas lägre korrelation för 

handelsvolym och temperatur än för handelsvolym och lufttryck.   
 
TABELL 6 KORRELATION FÖR VARIABLER FÖR MODELL 1 OCH 2 OCH HANDELSVOLYM 

 - - hPa2 hPa3 C1 C2 C3 Sqrtvolym  

CI1 0.1522 - 0.0841 -0.0111 -0.0689 0.1405 0.0104 0.3538 hPa1 

Chigh 0.0691 0.0452 - 0.5113 -0.1617 0.1078 -0.2163 0.0133 hPa2 

Clow 0.1563 0.0840 -0.1174 - -0.1224 -0.2643 -0.2044 0.0341 hPa3 

hPaI2 0.0299 0.0264 -0.0040 0.0610 - 0.0541 0.3038 0.0054 C1 

hPaI1 0.0482 0.0180 0.0015 0.0328 0.2873 - 0.3946 0.0048 C2 

hPahigh -0.0271 0.0006 0.0068 0.0261 -0.0568 -0.0128 - 0.0044 C3 

hPalow 0.0386 -0.0001 -0.0412 0.0456 0.1527 0.1138 -0.4245 - - 

Sqrtvolym 0.0175 -0.0049 0.0059 0.0238 0.0873 0.0820 0.0499 0.0302 - 

 CI2 CI1 Chigh Clow hPaI2 hPaI1 hPahigh hPalow  

 

Med avseende på korrelationskoefficienterna för model två som ges av den nedre delen till 

vänster i Tabell 6 framgår en högsta koefficient mellan temperatur och lufttryck om 0,06 för 

lågtryck och större förändringar av temperatur över dygn. Med avseende på koefficienterna 

för korrelation mellan lufttrycksvariablerna uppvisas en högsta koefficient om -0,42  mellan 

lågt och högt tryck medan den högsta korrelationen för temperatur uppvisas för 

dygnsförändringar som uppvisar en koefficient på 0,15 med både förndring dag och lågtryck. 

Med avseende på korrelation med handelsvolym uppvisas en högsta korrelationskoefficient 

om 0,087 med  förändringar under dygn i temperatur. 

 

För korrelationen mellan variablerna i modell 1 med avseende på avkastning framgår avden 

övre högra delen i Tabell 7 nedan  en högsta koefficient om -0,24 mellan temperatur och 

lufttryck för dagsförändringar i den förra och dygnsförändringar i den senare. Vidare framgår 

en högsta koefficient om 0,51 för lufttryck mellan förändringsvariablerna samma variabler 

genererar även den högsta koefficienten för temperaturvariablerna. Med avseende på 

korrelation med avkastning uppvisas en högsta korrelation för dygnsvärde på temperatur med 

en koefficient om -0,033. Som framgår vidare av Tabell 7 så produceras den högsta 

koefficienten mellan temperatur och lufttryck av de bådas 

dygnsförändringsindikatorvariabler med en koefficient om 0,11. För korrelation mellan 

temperaturvariablerna produceras en högsta korrelation mellan de båda 

förändringsindikatorerna med en koefficient på 0,16 medan den högsta koefficienten för 
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lufttryck genereras mellan indikatorerna för högtryck och lågtryck med en koefficient på -

0,42.    

 
TABELL 7KORRELATION FÖR VARIABLER FÖR MODEL 1 OCH 2 OCH AVKASTNING 

 - - hPa2 hPa3 C1 C2 C3 Rt  

CI1 0.1603 - 0.0568 0.0003 -0.0030 0.1194 0.0107 0.0100 hPa1 

Chigh 0.0805 0.0488 - 0.5188 -0.0788 0.1072 -0.2031 0.0183 hPa2 

Clow 0.1481 0.0920 -0.1110 - -0.1121 -0.2499 -0.1933 0.0259 hPa3 

hPaI2 0.0788 0.0859 -0.0070 0.0574 - 0.2245 0.1312 -0.0338 C1 

hPaI1 0.1117 0.0471 -0.0381 0.0748 0.3037 - 0.3840 0.0042 C2 

hPahigh 0.0440 0.0602 -0.0168 0.0941 -0.0486 -0.0113 -- 0.0077 C3 

hPa -0.0023 0.0347 -0.0172 -0.0297 0.1308 0.1062 -0.4279 - - 

Rt 0.0296 0.0331 0.0045 0.0244 0.0214 0.0421 0.0161 0.0004 - 

 CI2 CI1 Chigh Clow hPaI2 hPaI1 hPahigh hPa  

 

För den beroende variabeln avkastning genereras den högsta korrelationskoefficienten för 

förändring i lufttryck över dag med en koefficient på 0,04. 

 

Av Tabell 8 nedan framgår att den högsta korrelationen mellan temperatur och lufttryck i 

modell 1 uppnås mellan förändring i temperatur över dag och förändringar över dygn för 

lufttryck med en koefficient på -0,24. För korrelation mellan temperaturvariablerna 

respektive lufttrycksvariablerna anges för samma modell en största koefficient om 0,38 för 

den förra respektive 0,51 för den senare, i båda fallen ger de två förändringsvariablerna den 

största korrelationen. Med avsende på den oberoende variabeln volatilitet uppvisas den 

största koefficienten för dagvärdet på luttryck med en korrelationskoefficient om -0,12. 
  
TABELL 8 KORRELATION FÖR VARIABLER I MODELL 1 OCH 2 AVSEENDE AVKASTNING 

 - - hPa1 hPa2 hPa3 C1 C2 C3  

CI1 0.2126 - -0.1297 0.0034 0.0035 0.0335 -0.0283 -0.0019 Sqrtvolatilitet 

Chigh 0.1078 0.0470 - 0.0561 0.0001 -0.0038 0.1188 0.0122 hPa1 

Clow 0.1520 0.1050 -0.1110 - 0.5175 -0.0774 0.1097 -0.2012 hPa2 

hPaI2 0.0707 0.0984 0.0187 0.0508 - -0.1106 -0.2481 -0.1910 hPa3 

hPaI1 0.1094 0.0720 0.0149 0.0636 0.3020 - 0.2237 0.1317 C1 

hPahigh 0.0304 0.0577 -0.0398 0.0586 -0.0470 -0.0105 - 0.3836 C2 

hPa 0.0009 0.0261 0.0529 -0.0215 0.1312 0.1056 -0.4284 - - 

Sqrtvolatilitet -0.0426 -0.0504 -0.0170 0.0008 -0.0208 -0.0348 0.0264 0.0007 - 

 CI2 CI1 Chigh Clow hPaI2 hPaI1 hPahigh hPa  

 

För modell 2 uppvisas av Tabell 8 störst korrelation mellan temperatur och lufttryck för 

dygnsförändringar i den förra och dagförändringar i den senare med en koefficient på 0,10. 

Med avseende på den interna korrelationen mellan temperaturvariablerna respektive 

lufttrycksvariablerna för modell 2 uppvisas den högst koefficienten mellan förändringar dag 

och dygn med koefficienterna 0,21 respektive -0,42.  För korrelationen mellan avkastning 

och indikatorvariablerna uppvisas en största koefficient om -0,05 för förändringa över dag.  

För att sammanfatta genomgången av korrelationen  mellan studiens variabler ovan 

föranleder ingen koefficient mellan de oberoende variablerna någon anledning att misstanke 

om att kolinjäritet utgör något problem i de modeller som testas.  För att testa för kolinjäritet 

i modellerna har även skattningar av de förklarande variablernas  variansinflationsfaktorer 



 

52 
 

skett vilka redovisas modellvis i Tabell 9 samt 10 nedan. Av Tabell 9 framgår att de skattade 

Vif-värdena för de oberoende variablerna i modell 1 alla understiger 2 med en maximal 

skattning för modellen för handelsvolym och den oberoende variabeln för förändringar över 

dag om 1,604. Generellt är det den oberoende variabel som ger högst utslag även för de andra 

regressionerna för modell 1.  

 
TABELL 9 SKATTADE VARIANSINFLATIONSFAKTORER FÖR MODELL 1 

 handelsvolym Avkastning Volatilitet 

hPa1 1.030 1.018 1.018 

hPa2 1.604 1.600 1.598 

hPa3 1.582 1.576 1.572 

C1 1.123 1.066 1.066 

C2 1.456 1.468 1.467 

C3 1.400 1.267 1.266 

 

Med avseende på modell 2 framgår istället de högsta Vif-värdena för indikatorerna för lågt 

respektive högt lufttryck. Även om den förra är större rent generellt för samtliga regressioner 

är skillnaden mellan lågt och högt lufttryck liten. Även för modell 2 erhålls små skattningar 

för Vif med ett maximalt värde på 1.259. 

 
TABELL 10 SKATTADE VARIANSINFLATIONSFAKTORER FÖR MODELL 2 

 handelsvolym Avkastning Volatilitet 

hPalow 1.259 1.256 1.255 

hPahigh 1.225 1.245 1.237 

hPaI1 1.099 1.121 1.119 

hPaI2 1.111 1.121 1.121 

Clow 1.054 1.055 1.053 

Chigh 1.026 1.027 1.033 

CI1 1.030 1.045 1.067 

CI2 1.056 1.067 1.091 

 

För att sammanfatta denna belysning av graden av kolinjäritet i det datamaterial som har 

testats för denna studie förefaller denna förhålla sig begränsad. Även om det förvisso finns 

korrelation som berördes inledningsvis under denna rubrik förhåller den sig relativt 

begränsad vilket inte ger någon antydan om att enskilda kolinjära samband i de modeller som 

ställts upp förhåller sig vara ett betydande problem. Vidare medger ej heller de vif skattningar 

som genomförts någon antydan om att det skulle finnas ett starkare multikolinjärt förhållande 

mellan de beroende variablerna i oavsett modell. 

6.3 REGRESSIONSRESULTAT 

I denna del presenteras de resultat som genererats för de modeller som testats på de data 

som samlats in inom ramen för denna studie.  

6.3.1 MODELL 1 

I Tabell 11 nedan presenteras resultat för regressionsskattningar av modell 1 vilken 

introducerats i tidigare avsnitt. Från tabellen framgår att samtliga skattade variabler för 
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lufttryck uppvisar signifikanta koefficienter för handelsvolym vid 5 procents signifikans. 

Medan det skattade dagvärdet uppvisar ett p <0,0001 uppvisar de båda förändringsvärdena p 

<0,029 respektive 0,001 för dag- och dygnsförändringar.  

 
TABELL 11REGRESSIONSRESULTAT MODELL 1: KOEFFICIENTER, BEROENDE VARIABLER 

 Handelsvolym Avkastning Volatilitet 

 Koefficient p-värde  Koefficient p-värde  Koefficient p-värde  

Konst 1.1303 <0.0001 * −0.0882498 0.7114  1.02909 <0.0001 * 

hPa1 4.97888e-05 <0.0001 * 0.000243211 0.5002  −1.20958e-05 0.0009 * 

hPa2 −2.70698e-05 0.0299 * 0.000802973 0.8589  2.0995e-05 0.0891 ‘ 

hPa3 6.52966e-05 0.0010 * 0.0110349 0.1018  −1.43713e-05 0.4331  

C1 6.12953e-05 0.3144  −0.00933328 0.0065 * 3.34474e-05 0.3173  

C2 −9.96012e-05 0.1596  0.0119492 0.4284  −9.62984e-05 0.1672  

C3 2.41692e-05 0.6754  0.0133817 0.3888  2.96459e-05 0.4967  

          

Adj.R^2 0.1287   0.0010   0.0176   

F 92.8197 <0.0001 * 2.2591 0.0351 * 2.4560 0.0225 * 

JB 1.5910 0.4513  594.297 <0.0001 * 3.3121 0.1908  

QLR 111.738 <0.0001 * 16.9463 0.2198  114.476 <0.0001 * 

H-C 5.7242 <0.0001 * -0.9680 0.3330  -3.8100 0.0001 * 

 

Tabell 11 visar även att den skattade förändringen i handelsvolym är generellt begränsad med 

alla koefficienter mindre än ±0,0001 vidare uppvisas positiva koefficienter för dygnsvärden 

samt dygnsförändringar för både lufttryck och lufttemperatur medan koefficienterna för 

förändringar över dag uppvisar negativa skattningar. Även det skattade F-värdet för modellen 

medger signifikans för att innefatta koefficienter som är skilda från noll. Dock uppvisar de 

tester som skattats för modellantagandena på signifikanta strukturella förändringar i den 

testade modellen vilket medför att de skattningar som gjorts är mindre effektiva. 

 

Med avseende på polynomt justerade värden för handelsvolym framgår av Tabell 12 nedan 

det skattade resultatet. Som framgår av tabellen så medger den polynoma justeringen mindre 

signifikans för såväl modellen som de enskilda koefficienterna mot skattningarna i utan 

justering. I den justerade skattningen uppvisar ingen av koefficienterna för lufttryck på 

signifikanta värden medan samtliga koefficienter för lufttemperatur är signifikanta vid tio 

procent men inte vid femprocent. För modellen som helhet uppvisar skattningen på F-testet 

på liknande resultat som för koefficienterna för lufttemperatur dock visar statistikorna för 

normalitet såväl som stabilitet i modell på signifikanta värden vid 1 procent respektive 

femprocent för den sistnämnda. För avkastning uppvisar endast koefficienten för dygnsvärde 

avseende temperatur på signifikans med ett p-värde på 0,0065. Med avseende på 

skattningarna av koefficienternas tecken framgår av Tabell 11 att koefficienten för dagvärde 

på temperatur uppvisar negativ förändring medan övriga koefficienter för de oberoende 

variablerna uppvisar positiva koefficienter. Vidare medger även det skattade signifikanta F-

värdet att modellen innehåller koefficienter skilda från noll dock visar det skattade testvärdet 

för Jarque-Bera på att modellens skattade residualer är signifikant skilda från ett antagande 

om normalfördelning. 
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TABELL 12 REGRESSIONSRESULTAT MODEL 1: KOEFFICIENTER, POLYMT JUSTERADE BEROENDE 
VARIABLER 

 Handelsvolym Avkastning Volatilitet 

  Koefficient  p-värde  Koefficient p-värde  Koefficient p-värde  

Const 0.00213377 0.4280  0.0498239 0.8353  0.00390022 0.1155  

hPa1 −3.17398e-06 0.4538  −1.08226e-05 0.9762  −6.09739e-06 0.1058  

hPa2 5.44694e-06 0.6320  0.000925842 0.8376  1.89538e-05 0.1239  

hPa3 2.24515e-05 0.1734  0.0109193 0.1055  −1.14896e-05 0.5269  

C1 −8.54234e-05 0.0719 ’ −0.00938501 0.0061 * 3.4496e-05 0.2889  

C2 −9.59266e-05 0.0966 ’ 0.0125645 0.4047  −0.000116284 0.0841 ‘ 

C3 9.24223e-05 0.0754 ’ 0.0131907 0.3950  3.62796e-05 0.3937  

          

Adj.R^2 0.0042   0.0009   0.0060   

F 1.9992 0.0623 ’ 2.2040 0.0397 * 1.1235 0.3455  

J-B 49.0685 <0.0001 * 591.276 <0.0001 * 2.6607 0.2643  

QLR 24.8993 0.0176 * 17.0032 0.2165  73.1892 <0.0001 * 

H-C -2.4141 0.0158 * -0.8698 0.3844  -0.4254 0.6705  

 
Med avseende på modellskattningen med en polynomt justerad avkastning framgår av Tabell 
12 att endast koefficienten för dagvärdet på temperatur uppvisar ett signifikant p-värde bland 

de oberoende variablerna. För modellen som helhet medger även det skattade värdet på F-

testet på att modellen innehåller koefficienter som är signifikant skilt från noll. Med avseende 

på statistikorna för modellantagandena uppvisar endast Jarque-Bera skattningen på 

signifikant värde för en icke-normalfördelad felterm.   

     

Med avseende på volatilitet uppvisar endast koefficienterna för dagvärde samt förändring 

över dag på signifikans vid tio procent och endast den förra signifikans vid fem procent. 

Generellt uppvisar skattningarna på volatilitet som beroende variabel på mycket små (± 

<0,0001) koefficienter för de testade oberoende variablerna. För modellen som helhet 

uppvisar även skattningen av F-test på att modellen innehåller koefficienter som är 

signifikant skilda från noll. Med avseende på modellantagandena uppvisar båda 

teststatistikorna för strukturella förändringar för stark signifikans med p-värden på 0,0001 

eller lägre. 

 

I likhet med både handelsvolym och avkastning uppvisar även volatilitet mindre signifikanta 

koefficienter för de oberoende variablerna när ett polynomt justerat värde använts.  Av Tabell 

12 framgår att endast värdet för temperaturförändring över dag har en signifikant koefficient 

vid tio procent men ingen av koefficienterna är signifikanta vid fem procent. Med avseende 

på modellantagandena uppvisar denna skattning av modell ett på de minst signifikanta 

avvikelserna och endast koefficienten för QLR är starkt signifikant vid en procent. Dock 

uppvisar den andra teststatistikan för strukturförändring i modellens variabler på rakt 

motsatta värden med ett p-värde på 0,67.    

6.3.2 MODELL 2 

Av Tabell 13 nedan redovisas de skattningar som gjorts för modell 2, som framgår av tabellen 

uppvisar koefficienterna för lufttryck signifikans i förhållande till handelsvolym precis som 

i den ojusterade skattning av modell 1 tidigare. Vidare uppvisar högt lufttryck starkare 

signifikans än lågt lufttryck, den senare uppvisar signifikans endast vid tio procent. Såväl 
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kraftigare lufttrycksförändringar över dag samt dygn och högtryck uppvisar signifikans vid 

en procent medan ingen av koefficienter för lufttemperatur är signifikanta vid tio procent. 

För modellen som helhet medger ett en procent signifikant F-värde för att modellen 

innehåller koefficienter som är skilda från noll. Med avseende på modellantagandena 

uppvisar skattningar av statistikorna på stark signifikans för såväl förändringar i variablernas 

struktur som en icke-normalfördelad felterm. 

     
TABELL 13 REGRESSIONSRESULTAT MODELL 2: KOEFFICIENTER, BEROENDE VARIABLER 

 Handelsvolym Avkastning  Volatilitet 

 Koefficient p-värde  koefficient p-värde  Koefficient p-värde  

Konst 1.16152 <0.0001 * −0.0483884 0.1111  1.02135 <0.0001 * 

hPalow 0.000349652 0.0597 ’ 0.00364835 0.9322  0.000203461 0.2344  

hPahigh 0.000581365 0.0025 * 0.0380876 0.3828  0.000338612 0.0665 ’ 

hPaI1 0.000547813 0.0027 * 0.114978 0.0096 * −0.000291081 0.0796 ’ 

hPaI2 0.000636186 0.0009 * 0.0207069 0.6505  −7.21707e-05 0.6779  

Clow 0.000166533 0.5651  0.0668955 0.2598  0.000130365 0.5853  

Chigh 0.000103829 0.7355  0.0223761 0.6844  −0.000130366 0.6021  

CI1 −9.85385e-05 0.4997  0.0815322 0.0489 * −0.000452312 0.0031 * 

CI2 0.000105922 0.5336  0.0563485 0.1695  −0.000316849 0.0441 * 

          

Adj.R^2 0.0140   0.0021   0.0044   

F 3.1201 0.0016 * 3.1442 0.0014 * 2.6547 0.0066 * 

J-B 13.2776 0.0013 * 572.127 <0.0001 * 11.4278 0.0032 * 

QLR 175.978 <0.0001 * 13.1892 0.7688  104.207 <0.0001 * 

H-C -5.5707 <0.0001 * -0.3436 0.7311  5.3788 <0.0001 * 

 

Med avseende på det polynomt justerade värdet på handelsvolym framgår av Tabell 14 endast 

mindre förändringar generellt mot föregående skattning. I likhet med den föregående 

skattningen uppvisar lufttryck generellt en högre signifikans än lufttemperatur men till 

skillnad från den föregående skattningen uppvisar koefficienten för större förändringar över 

dag inte längre signifikans vid tio procent. För de övriga koefficienterna med avseende på 

lufttryck förändras signifikansen marginellt mot föregående skattning. För modellen som 

helhet medger det skattade F-värdet att modellen innefattar koefficienter som är fem procent 

signifikant skilda från noll. Med avseende på modellantagandena utgör endast skattningen 

för Jarque-Bera på 59,5 statistiskt signifikant medan skattningarna för QLR samt H-C ej 

medger signifikanta problem för modellen. Med avseende på avkastning framgår av Tabell 

13 att de både koefficienterna för större förändringar i lufttryck respektive temperatur skattas 

en respektive fem procent signifikanta medan övriga modellkoefficienter inte är signifikanta. 

För modellen medges ett signifikant F för att innefatta koefficienter som är skilda från noll 

dock skattas modellen med ojusterade värden på avkastning signifikant avvika från en 

normalfördelning. Med avseende på tillämpandet av en polynom justering på avkastning 

framgår av Tabell 14 signifikansen med avseende på både koefficienterna för 

dagförändringar fortfarande är signifikanta dock har dess signifikans minskat och medan 

denna för lufttryck fortfarande är fem procent signifikant är nu förändringskoefficenten för 

temperaturförändringar dag endast tio procent signifikant. Vidare skattas i linje med i 

modellen med ojusterad avkastning en procent signifikanta F-test och värde på Jarque-Bera.  
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TABELL 14 REGRESSIONSRESULTAT MODELL 2: KOEFFICIENTER, POLYNOMT JUSTERADE BEROENDE 
VARABLER 

 Handelsvolym Avkastning  Volatilitet 

 Koefficient p-värde  Koefficient p-värde  koefficient p-värde  

Konst −0.00037596 0.0122 * −0.074821 0.0136 * 5.31697e-05 0.7994  

hPalow 0.000281446 0.0515 ’ 0.00344785 0.9359  0.000185944 0.2655  

hPahigh 0.000422842 0.0027 * 0.0378858 0.3856  0.000319353 0.0719 ’ 

hPaI1 0.000232361 0.1029  0.11403 0.0101 * −0.000301878 0.0672 ’ 

hPaI2 0.000431168 0.0036 * 0.0186599 0.6837  −3.52606e-06 0.9835  

Clow 7.79653e-07 0.9971  0.0667378 0.2610  0.000127355 0.5786  

Chigh 0.000103325 0.6783  0.0205027 0.7087  −9.69998e-05 0.6900  

CI1 7.0541e-05 0.5280  0.0801941 0.0527 ’ −0.000390835 0.0102 * 

CI2 7.67213e-05 0.5637  0.0558971 0.1728  −0.000344251 0.0232 * 

          

Adj.R^2 0.0080   0.0020   0.0040   

F 2.2652 0.0205 * 3.0747 0.0018 * 2.5112 0.0100 * 

J-B 59.5022 <0.0001 * 567.503 <0.0001 * 2.9390 0.2300  

QLR 13.7317 0.7223  12.243 0.8427  40.4723 <0.0002 * 

H-C -0.5987 0.5493  0.5389 0.5899  -1.8742 0.0609 ’ 

 

För volatilitet skattas koefficienterna för större förändringar över dag och dygn signifikanta 

vid fem procent i den ojusterade modellen, se Tabell 13, medan koefficienterna för högtryck 

respektive större dagliga lufttrycksförändringar är signifikanta vid tio procent. För modellen 

som helhet skattas det enprocentigt signifikant innefatta koefficienter skilda från noll. Med 

avseende på feltermens fördelning skattas den signifikant vid en procent avvika från en 

normalfördelning. Vidare framgår av både QLR och Harvey-Collier skattningen att det finns 

signifikant stöd vid en procent för närvaro av skiftningar i sambanden mellan variablerna i 

skattningen. Vid tillämpande av en polynom justering av volatiliteten sker inga större 

förändringar av signifikansen hos de oberoende variablerna koefficienterna. Som framgår av 

Tabell 14 är både koefficienten för större dagliga förändringar samt koefficienten för 

dygnsförändringar fortfarande signifikanta vid fem procent samt koefficienterna för högt 

lufttryck och större dagliga lufttrycksförändringar signifikanta vid tio procent. För modellen 

som helhet medger även skattningen på F ett fem procent signifikant värde för att innefatta 

koefficienter som är skilda från noll. Med avseende på modellantagandena uppvisas i 

skattningen mot den polynomt justerade beroende variabeln endast ett en procent signifikant 

värde för QLR medan skattningen för Jarque-Bera respektive Harvey-Collier är osignifikant 

respektive tio procent signifikant.         

6.4 GRUPPERADE DISTRIBUTIONSJÄMFÖRELSER 

Av Tabell 15 nedan framgår skattade resultat för distributionsjämförelser grupperat efter 

storlek för studiens oberoende variabler. Resultaten i tabellen avser en gruppuppdelning i 

fem lika stora grupper. Med avseende på Handelsvolym framgår av tabellen att 

distributionerna skiljer sig signifikant mellan de olika grupperna för fem av sex testade 

oberoende variabler varav alla tre lufttrycksvariabler skattas en procent signifikant för att det 

finns en skillnad i distribution med avseende på denna. I Figur 5 spridning i handelsvolym 
grupperat efter dagvärde (t. v) samt dagförändringar (t. H)Figur 5 nedan illustreras denna 

skillnaden i distributionen hos handelsvolym för dagvärden och värden för förändringar 

under dag. Av figur 4  framgår att mittpunkten i handelsvolym är lägre för låga värden för 
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lufttryck än höga med avseende på dagvärde medan förändringar under dag har en spridning 

för handelsvolym som ligger högre för negativa som positiva värden än för låga värden. 

  

 
FIGUR 5 SPRIDNING I HANDELSVOLYM GRUPPERAT EFTER DAGVÄRDE (T. V) SAMT 
DAGFÖRÄNDRINGAR (T. H) I LUFTTRYCK. 
 
TABELL 15 SKATTNINGSRESULTAT FÖR H-TEST 

 Handelsvolym Avkastning Volatilitet 

  H  p-värde  H p-värde  H p-värde  

hPa1 468.078 <0.0001 * 3.646 0.4560  379.345 <0.0001 * 

hPa2 24.786 <0.0001 * 10.146 0.0380 * 1.593 0.8101  

hPa3 24.013 <0.0001 * 11.242 0.0239 * 12.484 0.0140 * 

C1 17.306 0.0016 * 8.4 0.0779 ‘ 38.876 <0.0001 * 

C2 9.095 0.0587 ’ 9.889 0.0423 * 14.133 0.0068 * 

C3 1.684 0.7937  4.206 0.3789  11.741 0.0193 * 

 

Med avseende på lufttemperatur skattas dagvärdet som en procent signifikant för att en 

skillnad i distributionen för handelsvolym existerar medan förändringar över dag är endast 

tio procent signifikant och dygnsförändringar ej uppvisar någon signifikant skillnad i 

distribution mellan grupperna.  

 

För avkastning framgår av Tabell 15 vidare signifikant skilda distributioner för fyra av sex 

skattade oberoende variabler. Med avseende på lufttryck uppvisar de både gruppering utifrån 

förändringar dag men även dygn för fem procent signifikanta skillnader i distributionen för 

avkastning medan en gruppering utifrån dagvärde saknar signifikanta skillnader. Av Figur 6 

nedan illustreras distributionen i avkastning grupperat efter förändringar i lufttryck med 

avseende på dag samt dygn. Som framgår av figuren uppvisar de båda på variablerna inte 

någon större generell skillnad med avseende på spridning. 
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FIGUR 6 BOXPLOT FÖR SPRIDNING I AVKASTNING GRUPPERAT EFTER FÖRÄNDRING DAG (T. V) SAMT 
FÖRÄNDRING ÖVER DYGN (T. H) I LUFTTRYCK. 
 

För lufttryck visar endast en gruppering utifrån förändringar över dag på signifikanta 

skillnader mellan distributionen hos avkastning medan en gruppering utifrån dagvärdet för 

lufttemperatur uppvisar signifikans endast vid tio procent. 

 

För volatilitet skattas fem av de oberoende variablerna medge fem procent signifikant skilda 

distributioner. Som framgår av Tabell 15 ovan medger skattningarna för dag avseende på 

både lufttryck och lufttemperatur samt dagförändringar i temperatur en procent signifikanta 

distributionsskillnader i volatilitet. Vidare framgår att endast förändringar dag saknar 

signifikanta distributionsskillnader i volatilitet medan både dygnsförändringar i lufttryck 

samt lufttemperatur skattas fem procent signifikanta värden. 

 

Sammanfattningsvis framgår av Tabell 15 att de tre skattade variablerna för lufttryck uppvisar 

fem procent signifikanta skattningar för distributionsskillnader hos de beroende variablerna 

i sju fall av nio varav fyra även är signifikanta vid en procent. I kontrast till detta uppvisar de 

tre skattade variablerna för lufttemperatur endast fem procent signifikanta skattningar av 

distributionsskillnader i fem fall av nio varav endast en skattning är signifikant vid en 

procent. Den enda oberoende variabel som uppvisar signifikans vid fem procent för samtliga 

beroende variabler i studien utgörs av dygnsförändringar i lufttryck medan både dagvärde 

samt förändringar över dag i temperatur uppvisar signifikans vid tio procent för skilda 

distributioner i samtliga tre finansiella variabler.  
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7 ANALYS  

I detta avsnitt sammanförs samt jämförs de empiriska resultaten presenterade i det förra 

avsnittet med teorierna presenterade i avsnitt  4. Strukturen för denna analys kommer 

kronologisk följa den teoretiska strukturen som ges i avsnitt 4 och avlutas med ett 

sammanfattande stycke. 

7.1  RATIONALITET OCH VÄDER 

Med utgångspunkt i de resultat som genererats empiriskt generellt har visat på ett visst 

korrelationssamband mellan studiens vädervariabler och marknadsvariabler ger detta ett visst 

stöd för antaganden om en korrelation mellan externa stimuli och intern respons. I 

förhållande till rationalitet som antagande tyder detta på en avvikelse från det ortodoxa 

antaganden om optimering mellan relevant stimuli och respons. Alternativt skulle detta 

kunna tolkas i enlighet med Fernández-Huerga (2008, s. 720) som att rationalitets betydelse 

vid beslutsprocessen har en varierande betydelse beroende på grad av osäkerhet.  Eftersom 

samtliga modellskattningar dock uppvisat problem med modellantaganden i varierande grad 

medger detta dock vissa problem med att vara sig förkasta hypotes 1 att korrelation saknas 

mellan externa stimuli och intern respons. Detta implicerar sekundärt även att den fullt 

rationella självbestämmande organismen inte kan förkastas eller att rationalitets betydelse 

varierar beroende på situation. Med avseende på den icke-parametriska testningen som 

genomförts i denna studie uppvisas dock i varierande grad ett generellt signifikant stöd för 

korrelation mellan utfall av marknadsvariabler och enskilda grupperade vädervariabler. Sett 

utifrån den tudelade rationalitetsmodell som Kaufman (1999) talar detta för att det skulle 

kunna existera en relation mellan optimering och känslomässig upphetsning även om denna 

studie inte i egentlig mening kan påvisa att det verkligen förhåller sig så. Med stöd i de 

korrelativa samband som funnits i denna studie går det dock inte att finna stöd för Hanoch 

(2002a) mer organiska syn på förhållandet mellan känslor och beslutsoptimering. 

 

För att testa den förra rationalitetsmodellen ställdes två underhypoteser dels att det inte finns 

någon korrelation mellan humör och handelsmönster men även att det inte finns någon 

korrelation mellan väder och beslut. Med avseende på empirin i denna studie framgår av de 

skattningar som gjorts med avseende på distributioner för en uppdelning av handelsvolym 

att det finns ett en procent signifikant positivt samband med det dagliga värdet på lufttryck 

men även med avseende på dagvärdet för temperatur, något som talar för att de båda 

underhypoteserna går att förkasta. Detta är även i linje med Hirshleifer och Shumway (2003, 

s. 1028) resonemang om att individer på gott humör tenderar till mindre kritisk granskning 

samt direkt och indirekt förklarat beslutsfattande som Gardner (1985) föreslår. Med 

utgångspunkt i Isen, Shalker, Clark och Karp (1978) skulle den U-formade fördelningen för 

handelsvolym grupperat efter dagförändringar av lufttryck kunna ge uttryck för att avvikelser 

från normalvärden har en förstärkande effekt med avseende på handelsutfall. Något som dock 

talar emot ett förkastande av dessa hypoteser är att korrelationen inte är signifikant över 

samtliga tre marknadsvariabler som testats samt signifikant stöd för korrelation mellan 

temperatur och avkastning.  

7.2 HUMÖR OCH INFORMATIONSBEHANDLING 
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Med avseende på hypotes 3 att humör saknar korrelation med handelsmönster kan denna 

förkastas med grund distributionsskattningarna för handelsvolym på lufttrycksförändringar 

från dag före. Även om samtliga beroende variabler ger signifikant stöd för 

distributionsskillnader vid gruppering för lufttrycksförändringar från dag före medger endast 

handelsvolym stöd för sådana skillnader som är konsistenta med ASI:s antagande om 

dominanta alternativs starkare sannolikhet vid positiv affekt. För de övriga beroende 

variablerna uppvisas snarare oregelbundenhet mellan distributionerna vid gruppering utifrån 

förändringar vilka inte överensstämmer med ovan. Med avseende på hypotes 4 om negativ 

korrelation mellan väderförändringar från dag före uppvisas inget signifikant stöd för att 

förkasta nollhypotesen. Snarare ges i skattningarna för modell 1 intrycket av att eventuellt 

samband mellan förändringar från dag före och de med avseende på både lufttemperatur och 

lufttryck och beroende variabler snarare är positivt än negativ men eftersom dessa skattningar 

uppvisade problem bör detta ses som mindre säkert. För hypotes 5 att korrelation saknas med 

avvikande väder medges förvisso ett signifikant samband av skattningen av modell 2 dock 

medför de signifikanta avvikelser från modellantaganden som finns i skattningarna att denna 

korrelation bör tolkas försiktigt. Vid beaktade av de icke-parametriska skattningarna som 

gjorts för denna studie medger dessa inte signifikans för direkt korrelation mellan avvikande 

värden i väder och avvikande handelsmönster även om dagvärdet i lufttryck ger ett visst stöd 

för generell positiv korrelation med handelsvolym.      

7.3 BETEENDEFINANSIELL TEORI 

Med utgångspunkt i resultatet av empirin för denna studie medger generellt korrelation 

mellan ett flertal skattade vädervariabler och de oberoende variablerna med avseende på både 

regressionsmodellerna 1 och 2 men även de skattade distributions jämförelserna. Med hänsyn 

till de generella antagandeproblemen som var närvarande i regressionsmodellerna bör dessa 

dock ses mer perifert. Med avseende på distributionsjämförelserna som genomförts medger 

en majoritet av de skattningar som genomförts signifikant stöd för en korrelation mellan utfall 

av de testade marknadsvariablerna och dagvärde respektive dagförändring och 

dygnsförändringar i lufttryck och temperatur. Vidare ser sambanden olika ut både med 

avseende på beroende och oberoende variabler bland annat sticker distributionsskattningen 

för handelsvolym grupperad efter dagvärdet i lufttryck med ett en procent signifikant positivt 

samband mellan de två medan de flesta andra distributionsskattningarna påvisat svaga eller 

mindre enkla samband. Att de korrelativa sambanden mellan väder och marknadsvariabler 

är generellt att anse som svaga överensstämmer även med Hirshleifer och Shumway (2003) 

resonemang som tidigare nämnts kring korrelationen mellan molnighet och avkastning att 

det inte samtidigt är självklart att eventuell påverkansgrad korrelerar. Att de flesta korrelativa 

samband i denna studie är svaga överensstämmer även med fynd Yoon och Kang (2009, s. 

690) fann för perioden efter att restriktioner på utländska investerare tagit bort på den 

koreanska finansmarknaden. Detta skulle för denna studie tyda på att de svaga korrelationer 

som funnits i denna studie kan ses delvis som ett resultat av betydande närvaro av utländska 

investerare på Stockholmsbörsen.   

7.4 MARKNADSEFFEKTIVITET 

Med utgångspunkt i att testning av att marknadseffektivitet genom EMH samt AMH skett 

med utgångspunkt i dess antaganden angående rationalitet ska de resultat som genererats i 
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denna studie ses som begränsade till huruvida individers aggregerade rationalitet stämmer 

med den teoretiska beskrivningen. Med avseende på EMH bygger antagandena att en 

säkerhet alltid uppvisar tillgänglig informationsmängd på såväl aktörers tillgång på den 

senare som samtycke om den förra. Från ett rationalitetshänseende hänger antagandet om 

samtycke på att det existerar en gemensam analys och beslutsstruktur bland aggregerade 

investerare. Med grund i att det signifikanta förkastandet av hypotes 1 att det existerar en 

aggregerad rationalitet även medför att antagandet om samtycke bland tillräckligt många 

aktörer angående pris faller. Detta stöds i att studiens empiriska resultat kan påvisa 

signifikanta förhållanden mellan lufttryck respektive temperatur och de marknadsvariabler 

som insamlats. Däribland bör dock poängteras att graden av signifikans varierar mellan 

genererade testresultat samt att variabeln dygnsförändring lufttryck som enda vädervariabel 

uppvisar en konsistent signifikans om fem procent för de tre marknadsvariablerna i studien. 

Med hänsyn till att detta samband, allt annat lika, implicerar att aggregerade externa stimuli 

hos investerare vid Nasdaq OMX har en betydelse för deras beslutstagande medför detta att 

marknaden inte kan antas vara effektiv såsom definierat av Fama (1970). Med avseende på 

att de empiriska resultaten i denna studie uppvisar ett visst samband mellan externa stimuli, 

i meningen ovidkommande sådana, och beslutsfattande innebär att rationaliteten hos 

investerare uppvisar begränsningar talar detta starkare för en adaptiv effektivitet. Något som 

dock talar för att marknaden ändå är effektiv är att de korrelationer som uppmätts i denna 

studie ändå förhåller sig svaga. Med utgångspunkt i att AMH testas med hypotes 7 att 

variation i rationalitet inte existerar och att den teoretiska referensramen bakom hypotes 2 

som tidigare behandlats använts för denna testning medför detta att AMH inte kan förkastas. 

Detta innebär att det inte i denna studie är möjligt att förkasta att det existerar en 

beteendejusterad effektivitet på den studerade marknaden som innefattar antaganden om att 

period ineffektivitet däri. Denna slutsats är även konsistent med Zhou och Lee (2013, s. 1656) 

resultat vid sin studie av REIT:s vid NYSE, AMEX och NASDAQ att förutsägelsebarheten 

i avkastning varierar över tid respektive Urquhart och McGroarty (2014, s. 160) 

konstaterande att korrelationen mellan externa variabler och avkastning varierar över tid 

vilka båda talar för en adaptiv marknadseffektivitet. Eftersom de tester som gjorts med 

avseende på marknadseffektivitet i denna studie tagit sikte på bakomliggande antaganden 

begränsas dock de slutsatser som kan dras av empirin till att denna överensstämmer bättre 

med rationalitetsantagandet för AMH medan rationalitetsantagandet i EMH kan förkastas.       
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Detta avsnitt inleds med att studiens empiriska resultat kopplas samman med dess syfte i en 

diskussion genom en värdering av genererat utfall. Detta stycke åtföljs av en diskussion av 

hur framtida studier kan utformas med de lärdomar som dragit av denna studie. I detta 

avsnitts tredje stycke analyseras vilka praktiska och teoretiska bidrag som denna studie. I 

avsnittets fjärde stycke behandlas den genomförda studien utifrån samhälleliga och etiska 

aspekter.  

8.1 DISKUSSION 

Med utgångspunkt i att det övergripande syftet för denna studie har i denna uppsats 

genererats ett stöd i varierande styrka med avseende korrelativt samband mellan aktiehandel 

vid stockholmsbörsen och de vädervariabler som studerats. Med avseende på att besvarandet 

uteslutande stödjer sig mot statistiskt signifikanta icke-parametriska tester som ett resultat av 

konstaterade modellproblem i testade parametriska modeller bör dock den generella styrkan 

i de svar som dragits ses som mindre starka. Med avseende på studiens första delsyfte att 

skapa en testbar förklaringsmodell baserad i beteendevetenskaplig teori för korrelationen 

mellan väder och finansiella utfall har detta genomförts genom tillskapandet av två 

regressionsbaserade modeller samt icke-parametriska tester och viktade värden för väder.  

Ett problem som dock uppvisats kopplat till detta syfte har bestått i att den modell som 

skattats uppvisat antagandeproblem som förringat värdet av de skattningar som gjorts. Detta 

betyder i sig inte att det inte finns någon beteendevetenskaplig förklaringsmodell för de 

handlingsmönster som uppvisats utan snarare att de modeller som specificerats i studien inte 

har varit lämpliga för detta ändamål. 

 

Med avseende på det andra delsyftet med denna studie att tillskapa en förståelse av vad en 

eventuell korrelation mellan väder och marknadsutfall betyder för antaganden om rationalitet 

i beslutsfattande samt marknadseffektivitet bör besvarandet i denna studie ses som ytterst 

begränsat med avseende på specifik marknad i fokus för denna studie. Detta dels med grund 

i avsaknad av styrka i de resultat som dragits i denna studies empiriska studie men även med 

grund i dess generella avgränsning inom ämnet. Även om ett generellt stöd uppvisats för 

korrelation mellan väder och finansiella utfall medför de modellproblem som skattats att de 

korrelationsskattningar som gjorts ger ett generellt svagt stöd för att rationaliteten på 

marknaden är avvikande.  

8.2 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER 

Med utgångspunkt i att denna uppsats bidragit till att testa generella finansiella teoretiska 

antaganden kring aggregerade individers beteenden har denna studie bidragit till att lyfta 

externa stimulis inverkan på finansiella marknaders effektivitet. Då detta utgör ett relativt 

outforskat område inom den finansiella teorin samt att denna uppsats endast testat två externa 

stimuli i form av temperatur och lufttryck medger detta goda utvecklingsmöjligheter både 

med avseende på testande av såväl andra externa stimuli men även modeller. Med 

utgångspunkt på att denna uppsats argumenterar för generella rationalitetsantagandens 

problematik som förklaring på den aggregerade marknadens beteendemönster. Med 

hänvisning till begränsningen i uppsatsens behandlande av individer på en aggregerad nivå 
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skulle en framtida studie kunna fokusera på individnivå med insamling av dataserier för 

enskilda investerare eller genom en mixad kvantitativ-kvalitativ studie. Ytterligare skulle 

framtida studier kunna inriktas mot mer avgränsade segment av den nu studerade marknaden 

exempelvis genom avgränsningar grundade i storlek eller bransch.             

     

8.3 PRAKTISKT OCH TEORETISKT BIDRAG 

Med utgångspunkt i att denna studie har undersökt vädrets implikationer på marknaden med 

utgångspunkt i lufttryck och temperatur har den bidragit till att utöka de teoretiska 

kunskaperna om externa variablers korrelation med marknadsvariabler. Studien bidrar även 

med teoretiska bidrag kring hur denna korrelation förhåller sig till de teoretiska 

rationalitetsdefinitionerna. Ur ett praktiskt hänseende bidrar denna studie med att öka 

förståelsen för hur vädret korrelerar med individers aggregerade beslutsprocesser genom att 

förstå vad det är som medför beteendeavvikelser. Vidare tillför studien till den teoretiska 

kunskapen kring hur lufttryck korrelerar med aggregerade marknadsutfall. En begränsning i 

de resultat som genererats inom denna studie utgörs av att den inte tar i beaktande enskilda 

individer utan snarare aggregerade handelsmönster. Likväl förringar detta inte det praktiska 

bidraget av denna studie.    

8.4 SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER 

Med grund i att forskning utgör en del av samhället utgör avsikten i detta stycke att sätta den 

för denna uppsats utförda empiriska studien i en samhällelig kontext. Från både samhälleligt 

och individuellt hänseende menar Vetenskapsrådet (2011, s. 18) att forskning är av vikt för 

att bringa förbättrade förhållanden. Med hänvisning till detta bör den genomförda studien 

endast ses som en pusselbit i samhällets som helhet. Att studien medfört viss kunskap bör 

därför ses som positivt för samhället då det bidrar till att föra kunskapsmängden framåt. En 

annan aspekt av det samhälleliga utgörs av vad som ses som normativt rätt eller med andra 

ord etiskt. Med utgångspunkt i att denna studie utgått från offentliga sekundärdata för 

dataanalyser medger denna studie i sig inte någon direkt risk för skada för enskilda individer 

i samhället. Ytterligare har en objektiv databearbetnings tillämpning i denna uppsats bidragit 

till att möjliggöra för andra tolkningar och slutsatser av resultaten än de som dragits av 

författaren. Något som skett genom beskrivningar av de åtgärder som vidtagits skett stegvis.  

Vidare behandlar studien endast aggregerade subjekt och inte individer för att förklara 

resultaten även om ett etiskt problem kan ha uppstått genom viktningen utifrån ägarursprung 

även om den motiveras av ett försök att matcha stimuli och respons.    
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9 SANNINGSKRITERIER 

I denna del behandlas kvalitetsaspekter av studiens genomförande i form av dess trovärdighet 

vilket sker nedan genom diskussioner av studiens validitet och tillförlitlighet. 

9.1 VALIDITET 

Validitet relaterar till styrkan i de slutsatser som dragits i studien. Bryman (2012, ss. 47-48) 

skiljer mellan fyra typer av validitet, mät, intern samt extern och ekologisk validitet. Mer 

bestämt handlar validitet om det uppmätta relaterar till det som var avsett att mätas. För denna 

studie var avsikten att studera vädereffekten vid Nasdaq OMX detta skedde genom testande 

av klassiska antaganden om såväl rationalitet som korrelation mellan externa stimuli (väder) 

och tre marknadsvariabler. För det kvantitativa testandet av rationalitetsantagandena ställdes 

av nödvändighet antaganden om direkt förhållande mellan de oberoende variablerna och den 

variabel som avsågs testas. Som ett resultat av att många teorier kring hur vad som påverkar 

beslutsfattande hos individer utgör förenklingar finns dock en risk att det som uppmätts inte 

speglar verkligt förhållande. Ytterligare en faktor som kan vara problematisk för denna 

studies uppmätta resultat utgår från att mänskligt beteende är relativt mångfacetterat och att 

vissa aspekter fortfarande är outforskade. Med utgångspunkt i denna studies utformning 

överensstämmer den i viss mån med tidigare studier i behavior finance medan den skiljer sig 

i andra aspekter vilket gör vissa resultat mer svårbedömda.    

9.2 RELIABILITET 

Reliabilitetskriteriet handlar om hur beständigheten i de utslag som kommit av studien. 

Bryman (2012, s. 169) nämner faktorerna stabilitet, intern beständighet samt beständighet 

mellan observatörer som lämpliga för att bedöma hur tillförlitligt det som uppmätts är. 

Stabilitetsfaktorn härrör sig till hur stabila de resultat som uppmätts ser ut över tid medan den 

interna beständigheten rör hur indikatorer relaterar till varandra. Ett sätt att mäta den interna 

tillförlitligheten är att dela Datat på mitten för att mäta korrelationen mellan de två 

datahalvorna. Denna mätning kan ske genom att användande av teststatistikor vilka mäter 

hur väl en modell fungerar. För denna studie har två teststatistikor använts för denna typ av 

skattning dels QLR men även Harvey-Collier’s t vilka beskrivits tidigare i avsnitt 5.7.1. 

Skattningar för dessa ges i avsnitten 6.3.1 samt 6.3.2, dessa har i viss mån inneburit 

förkastande av modeller. Beständigheten mellan observatörer handlar om belysande av till 

vilken mån olika observatörer infogar skilda bedömningar av samma data. (Bryman, 2012, 

ss. 169, 170) Med avseende på beständigheten mellan observatörer finns det alltid en risk för 

att olika observatörer kommer till olika slutsats för samma data. Då vissa samband som 

studerats i denna studie tidigare inte studerats i större utsträckning medför detta en direkt risk 

att en annan observatör kommer till en annan slutsats. Dessutom medför 

rationalitetsbegreppets spridning i som utgångspunkt i såväl akademiska som filosofiska och 

andra samhällsområden att det finns en betydande formuleringsrisk mellan olika aktörer.   
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BILAGOR 
 



 

I 
 

BILAGA A.  DESKRIPTIVA DATA FÖR TESTADE VARIABLER 

A.1.HANDELSVOLYM 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. Skewness Ex. kurtosis IQ range Obs. 

Volym  246970000 223180000 57566000 2377100000 119520000 3.4054 35.515 132900000 3759 

Sqrtvolym 1.16204 1.16198 1.14981 1.17191 0.00366676 -0.00734462 -0.326069 0.00525732 3730 

hPa1 639.281 640.567 580.029 701.958 26.8050 -0.00356416 -1.04769 45.0921 3730 

hPa2 0.0341041 0.000000 -22.8684 21.3937 4.51051 0.0300136 1.93599 4.92828 3730 

hPa3 0.00779887 0.000000 -20.2844 16.0140 2.89760 -0.00798502 3.26198 3.20760 3730 

C1 0.111439 0.150182 -8.72981 5.84043 1.84550 -0.275832 0.628117 2.42863 3730 

C2 0.990111 0.915600 -4.31640 7.60150 1.24961 0.335977 1.34682 1.53127 3730 

C3 -0.00612622 0.000000 -7.47320 5.42020 1.21442 -0.101241 2.12228 1.34100 3730 

hPalow 0.294102 0.000000 0.000000 1.00000 0.455699 0.903779 -1.18318 1.00000 3730 

hPahigh 0.301877 0.000000 0.000000 1.00000 0.459134 0.863147 -1.25498 1.00000 3730 

hPaI1 0.183378 0.000000 0.000000 1.00000 0.387028 1.63639 0.677773 0.000000 3730 

hPaI2 0.184450 0.000000 0.000000 1.00000 0.387903 1.62717 0.647679 0.000000 3730 

Clow 0.105898 0.000000 0.000000 1.00000 0.307748 2.56154 4.56148 0.000000 3730 

Chigh 0.104290 0.000000 0.000000 1.00000 0.305677 2.58942 4.70512 0.000000 3730 

CI1 0.222520 0.000000 0.000000 1.00000 0.415994 1.33423 -0.219817 0.000000 3730 

CI2 0.219571 0.000000 0.000000 1.00000 0.414012 1.35487 -0.164319 0.000000 3730 
 



 

II 
 

A.2.AVKASTNING  

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. Skewness Ex. kurtosis IQ range Obs. 
Return  0.033037 0.081514 -8.0689 9.8834 1.3632 0.0055439 4.1186 1.4020 5521 

Return 

excl 

0.0277116 0.0808096 -5.34678 5.36632 1.27831 -0.210491 1.55549 1.38803 5494 

hPa1 653.854 651.319 569.664 821.707 42.7712 0.831028 1.05198 58.3859 5494 

hPa2 0.0153376 0.000000 -24.1980 24.4872 4.71317 -0.0237614 1.94325 5.10818 5494 

hPa3 0.00975916 -0.0644000 -20.2844 17.2080 3.01061 0.0164809 3.13114 3.27165 5494 

C1 5.91045 5.68090 -8.37120 20.4345 4.80231 0.00462211 -0.739879 7.65360 5494 

C2 1.00735 0.915600 -4.71960 8.23680 1.30218 0.351099 1.38579 1.58880 5494 

C3 -0.00421276 0.000000 -7.47320 6.30960 1.26057 -0.120218 2.08529 1.39040 5494 

hPalow 0.299964 0.000000 0.000000 1.00000 0.458283 0.873061 -1.23776 1.00000 5494 

hPahigh 0.299418 0.000000 0.000000 1.00000 0.458045 0.875900 -1.23280 1.00000 5494 

hPaI1 0.200218 0.000000 0.000000 1.00000 0.400200 1.49829 0.244887 0.000000 5494 

hPaI2 0.199308 0.000000 0.000000 1.00000 0.399517 1.50541 0.266272 0.000000 5494 

Clow 0.0997452 0.000000 0.000000 1.00000 0.299687 2.67139 5.13634 0.000000 5494 

Chigh 0.100109 0.000000 0.000000 1.00000 0.300173 2.66465 5.10034 0.000000 5494 

CI1 0.199672 0.000000 0.000000 1.00000 0.399790 1.50256 0.257692 0.000000 5494 

CI2 0.199854 0.000000 0.000000 1.00000 0.399927 1.50114 0.253416 0.000000 5494 



 

III 
 

A.3.VOLATILITET 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. Skewness Ex. kurtosis IQ range Obs. 
Volatilitet  17.304 14.459 1.9348 81.015 10.208 1.9082 5.2420 10.764 5521 

SqrtVolatilitet 1.0213 1.0211 1.0052 1.0320 0.0040713 0.086074 -0.15768 0.0056041 5473 

hPa1 653.852 651.319 569.664 821.707 42.8598 0.828865 1.03471 58.8469 5473 

hPa2 0.0169434 0.000000 -24.1980 24.4872 4.70965 -0.0271717 1.96065 5.10950 5473 

hPa3 0.0101148 -0.0644000 -20.2844 17.2080 3.00790 0.0120509 3.15447 3.27000 5473 

C1 5.91300 5.70950 -8.37120 20.4345 4.80127 -0.000734728 -0.740849 7.65360 5473 

C2 1.01084 0.919500 -4.71960 8.23680 1.30191 0.349014 1.39540 1.58415 5473 

C3 -0.00189910 0.000000 -7.47320 6.30960 1.25815 -0.127408 2.08852 1.38590 5473 

hPalow 0.300201 0.000000 0.000000 1.00000 0.458387 0.871828 -1.23992 1.00000 5473 

hPahigh 0.299653 0.000000 0.000000 1.00000 0.458148 0.874676 -1.23494 1.00000 5473 

hPaI1 0.199708 0.000000 0.000000 1.00000 0.399817 1.50229 0.256863 0.00000 5473 

hPaI2 0.198794 0.000000 0.000000 1.00000 0.399129 1.50945 0.278449 0.00000 5473 

Clow 0.0999452 0.000000 0.000000 1.00000 0.299954 2.66768 5.11653 0.00000 5473 

Chigh 0.0999452 0.000000 0.000000 1.00000 0.299954 2.66768 5.11653 0.00000 5473 

CI1 0.199525 0.000000 0.000000 1.00000 0.399680 1.50372 0.261163 0.00000 5473 

CI2 0.199708 0.000000 0.000000 1.00000 0.399817 1.50229 0.256863 0.00000 5473 
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BILAGA B. REGRESSIONSRESULTAT -  MODELL  1 

B.1.HANDELSVOLYM 

B.1.I. SKATTNING 1 

 Residuals vs time 
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 Skattad QLR plot 

 

BILAGA C.  REGRESSIONSRESULTAT: MODELL  2 

C.1.HANDELSVOLYM 

C.1.I.SKATTNING 1 

 Residuals vs time 
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 Skattad CUSUM plot 
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C.1.II. SKATTNING 2 

residuals vs time 
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 Residuals vs time 
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 Skattad QLR plot  

 

C.3. VOLATILITET 

C.3.I. SKATTNING 1 
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C.3.II.SKATTNING 2 

Residuals vs time 

 
 Skattad QLR plot 
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 Skattad CUSUM plot 

 

BILAGA D.  SKATTNINGSRESULTAT: KRUSKAL WALLIS H-TEST 

D.1.HANDELSVOLYM  

D.1.I.DAGVÄRDE TEMPERATUR 

p value: 1.685e-3 1 Kruskal-Wallis H statistic: 17.306 Degrees of Freedom (df): 4 
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Group N Median Min Max 

0.0 746 227852001.0 70312725.0 658557568.0 

1.0 746 211399829.5 80060159.0 628825200.0 

2.0 746 217656180.0 57565638.0 650223370.0 

3.0 746 218704498.0 61021431.0 639017400.0 

4.0 746 235222459.5 70708163.0 615510021.0 

 

D.1.II.TEMPERATURFÖRÄNDRINGAR: DAG 

p value: 0.05877 1 Kruskal-Wallis H statistic: 9.095 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 758 226243350.0 80369075.0 658557568.0 

1.0 735 225015965.0 57565638.0 650223370.0 

2.0 747 214151980.0 68074868.0 586913698.0 

3.0 744 216543676.0 70312725.0 605123038.0 

4.0 746 227293065.0 61021431.0 639017400.0 
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D.1.III.TEMPERATURFÖRÄNDRING: DYGN 

p value: 0.7937  Kruskal-Wallis H statistic: 1.684 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 747 227164290.0 71187492.0 658557568.0 

1.0 745 223114452.0 61021431.0 580600530.0 

2.0 747 219206541.0 76608139.0 639017400.0 

3.0 748 216628186.0 57565638.0 606518195.0 

4.0 743 225257158.0 70708163.0 650223370.0 
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D.1.IV.LUFTTRYCK, DAGVÄRDE.  

p value: < 0.001 (0.000)  Kruskal-Wallis H statistic: 468.078 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 746 178286130.5 57565638.0 599574087.0 

1.0 746 192532662.0 70312725.0 639017400.0 

2.0 747 234110877.0 72048433.0 606518195.0 

3.0 745 236943015.0 71187492.0 618224435.0 

4.0 746 276675947.5 61021431.0 658557568.0 
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D.1.V.FÖRÄNDRING LUFTTRYCK DAG 

p value: < 0.001 (5.554e-5)  Kruskal-Wallis H statistic: 24.786 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 746 228906955.0 61021431.0 599574087.0 

1.0 746 213636150.5 71187492.0 650223370.0 

2.0 746 213802579.5 57565638.0 628825200.0 

3.0 747 219362310.0 75654063.0 658557568.0 

4.0 745 235837564.0 70708163.0 633298759.0 

 

D.1.VI.FÖRÄNDRING LUFTTRYCK DAG 

p value: < 0.001 (7.940e-5)  Kruskal-Wallis H statistic: 24.013 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 746 221902736.5 68074868.0 650223370.0 

1.0 746 217146523.5 70312725.0 639017400.0 

2.0 746 208941196.5 61021431.0 618224435.0 

3.0 746 223310694.0 75654063.0 658557568.0 

4.0 746 238757076.5 57565638.0 633298759.0 
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D.2.VOLATILITET 

D.2.I. TEMPERATUR, DAG 

p value: < 0.001 (7.388e-8) Kruskal-Wallis H statistic: 38.876 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1097 13.256 2.52776445457 55.9760974838 

1.0 1092 15.566 3.32595722274 55.7476743205 

2.0 1095 14.317 1.93484988959 56.072809964 

3.0 1094 14.553 2.58511205449 55.250097337 

4.0 1095 14.899 4.01963168801 53.5639531901 
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D.2.II.FÖRÄNDRING TEMPERATUR, DAG 

p value: 6.881e-3  Kruskal-Wallis H statistic: 14.133 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1132 14.423 2.52776445457 53.967899659 

1.0 1063 14.602 3.33333552265 55.9760974838 

2.0 1093 14.423 2.64580116317 55.3118921163 

3.0 1092 14.916 1.93484988959 55.2590594016 

4.0 1093 13.589 2.84431495705 56.072809964 
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XXVIII 
 

D.2.III.FÖRÄNDRING TEMPERATUR DYGN 

p value: 0.01939 Kruskal-Wallis H statistic: 11.741 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1095 14.238 2.94641083297 55.3118921163 

1.0 1095 14.824 1.93484988959 55.9760974838 

2.0 1094 14.563 2.64580116317 55.250097337 

3.0 1097 14.43 2.58511205449 55.2590594016 

4.0 1092 13.756 3.15242882495 56.072809964 

 

D.2.IV.LUFTTRYCK DAG 

p value: < 0.001 (0.000)  Kruskal-Wallis H statistic: 379.345 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1095 13.654 1.93484988959 48.6837328217 

1.0 1094 16.883 3.61170782995 52.8511690543 

2.0 1095 17.534 2.52776445457 55.9760974838 

3.0 1094 14.106 3.92994164907 56.072809964 

4.0 1095 12.117 2.83144939282 55.7476743205 
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D.2.V.FÖRÄNDRING LUFTTRYCK DAG  

p value: 0.8101  Kruskal-Wallis H statistic: 1.593 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1096 14.368 3.80519750179 55.7476743205 

1.0 1093 14.542 2.58511205449 54.8306937338 

2.0 1095 14.469 1.93484988959 55.250097337 

3.0 1094 14.666 2.83144939282 55.3118921163 

4.0 1095 14.147 2.64580116317 56.072809964 
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XXX 
 

D.2.VI.FÖRÄNDRING LUFTTRYCK DYGN 

p value: 0.01409 Kruskal-Wallis H statistic: 12.484 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1095 14.188 3.32595722274 56.072809964 

1.0 1094 14.414 1.93484988959 55.4502843756 

2.0 1095 14.802 2.52776445457 54.6826348042 

3.0 1094 14.964 3.33333552265 55.3118921163 

4.0 1095 13.867 2.64580116317 55.9760974838 

 

D.3.AVKASTNING  

D.3.I.TEMPERATUR DAG 

p value: 0.07796  Kruskal-Wallis H statistic: 8.4 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1100 0.16 -4.7853087779 4.68248987747 

1.0 1098 0.108 -5.0962131415 5.26478223027 

2.0 1099 0.042 -5.04734874135 5.36632427101 

3.0 1098 0.036 -5.34677537205 4.36862231633 

4.0 1099 0.046 -5.28456109465 3.98432622121 
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D.3.II.FÖRÄNDRING TEMPERATUR DAG 

p value: 0.04233  Kruskal-Wallis H statistic: 9.889 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1144 0.092 -5.04734874135 5.36632427101 

1.0 1055 0.104 -5.28456109465 4.72691841381 

2.0 1097 0.006 -5.34677537205 4.21174360992 

3.0 1099 0.044 -4.65460716507 4.64383396435 

4.0 1099 0.137 -5.00698009993 4.79419329571 
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D.3.III.FÖRÄNDRING TEMPERATUR DYGN 

p value: 0.3789  Kruskal-Wallis H statistic: 4.206 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1100 0.114 -5.28456109465 4.68248987747 

1.0 1098 0.078 -5.0962131415 5.26478223027 

2.0 1099 0.038 -4.75461531417 5.36632427101 

3.0 1098 0.066 -5.34677537205 4.64307838035 

4.0 1099 0.096 -4.56457870375 4.79419329571 

 

D.3.IV.LUFTTRYCK DAG 

p value: 0.4560  Kruskal-Wallis H statistic: 3.646 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1100 0.087 -4.65113515376 4.72691841381 

1.0 1098 0.065 -5.28456109465 4.64307838035 

2.0 1099 0.093 -5.0962131415 5.36632427101 

3.0 1098 0.044 -5.34677537205 4.64383396435 

4.0 1099 0.103 -4.53335413015 3.68689709686 
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D.3.V.LUFTTRYCK FÖRÄNDRING DAG 

p value: 0.03804  Kruskal-Wallis H statistic: 10.146 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1099 0.038 -5.00698009993 4.59954639101 

1.0 1099 0.022 -5.04734874135 5.36632427101 

2.0 1098 0.055 -5.34677537205 4.79419329571 

3.0 1099 0.114 -5.0962131415 5.26478223027 

4.0 1099 0.139 -4.76399933524 4.72691841381 
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D.3.VI.LUFTTRYCK FÖRÄNDRING DYGN 

p value: 0.02398 Kruskal-Wallis H statistic: 11.242 Degrees of Freedom (df): 4 

Group N Median Min Max 

0.0 1099 0.072 -5.00698009993 4.79419329571 

1.0 1099 -0.008 -5.34677537205 4.04917867222 

2.0 1098 0.083 -5.28456109465 4.69966664972 

3.0 1099 0.098 -5.0962131415 5.36632427101 

4.0 1099 0.135 -4.76399933524 4.72691841381 

 
 
  

-4

-2

 0

 2

 4

0 1 2 3 4

rt

GhPa3

Distribution of rt by GhPa3



 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


