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I 

 

Sammanfattning 

Titel: Det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring 

på den svenska aktiemarknaden – En studie på 

Stockholmsbörsen under perioden 2000 till 2015 

Författare: John Olsson och David Svensson 

Handledare: Göran Hägg och Inger Asp 

Bakgrund: Relationen mellan prisförändring och volym är ett undersökt fenomen historiskt, 

med hypotesen att volym driver pris. Med volym menas omsättningen för en enskild aktie eller 

index i förhållande till dess marknadsvärde. Inom ekonomisk teori är utbud och efterfrågan ett 

grundläggande samband och om efterfrågan överstiger utbudet kommer priset på en vara att 

öka. Fenomenet har enligt vår vetskap inte undersökts tidigare på den svenska 

aktiemarknaden. 

 

Syfte: Studiens syfte är att empiriskt undersöka det statistiska kausala sambandet mellan 

prisförändring och volym för det svenska aktieindexet OMXS30. 

  

Genomförande: För att uppfylla syftet utgår studien från en deduktiv ansats med en 

kvantitativ metod. Som verktyg har Ordinary Least Square använts för att statistiskt undersöka 

sambandet mellan studiens variabler. För att undersöka det kausala sambandet har Grangers 

kausalitetstest använts. Likt tidigare forskning undersöker studien det statistiska sambandet 

mellan volym och absolut prisförändring samt volym och prisförändring.  

  

Resultat: Vi kan slå fast att det finns ett positivt statistiskt samband mellan volym och absolut 

prisförändring. Resultatet för det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring 

uppvisar ett negativt statistiskt samband. Vi återfinner ett statistiskt kausalt samband mellan 

absolut prisförändring och volym samt prisförändring och volym. 

  

Nyckelord: Volym, Absolut prisförändring, Prisförändring, Kausalitet, OMXS30 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Relationen mellan prisförändring och volym är ett undersökt fenomen historiskt, med 

hypotesen att volym driver pris. Med volym menas fortsättningsvis omsättningen för en 

enskild aktie eller index i förhållande till dess marknadsvärde. Inom ekonomisk teori är 

utbud och efterfrågan ett grundläggande samband. Om efterfrågan överstiger utbudet 

kommer priset på en vara att öka (Fregert & Jonung 2010). Enligt effektiva 

marknadshypotesen, hädanefter benämnd EMH, går det inte att förutspå framtida 

prisrörelser eftersom marknaden prissätter aktier rationellt och omedelbart (Malkiel 

2003). Med utgångspunkt i EMH skall det således endast finnas slumpmässiga rörelser i 

aktiers prissättning. Resonemanget implicerar att det inte ska vara möjligt att via volym 

förutspå en prisförändring för en aktie.  

En motsättning mot EMH är trendanalys, där trenden förutsätts fortsätta i samma riktning 

som föregående period (Jegadeesh & Titman 1993).  Trenden kan ses som en indikation 

på en akties popularitet och en stigande trend kan således leda till ökad volym och 

stigande pris. Detta samband undersöktes av Ibbotson och Idzorek (2014) med hypotesen 

att en ökad efterfrågan leder till stigande pris. Författarna kunde i sin studie slå fast att 

det finns ett statistiskt samband och att hypotesen därmed håller. 

Det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring undersöktes redan 1959 av 

Osborne (1959) och utgör den första i raden av publicerade artiklar inom ämnet. Initialt 

fokuserade författaren på aktieprisernas förändring som en funktion av antalet 

transaktioner som genomfördes vilket la grunden till forskningen för det statistiska 

sambandet mellan volym och prisförändring. Granger och Morgenstern (1963) 

undersökte det statistiska sambandet på New York Stock Exchange med hypotesen 

”Random walk” som utgångspunkt och kunde inte urskilja ett samband mellan enskilda 

aktiers prisrörelse och den aggregerade volymen av transaktioner. I motsats till Granger 

och Morgenstern (1963) fann Ying (1966) att (i) en lägre volym följs vanligtvis av lägre 

priser, (ii) en högre volym följs vanligtvis av högre priser och (iii) en ökad volym följs 

vanligtvis av antingen en kraftig ökning i priser eller en kraftig minskning i priser (Ying 
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1966). Slutsatserna står därmed i konflikt med EMH samt hypotesen om aktieprisers 

”Random walk”. 

 

En bakomliggande faktor och drivkraften till forskningen kan vara två uppfattningar från 

Wall Street som forskarkåren undersöker: (i) volymen är relativt stark i en stigande 

marknad och relativt svag i en sjunkande marknad samt (ii) att det krävs volym för att 

skapa prisrörelser (Karpoff 1987). 

 

Under det senaste decenniet har finansmarknaden genomgått stora förändringar både vad 

gäller regelverk, men också hastigheten i handeln på grund utav den ökade 

internetanvändningen. Än idag förekommer meningsmotsättningar om huruvida volym 

påverkar prisförändring eller vice versa (Chen, Qiu, Jiang, Zhong & Wu 2015). Med 

anledning av detta och att finansmarknaden är dynamisk och under ständig förändring 

anser vi att det finns utrymme för en dagsaktuell undersökning av det statistiska kausala 

sambandet mellan volym och prisförändring. 

1.2 Problemdiskussion 

Det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring baseras på att 

prisförändringen påverkas av volymen (Ying 1966). Den ena hypotesen är att det skall 

finnas ett positivt statistiskt samband mellan volym och prisförändring. En genomgång 

av tidigare studier visar att 16 av 30 studier inte finner ett statistiskt samband mellan 

variablerna volym och prisförändring. Mestal (2003) uppvisar i sin studie under 

tidsperioden 2000-2003 inget statistiskt positivt samband mellan prisförändring och 

volym på den australienska marknaden på dagsbasis. Resultatet står i motsatts till Mishra 

(2004) som återfinner sambandet på New York Stock Exchange under samma tidsperiod 

på dagsbasis. Det frambringar argumentet för att det faktiskt kan vara slumpen som avgör 

och att det finns en osäkerhet huruvida det faktiskt finns ett samband. Den andra 

hypotesen är att det skall finnas ett positivt statistiskt samband mellan volym och absolut 

prisförändring, där absolut prisförändring är prisförändringen i absoluta tal. Här är 

resultaten från tidigare forskning entydigare där 34 av 38 finner ett positivt statistiskt 

samband. 
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Enligt teorin om utbud och efterfrågan skall priset stiga när efterfrågan ökar, allt annat 

lika. I praktiken innebär det att en ökad efterfrågan på köpsidan leder till ett högre pris. 

Det omvända sambandet kan dock existera, där en aktie som har ökat i pris kan locka till 

sig investerare som därigenom skapar en ökad efterfrågan på köpsidan. Sverige är en liten 

öppen ekonomi som påverkas av omvärldens finansiella marknader, varför det statistiska 

sambandet mellan prisförändring och volym kan skilja sig jämfört med större ekonomier. 

Sverige påverkas i större utsträckning av utländskt kapital än till exempel den 

amerikanska marknaden (Nasdaq 2015). Med anledning av detta är det intressant att 

utöver det enkelriktade statistiska sambandet även undersöka det dubbelriktade statistiska 

sambandet likt Günduz och Hatemi-J (2005). Författarna fann ett dubbelriktat statistiskt 

samband mellan prisförändring och volym på den ungerska marknaden, men inte på den 

tjeckiska marknaden vilket visar på den olikhet som råder mellan närliggande marknader. 

 

Karpoff (1987) lyfter fram fyra anledningar varför det statistiska sambandet mellan 

prisförändring och volym bör undersökas kontinuerligt. Där (i) den empiriska relationen 

kan hjälpa till att styrka eller avvisa tidigare forskning för sambandet mellan 

prisförändring och volym. (ii) För kommande eventstudier som innefattar pris och/eller 

volym som variabler är det relevant att veta om vad som påverkar vad när det gäller 

prisförändringar och volym för att skapa hypoteser. (iii) Relationen är relevant vid studier 

som undersöker avkastningens normalfördelningskurva eftersom priser inte är 

normalfördelade, men att det är utgångspunkten inom finansiell teori. (iv) En bättre 

förståelse om orsakssambanden mellan prisförändring och volym kan hjälpa till att 

förklara teknisk analys där de två variablerna är centrala. 

 

Tidigare studier har genomförts på större marknader såsom den amerikanska, de asiatiska, 

men även andra aktiemarknader. Med anledning av detta finner vi intresse för att 

undersöka marknaden tillhörande en liten och öppen ekonomi eftersom den i en större 

utsträckning påverkas av internationella marknader. De statistiska metoderna som 

används varierar, men vanligt förekommande är Ordinary Least Squares, hädanefter 

benämnd OLS. Flera studier väljer enbart att fokusera på en viss typ av data där dagsdata 

tillhör det vanligaste. Därför finner vi det intressant att undersöka om det existerar ett 

positivt statistiskt kausalt samband på den svenska aktiemarknaden med dagsdata, 

veckodata och månadsdata i en och samma studie. 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att empiriskt undersöka det statistiska kausala sambandet mellan 

prisförändring och volym för det svenska aktieindexet OMXS30. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser det statistiska sambandet ut mellan volym, mätt som omsättningen i 

relation till marknadsvärdet och den absoluta prisförändringen på OMXS30? 

 Hur ser det statistiska sambandet ut mellan volym, mätt som omsättningen i 

relation till marknadsvärdet och prisförändringen på OMXS30? 

 Existerar det ett statistiskt kausalt samband mellan prisförändring och volym 

samt absolut prisförändring och volym? Där volym uttrycks som omsättningen i 

förhållande till marknadsvärdet. 

1.5 Avgränsning 

Historisk data ligger till grund för den empiriska studien och dess utgångspunkt. 

Tidsperioden som vi har valt sträcker sig mellan den 4 januari 2000 och den 31 december 

2014. Vi har beaktat dels tidigare forskning inom området vad gäller valet av tidsperiod, 

men även tagit vår databas kapacitet i beaktning vilket mynnade ut i att vi utgick från hur 

lång tid tillbaka volymen existerade eftersom det finns längre tidsserier för priser än för 

volymen. 

 

Studien avser att undersöka den svenska marknaden, men vi kommer endast att undersöka 

Nasdaq Stockholms huvudindex, OMXS30 med anledning av att indexet innehåller de 30 

bolag vars aktier är mest handlade vilket ger oss bolag med hög likviditet och omsättning. 

1.6 Forskningsbidrag 

Med den här studien ämnar vi att undersöka och redovisa det statistiska sambandet mellan 

prisförändring och volym, samt det kausala sambandet mellan dessa två variabler på den 

svenska aktiemarknaden. Majoriteten av tidigare studier har utförts på den amerikanska 

marknaden med varierande metoder och resultat. Resultaten skiljer sig givetvis åt, men 
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det som är anmärkningsvärt är att flertalet tidigare studier finner ett positivt statistiskt 

samband mellan absolut prisförändring och volym. 

 

Vår studie kommer att undersöka det statistiska sambandet på den svenska 

aktiemarknaden och Nasdaq Stockholms mest omsatta index, OMXS30. Enligt vår 

kännedom finns det ingen tidigare forskning på området som har utförts på den svenska 

aktiemarknaden varför vi finner det intressant att studera fenomenet. Vi vill bidra med en 

ökad förståelse för om den svenska marknaden uppvisar liknande resultat som andra 

länders aktiemarknader. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med en litteraturgenomgång av tidigare studier på området för att ge 

läsaren en grund för vad som har uträttats på området. Sedan kommer en övergripande 

diskussion om relevanta teorier som dels skall öka läsarens förståelse för ämnet, men 

utgör även viktiga verktyg för att analysera studiens resultat. Vidare följer en 

genomgående beskrivning av studiens utförande och tillvägagångssätt vilket följs av en 

presentation av studiens resultat. Slutligen föregås studiens slutsatser av ett analyskapitel 

där studiens resultat för det statistiska sambandet mellan prisförändring och volym 

diskuteras utifrån resultat av tidigare forskning samt utvalda teorier.  
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2 Referensram 

2.1 Effektiva marknadshypotesen - En del av det statistiska 

sambandet mellan volym och prisförändring 

EMH baseras på antagandet om att investerare är rationella och att alla har tillgång till 

samma publika information vilket sedan reflekteras i prissättningen av tillgångar vilket 

även påverkar volymen (Fama 1995). Priserna skall således reflektera det fundamentala 

värdet. Fama (1970) delar in marknaden i tre olika former vilka är den starka formen, 

semi-starka formen samt den svaga formen och det är den semi-starka formen som allt 

som oftast anses råda på de finansiella marknaderna. EMH implicerar dessutom att pris- 

och volymrörelser är slumpmässiga från dag till dag och att information prisas in 

omedelbart vid publicering (Malkiel 2003). 

 

Diskussionen angående EMH har under senare år kommit att handla om huruvida ökade 

volymer skapar bättre prissättning av tillgångar. Granger och Timmermann (2004) driver 

tesen att ökade volymer snarare ökar svårigheten att göra bättre prognoser eftersom det 

också innebär en ökad effekt på priserna. Malkiel (2003) menar att priser och volymer 

inte går att prognostisera eftersom informationen inte är känd. Dock menar Malkiel 

(2003) att prognostiserade mönster går att urskilja om än under kortare perioder vilket 

således betyder att marknaden inte är helt effektiv i sin prissättning. 

 

Kritiken mot EMH består bland annat av att det är psykologiska effekter som leder till att 

EMH inte håller i alla lägen. Malkiel (2003) menar att en orsak är att investerare inte 

agerar rationellt vid val av investeringar eftersom de tenderar att investera i aktier som 

har en stark historik varför då investerarna tror att det är en bra prognos för framtiden. 

Effekten kan då leda till att en aktie handlas över sitt fundamentala värde och driver 

prisrörelserna samt volymen vilket implicerar att marknaden inte agerar effektivt. 

Ytterligare kritik mot att marknaden inte kan vara helt effektiv är att om så vore fallet 

finns det ingen anledning för aktörer att fortsätta söka information för att skapa 

överavkastning eftersom den informationen redan prisas in i marknadspriserna 

(Grossman & Stiglitz 1980). 
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2.2 Statistiskt samband mellan volym och prisförändring 

Karpoff (1987) menar att det finns fyra anledningar till varför sambandet är relevant att 

studera där den första och mest centrala anledningen enligt författaren är att det skapar 

förståelse för hur marknaden agerar i sin prissättning. Den andra orsaken är, enligt 

författaren, att pris-volym-relationen är relevant vid eventstudier, som använder sig av 

kombinationer av pris och volym för att dra slutsatser om pris- och volymförändringar 

bestäms av en gemensam orsak. Karpoff (1987) menar att prisförändringen kan ses som 

en variabel för hur marknaden värderar ny information och volymen för hur investerare 

faktiskt tror på relevansen i informationen. Den tredje orsaken är enligt författaren 

debatten kring den empiriska fördelningen av spekulativa priser. Priser inom ett visst 

tidsintervall, till exempelvis dagar, kan uppträda enligt en leptokurtic-fördelning (toppig) 

istället för en normalfördelning. Leptokurtic-fenomenet innebär att avkastningen 

kännetecknas av att ingå i en distribution som har ”feta svansar”. Det är framförallt 

”svansarna” som avviker från hur en normalfördelning av slumptermer. Leptokurtic-

fördelningen tillåter till skillnad mot normalfördelningen, extremvärden och avspeglar 

därför verkligheten bättre avspeglar verkligheten. Skillnaden mellan normalfördelning 

och en leptokurtic-fördelning visualiseras i figur 1. Ett vanligt antagande inom finansiell 

teori bygger på att data är normalfördelad, men i praktiken stämmer inte det, varför det är 

en viktig aspekt att ta i beaktning när statistiska samband undersöks. Den fjärde orsaken 

är att en ökad förståelse för den statistiska strukturen av prisförändring och volym kan 

öka möjligheten till att förklara teknisk analys, där volym och pris ofta är centrala 

indikatorer för att generera köp- eller säljsignaler. 

 

Figur 1: Skillnad mellan normalfördelning och leptokurticfördelning 

 

Källa: www.riskglossary.com 
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Enligt Karpoff (1987) skapas volym när ett visst antal marknadsaktörer är pessimister och 

ett visst antal marknadsaktörer är optimister. Marknadsaktörer tenderar att agera i enlighet 

med varandra likt ett flockbeteende vilket kan driva volym och pris (Ackert & Deaves 

2010). 

 

De statistiska sambanden utgår från två angreppssätt vilka är sambandet mellan volym 

(V) och absolut prisförändring (|∆p|), samt sambandet mellan volym och prisförändring 

(∆p). Det är framförallt sambandet mellan (V) och (|∆p|) som har uppvisat starkast 

positiva statistiska samband (Mestel 2003). Men det återfinns även ett positivt statistiskt 

samband för V och ∆p, om än inte lika starkt (Westerfield 1977; Tauchen och Pitts 1983; 

Rogalski 1978), (se tabell 1 och 2). En bakomliggande faktor till sambandet mellan 

prisförändring och volym kan vara skillnaden mellan investerares förväntningar på 

framtida pris vilket således förklarar dynamiken mellan variablerna enligt Biswas och 

Girard (2007). Vidare menar författarna att förväntningar påverkas av hur och i vilken 

omfattning information publiceras och når ut till investerarna.  

2.2.1 Volym och den absoluta prisförändringen 

När det statistiska sambandet undersöks mellan volym och absolut prisförändring tas inte 

hänsyn till om priset stiger eller sjunker utan endast till själva förändringen. Därmed 

undersöker sambandet endast en samvariation variablerna emellan. Crouch (1970) fann 

ett positivt samband när han undersökte det statistiska sambandet mellan daglig absolut 

prisförändring och volym för både individuella aktier samt index på den amerikanska 

marknaden. Morgan (1976) återfinner även han ett statistiskt positivt samband när han 

undersöker 61 aktier under olika tidsintervall. En förklaring till det positiva statistiska 

sambandet som existerar mellan den absoluta prisförändringen och volym grundar sig i 

att båda variablerna beror på en liknande underliggande variabel, vilken är 

informationsflödet till marknaden (Chen, Firth & Rui 2001). Vidare förklaras sambandet 

av att det flockbeteende som existerar på marknaden, vilket leder till att volymen oavsett 

köp- eller säljtryck ökar, varför det också skapar ett positivt statistiskt samband. 
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Tabell 1: Tidigare forskning för relationen mellan volym och absolut prisförändring 

Författare Utgivningsår Data material Undersökningsperiod 
Undersöknings 

intervall 

Stödjer positiv 

korrelation mellan 

absolut 

prisförändring och 

volym  

Godfrey, Granger 
och Morgenstern 

1964 

Aktiemarknaden i 
USA  

1959-1962, 

Veckovis och daglig Nej 
3 Aktier 1951-1953 

Ying 1966 
Aktiemarknaden i 
USA  

1957-1962 Daglig Ja 

Crouch 1970 5 Aktier 1963-1967 Daglig Ja 

Crouch 1970 
Aktiemarknaden i 
USA och 3 aktier 

1966-1968 
Daglig och per 
timme 

Ja 

Clark 1973 
Terminskontrakt för 
bomull 

1945-1958 Daglig Ja 

Epps 1976 20 Aktier Jan, 1971 Transaktioner Ja 

Morgan 1976 

17 aktier 1962-1965 
Fyra dagar och 
månatlig 

Ja 

44 aktier 1926-1968 

Westerfield 1977 315 aktier 1968-1969 Daglig Ja 

Cornell 1981 
Terminskontrakt för 
17 råvaror 

1968-1979 Daglig Ja 

Harris 1983 16 aktier 1968-1969 Daglig Ja 

Tauchen och Pitts 1983 
Terminskontrakt på 
statsskuldväxlar 

1976-1979 Daglig Ja 

Comiskey, 
Walking och 
Weeks 

1984 211 aktier 1976-79 Årsvis Ja 

Harris 1984 50 aktier 1981-83 Daglig Ja 

Rutledge 1984 
Terminskontrakt för 
13 råvaror 

1973-1976 Daglig Ja 

Wood, Mcinish 
och Ord 

1985 

946 aktier 1971-72 

Per minut Ja 

1138 aktier 1982 

Grammatikos och 
Saunders 

1986 
Terminskontrakt för 
5 valutor 

1978-1983 Daglig Ja 

Harris 1986 479 aktier 1976-77 Daglig Ja 

Jain och Joh 1986 Aktiemarknad i USA 1979-83 Per timme Ja 

Richardson, 
Sefcik och 

Thompson 

1987 106 aktier 1973-82 Veckovis Ja 

Gallant et al., 1992 S&P index 1928-1987 Daglig Ja 

Bessembinder och 

Seguin 
1993 8 Terminskontrakt 1982-1990 Daglig Ja 

Brailsford 1994 AOI 1989-1993 Daglig Ja 

Jones, Kaul och 
Lipson 

1994 NASDAQ 1986-1991 Daglig Ja 

Ragunathan 1997 
Terminskontakt på 
Australienska börsen 

1992-1994 Daglig Ja 
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Kocagil och 
Shachmurove 

1998 
Terminskontrakt för 
16 USA-terminer 

1998-1995 Daglig Nej 

Daigler och Wiley 1999 LDB 1986-1988 Daglig Ja 

Lee och Rui 2000 SHSE, SZSE 1990-1997 Daglig Ja 

Chan och Fong 2000 NYSE, NASDAQ 1993 Daglig Ja 

Wang och Yau 2000 CME,  COMEX 1990-1994 Daglig Ja 

Cetin Ciner 2002 TSE 1990-2002 Daglig Ja 

Cetin Ciner 2003 
TSE-2442; KLSE-
2246 

1993-2002 Daglig Ja 

Mestal 2003 31 aktier i Australien 2000-2003 Daglig Nej 

Darrat et al., 2003 30 Aktier 1998 Intradag Nej 

Otavio et al., 2005 Bovespa index 2000-2005 Daglig Ja 

Gurgul et al., 2005 WIG20 1995-2005 Daglig Ja 

Källa: Ursprung från flera olika studier. 

 

2.2.2 Volym och prisförändring 

Det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring återspeglar verkligheten i en 

större utsträckning jämfört med det statistiska sambandet mellan volym och absolut 

prisförändring eftersom prisförändringen kan anta såväl ett positivt som negativt värde. 

Sambandet kan därmed anses vara mer realistiskt och i en större utsträckning bidra med 

en praktiskt användbar slutsats. Med anledning av detta ökar också variationen i resultaten 

från tidigare forskning. Det finns ett flertal studier som uppvisar ett statistiskt positivt 

samband mellan volym och prisförändring (Epps och Epps 1976; Harris 1986; Morgan 

1976; Rogalski 1978). Samtidigt återfinns det flertalet studier som inte finner ett positivt 

statistiskt samband (se tabell 2). Enligt teorin “The mixture-of-distributions hypothesis”, 

bestäms pris och volym utifrån samma information och skall därför samvariera (Luu & 

Martens 2003). Medan Karpoff (1987) 16 år tidigare menade att marknaden i en större 

utsträckning består av långa positioner än andelen som innehar korta positioner eftersom 

korta positioner ofta är mer kostsamt och att det ofta finns restriktioner för sådana bland 

investerare. Detta på grund utav att antal köpare vid en positiv nyhet överstiger antalet 

blankare vid en negativ nyhet. Sedan Karpoff (1987) argumenterade för att marknaden i 

större utsträckning består av långa positioner, har tillgängligheten och prisbilden vad 

gäller korta positioner förändrats. Idag är det betydligt enklare och mindre kostsamt att 

inta en kort position varför marknaden kan anses vara mer balanserad än tidigare. 
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Tabell 2: Tidigare forskning för relationen mellan volym och prisförändring 

Författare Utgivningsår Data material 
Undersökningsperio

d 

Undersöknings 

intervall 

Stödjer positiv 

korrelation mellan 

prisförändring och 

volym  

Granger och 

Morgenstern 
1963 

Aktiemarknaden i 

USA och 2 aktier 
1939-1961 Veckovis Nej 

Godfrey, Granger 
och Morgenstern 

1964 

Aktiemarknaden i 
USA  

1959-1962, 

Veckovis och daglig Nej 

3 aktier 1951-1953 

Ying 1966 S&P 500 Index 1957-1962 Daglig Ja 

Epps 1975 
20 NYSE 
obligationer 

Jan, 1971 Transaktion Ja 

Epps 1977 20 aktier Jan, 1971 Daglig Ja 

Hanna 1978 
20 NYSE 
obligationer 

Maj, 1971 Transaktion Ja 

Rogalski 1978 
10 aktier och 10 
respektive warranter 

1968-1973 Månadsvis Ja 

James och Edmister 1983 500 aktier 1975, 1977-1979 Daglig Nej 

Comiskey, et al., 1984 211 aktier 1976-1979 Årsvis Ja 

Harris 1984 50 aktier 1981-1983 Daglig Ja 

Smirlock and Starks 1985 131 aktier 1981 Transaktion Ja 

 Wood, Mcinish och 
Ord 

1985 

946 aktier 1971-1972 

Per minut Nej 

1138 aktier 1982 

Richardson, Sefcik 
och Thompson 

1987 106 aktier 1973-1982 Veckovis Ja 

 Jain och Joh 1988 NYSE Index 1979-1983 Per timme Ja 

 Kocagil och 
Shachmurove 

1998 
16 terminskontrakt 
på amerikanska 
marknaden 

1998-1995 Daglig Nej 

 Lee och Rui 2000 SHSE, SZSE 1990-1997 Daglig Ja 

 Lee och Rui 2002 

S&P 500 Index 1973-1999 

Daglig Nej TOPIX 1974-1999 

FT-SE 1986-1999 

 Cetin Ciner 2002 TSE 1990-2002 Daglig Nej 

 Cetin Ciner 2003 
TSE-2442; KLSE-
2246 

1993-2002 Daglig Nej 

 Mestal 2003 

31 aktier på den 

australienska 
marknaden 

2000-2003 Daglig Nej 

 Mishra, V. 2004 
7 Co’s, CNXIT på 
NSE 

2000-2003 Daglig Ja 

 Tambi, M.K. 2005 50 Co’s på NIFTY 2000-2005 Daglig Ja 
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Chen, Qiu, Jiang, 
Zhong och Wu  

2015 

Aktiemarknaden i 
USA 

1960-2011 

Daglig 

Nej 

Aktiemarknaden i 
Kina 

1992-2011 Ja 

He och Velu  2014 

28 aktier noterade på 
Dow Jones  

1 April 2007 - 30 
Juni 2007 

Intradag, per 
halvtimme 

Nej 

S&P 500 2004-2006 Daglig Nej 

Källa: Ursprung från flera olika studier. 

 

2.2.3 Kausalitetssambandet mellan volym och prisförändring 

Det kausala sambandet innebär att det finns en orsak och en verkan, vilket implicerar att 

en variabel styr en annan variabel och/eller vice versa. Flertalet tidigare studier 

undersöker det kausala sambandet mellan variablerna volym och prisförändring. Chen, 

Firth och Rui (2001) undersöker dels relationen mellan volym och prisförändring, men 

även det kausala sambandet för prisförändringar och volymen i nio olika länder. 

Författarna kommer fram till att det finns en positiv korrelation mellan volymen och den 

absoluta prisförändringen för alla nio undersökta marknader. Vidare visar studiens 

resultat på att prisförändringen orsakar volymen och att volymen påverkar priset om än i 

en mindre utsträckning än det omvända förhållandet. Det råder med andra ord ett 

dubbelriktat samband. 

 

Sambandet undersöks även av Saatcioglu och Starks (1998) på fem marknader i 

Sydamerika där författarna dels undersöker den naturliga logaritmen av den faktiska 

prisförändringen, men även den naturliga logaritmen av den absoluta prisförändringen, 

för en given månad. Författarna finner att när valutan är omräknad till amerikanska dollar 

(USD) finns det ett positivt statistiskt samband för fem av sex länder för prisförändring 

och att resultatet även håller när den absoluta prisförändringen analyseras. När 

undersökningen görs i lokala valutor finner författarna ett svagare statistiskt samband då 

endast fyra av sex länder har ett positivt statistiskt samband för båda undersökningarna. 

 

Gündüz och Hatemi-J (2005) undersöker det kausala sambandet på flera marknader för 

tillväxtländer inom Europa. Författarna finner vissa bilaterala samband för ett flertal 

länder där prisförändring och volym undersöks. Det dubbla sambandet som Gündüz och 

Hatemi-J (2005) återfinner implicerar att volymen representerar informationen som sedan 
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orsakar prisförändringen. Vidare hittar författarna ett samband där stora positiva 

prisförändringar leder till större volymer vilket således är ett kausalt samband. 

 

2.3 Omvärldens påverkan på volym och prisförändring på 

Nasdaq Stockholm 

Sverige är en liten öppen ekonomi och därmed beroende av omvärlden (Fregert & Jonung 

2010). Nasdaq Stockholm påverkas av vad som händer på andra börser i världen och 

främst New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ, men även Tokyo, Shanghai, 

Frankfurt och London (Nasdaq 2015). Främsta anledning till vad som kallas “Spill over 

effect” är att om den amerikanska börsen faller bör det bero på sämre ekonomiska 

förutsättningar framåt och med internationella bolag som är beroende av omvärlden 

försämras utsikterna även för de svenska bolagen (Nasdaq 2015). En annan anledning är 

även ren psykologi där börspessimism snabbt sprider sig mellan investerare över hela 

världen vilket följaktligen påverkar priser och volymen (Nasdaq 2015).   

Världens börser är idag sammanlänkade (Kaminsky & Reinhart 2000). USA:s ställning 

på den globala världsmarknaden har ett stort inflytande på den svenska börsen och därför 

påverkas priser och volymen för OMXS30 till stor del av händelserna på New York Stock 

Exchange (Ekonomifakta, 2010).  
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3 Metod 

3.1 Utformning 

Den här studien är kvantitativ och med ett deduktivt angreppssätt (Blaikie 2003). Vi utgår 

därmed i studien från tidigare forskning inom området där sambandet mellan 

prisförändring och volym undersökts. Datamaterialet är av sekundär natur och hämtat 

från Reuters Datastream, samt Reuters Eikon, hädanefter benämnda Datastream och 

Eikon. Indexet som studeras är OMXS30 vilket inte tar utdelningar i beaktning och 

indexets pris är viktat utifrån de inkluderade bolagens marknadsvärden. 

3.2 Genomförande av studien 

Vi började med att ta hem det indexerade priset samt volymen för den utvalda 

tidsperioden 4 januari 2000 till 30 december 2014. Studiens data är på månads-, vecko- 

och dagsbasis för tidsperioden och vi har noggrant granskat tidsserierna för att upptäcka 

eventuella brott. Problematiken som förelåg var att Datastream för volymen exkluderade 

de dagar som Stockholmsbörsen har varit stängd medan det för tidsserien med priser inte 

var korrigerat varför vi själva fick göra detta manuellt i Microsoft Excel, hädanefter 

benämnt Excel. Utöver detta behövdes inga korrigeringar för det indexerade priset. 

Volymen är vid nedladdning uttryckt i volym som svenska kronor, men för att efterlikna 

tidigare studier samt erhålla statistiskt mer korrekta resultat har vi räknat om volymen 

som en procentuell del av det totala marknadsvärdet för OMXS30, vilket vanligtvis 

benämns turnover ratio, vi väljer fortsättningsvis att uttrycka det som volym i den här 

studien. Vidare hade en användning av volym i antal avslut krävt kontroller för 

aktiesplittar, nyemissioner och aktieåterköp. Detta eftersom det leder till förändrat antal 

utestående aktier vilket skulle leda till att volymen inte längre är jämförbar före och efter 

en sådan händelse. 

 

Metodiken som används i vår studie efterliknar tidigare forskning där det statistiska 

sambandet mellan prisförändring och volym samt den absoluta prisförändringen och 

volym och/eller den naturliga logaritmen av prisförändring undersöks. Vi har till skillnad 

mot tidigare studier valt att undersöka de statistiska sambanden i båda riktningarna vilket 

implicerar att vi har testat för prisförändring som beroende variabel med volym som 



 

15 

förklarande och vice versa. Metoderna som vi har valt ger oss en trygghet eftersom de är 

välbeprövade sedan tidigare och inte är utformade efter vår data och studie.  De statistiska 

sambanden har studerats med hjälp av OLS-regressioner som utförts i 

statistikprogrammet Eviews. Vidare har vi även valt att undersöka det kausala sambandet 

med hjälp av ett Granger kausalitets-test i Eviews. 

3.2.1 Volym och absolut prisförändring 

För relationen mellan volym och absolut prisförändring krävs det följaktligen att 

prisförändringen skrivs ut i absoluta tal vilket görs via Excel. Detta implicerar att 

prisförändringen alltid kommer att vara ett positivt tal oavsett hur priset har utvecklats 

(upp eller ned). Undersökningen har gjorts med hjälp av formel 1 och 2. 

 

Formel 1: Volym förklaras av absoluta prisförändringen 

V = α0 + α1
 |(Pt /Pt-1)| 

V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 

 

Formel 2: Absoluta prisförändringen förklaras av volym 

|(Pt/ Pt-1)| = α0 + α1
  V 

V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 

 

Där (V) är den beroende variabeln i formel 1 och förklarande variabeln i formel 2, och 

uttrycks som procent av marknadsvärdet för varje given tidsperiod. Den förklarande 

variabeln i formel 1 är den absoluta prisförändringen vilket sedan även är den beroende 

variabeln i formel 2. 

 

För att även undersöka förhållandet mellan volym och den naturliga logaritmen av den 

absoluta prisförändringen utgår vi från Saatcioglu och Stark (1998) som implementerar 

den här beräkningskonventionen. Anledningen till förfarandet är att vi utgår från att vår 
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data inte är normalfördelad, men genom att ta den naturliga logaritmen av den absoluta 

prisförändringen ökar normalfördelning. Beräkningarna för respektive förhållande är 

enligt formel 3 och 4 som tar hänsyn till den naturliga logaritmen av prisförändringen. 

 

Formel 3: Volym förklaras av logaritmerad absolut prisförändring 

V = α0 + α1
 |ln (Pt /Pt-1)| 

V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 

Formel 4: Logaritmerad absolut prisförändring förklaras av volym 

|ln(Pt/ Pt-1)| = α0 + α1
  V 

V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 

 

Där skillnaden mot formel 1 och 2 är att den förklarande variabeln i formel 3 är den 

naturliga logaritmen för den absoluta prisförändringen vilken också är den beroende 

variabeln i formel 4. 

3.2.2 Volym och prisförändring 

När relationen mellan volym och prisförändring undersöks innebär det följaktligen att 

prisförändringen antar såväl positiva som negativa tal vilket stämmer överens med hur 

det ser ut i verkligen. Det betyder att prisförändringen beräknas enligt den konventionella 

beräkningsmetodiken där dagens kurs divideras med gårdagens stängningskurs vilket är 

i enlighet med Lee och Rui (2000) samt Gurgul, Majdosz och Mestel (2003). OLS-

regressionerna för det här sambandet har utförts med hjälp av formel 5 och 6. 

Formel 5: Volym förklaras av prisförändring 

V = β
0
 + β

1

 
(Pt /Pt-1) 
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V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 

Formel 6: Prisförändring förklaras av volym 

(Pt/ Pt-1) = β
0
 + β

1

 
 V 

V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 

 

 

Där (V) är volymen beräknad i enlighet med det som beskrivits tidigare och den 

förklarande variabeln i formel 5 är den prisförändringen vilken sedan är den beroende 

variabeln i formel 6. 

Likt den metodik som används för volymen (V) och den logaritmerade absoluta 

prisförändringen i formel 3 och 4 används även för den logaritmerade prisförändringen 

vilket åskådliggörs i formel 7 och 8. 

Formel 7: Volym förklaras av logaritmerad prisförändring 

V = β0 + β1
 
ln(Pt /Pt-1) 

V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 

 

Formel 8: Logaritmerad prisförändring förklaras av volym 

ln(Pt/ Pt-1) = β0 + β1
 
 V 

V = Volym 

Pt = Pris för den senaste perioden 

Pt-1 = Pris från föregående period 
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3.2.3 Granger kausalitets-test 

För att undersöka huruvida det föreligger ett kausalt samband mellan två variabler 

framstår Grangers kausalitets-test som lämpligt (Granger 1988). Testet bygger på att 

undersöka om en variabel kan sägas föregå en annan variabel eller vice versa och är 

bilateralt (Gujurati & Porter 2009). Granger kausaliteten kan dels vara enkelriktad, men 

även dubbelriktad där den förra innebär att en tidsserie påverkar en annan tidsserie och 

den senare implicerar att det finns en dubbelriktad kausalitet mellan tidsserierna (Gujurati 

& Porter 2009). Matematiskt kan sambandet förklaras, enligt Granger (1969), som 

prediktionen av y med användning av historiskt x är mer korrekt än prediktionen utan 

historiskt x för mean square error [om; σ2(yt|It-1) < σ2 (yt|It-1 – xt-1), där It är 

informationsmängden] finns det en kausalitet från x till y vilket skrivs som x → y. För 

den här studien innebär det att testet utformas så att vi testar samtliga olika kombinationer 

för (V), |∆p| och (∆p) vilket även innefattar de variabler som är logaritmerade. 

Matematiskt kan den parvisa Granger-kausaliteten mellan x och y uttryckas som formel 

9 och 10. 

Formel 9: Granger-kausaliteten mellan x och y 

xt = α0+ ∑ α1

m

i=1

xt-i+ ∑ β
i

n

i=1

y
t-1

+ εt 

Xt = Volym för den senaste perioden 

Xt-1 = Volym från föregående period 

Yt-1 = Prisförändring från föregående period 

Formel 10: Granger-kausaliteten mellan y och x 

y
t
 = γ

0
+ ∑ γ

1

m

i=1

xt-i+ ∑ δi

n

i=1

y
t-1

+ μ
t
 

Yt = Prisförändring för den senaste perioden 

Yt-1 = Prisförändring från föregående period 

Xt-1 = Volym från föregående period 
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Där xt och yt kan sägas vara volym respektive prisförändring för modellen. Om βi 

koefficienten är statistiskt signifikant inkluderas historiska värden för prisförändring (y) 

samt historiska värden för volym (x), kan vi säga att prisförändring (y) påverkar volymen 

(x). För att undersöka huruvida βi är signifikant används det standardiserade F-testet där 

nollhypotesen är att βi = 0 för alla i vilket implicerar att prisförändringen inte påverkar 

volymen. Likadant i formel 10 innebär det att om kausalitet råder från volym (x) till 

prisförändring (y) kommer γi att vara skild från noll. I det fallet som både β och γ är skilda 

från noll existerar det ett dubbelriktat samband mellan prisförändring och volym. F-testet 

som används bygger på att det faktiska värdet jämförs med det kritiska värdet där det 

kritiska värdet. 

3.3 Studiens tillförlitlighet 

Vi har valt att noggrant redogöra och undersöka studiens tillvägagångssätt både vad gäller 

datamaterial och tidigare forskning på området för att skapa konsekventa och trovärdiga 

resultat. Tydligheten i struktur, information samt beslut stärker förtroendet för oss som 

författare och forskare, men även för studiens resultat (Bryman & Bell 2005). Genom att 

vi har använt oss av tidigare forskning som underlag för beräkningar och metoder har vi 

i möjligaste mån försökt undvika egna inslag på den centrala metodiken i studien för att 

öka trovärdigheten och jämförbarheten med tidigare forskning på området. 

Utöver det har vi noggrant försökt minska antalet imperfektioner och systematiska fel 

genom kontroller och dubbelräkningar, men självfallet finns det en risk i eventuella 

felberäkningar med hänsyn till den mänskliga faktorn. Som författare känner vi oss trygga 

med databaserna Datastream och Eikon då båda anses vara välrenommerade och är 

välanvända inom både forskningen och den finansiella industrin, men vi vill dock påpeka 

att vi har valt att granska tidsserierna kritiskt ändå. Genom en ökad förståelse för 

databasens uppbyggnad av information och framställning av data har vi ökat 

transparensen och minskat risken för feltolkningar av datamaterialet. Utgångspunkten är 

att den data Datastream och Eikon tillhandahåller ska reflektera verkligheten i möjligaste 

mån och sedan med hjälp av konventionella beräkningsmetoder känner vi oss bekväma 

med processen från rådata till den faktiska data vi sedan har använt i studien. 

Användandet av Eviews i studien vid analys och OLS-regressioner minskar risken för 

eventuella systematiska mätfel för studiens resultat. Vi vill dock framhålla att statistiska 
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metoder skiljer sig åt och så även resultaten vilket kan leda till olika resultat. Vidare kan 

studiens replikerbarhet anses vara god då studien tar sin utgångspunkt i sekundärdata, 

vilket gör att så länge identisk data kan erhållas vilket den bör eftersom den är 

standardiserad, kan en replikering och återskapning av studien erhållas. 

Vi har även försökt att öka tillförlitligheten och trovärdigheten genom att undersöka flera 

tidsintervall och sambanden i båda riktningarna för att erhålla ett bredare resultatunderlag 

eftersom vi vill i möjligaste mån redovisa en så verklig bild som möjligt och därmed 

undvika en studie som bygger på efterhandskonstruktion för att erhålla efterfrågade 

resultat. 
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3.4 Datagenomgång 

3.4.1 Deskriptiv statistik 

Följande avsnitt presenterar studiens data och en mer detaljerad beskrivning av hur den 

ser ut genom deskriptiv statistik vilket framgår i tabell 3. I tabellens första panel A, kan 

vi avläsa att prisförändringens medelvärde sjunker när fler observationer görs vilket 

följaktligen ger en lägre standardavvikelse. Vidare uppvisar både månads- och veckodata 

en negativ skevhet vilket implicerar att den ”fetare svansen” ligger till vänster om noll i 

fördelningskurvan. Det motsatta förhållandet gäller således för den data som är på 

dagsbasis och uppvisar en positiv skevhet. Vi kan även utläsa kurtosis-värdet för 

respektive tidsperiod i panel A där normalfördelning ligger vid ett värde på tre (3). Ett 

högre värde än tre vilket inkluderar samtlig data för prisförändring innebär att 

fördelningen liknar en leptokurtosisk fördelning vilket kännetecknas av en hög, smal topp 

kring medelvärdet och fetare svansar. Sannolikheten är därmed högre för extrema utfall 

för prisförändring under en dag jämfört med under en vecka eller en månad. Slutligen ser 

vi i panel A att Jarque-Bera-värdet för månader är 3,112 med ett P-värde på 0,211 vilket 

betyder att vi inte kan förkasta nollhypotesen och att vår data därmed med stor sannolikhet 

är normalfördelad på månadsbasis. Det motsatta gäller därmed för studiens data för 

veckor och dagar där vi kan konstatera klart högre värden för Jarque-Bera och också låga 

P-värden. 
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Tabell 3: Deskriptiv statistik för studiens variabler 

Panel A: Deskriptiv statistik för prisförändring 

Tidsperiod  Prisförändring      

  Medelvärde Std.avvikelse Skevhet Kurtosis Jarque-Bera P-värde 

Månader  0,003 0,059 -0,253 3,400 3,112 0,211 

Veckor  0,001 0,031 -0,487 6,246 373,632 0,000 

Dagar  0,000 0,016 0,188 6,470 1908,784 0,000 

        

Panel B: Deskriptiv statistik för volym 

  Volym      

  Medelvärde Std.avvikelse Skevhet Kurtosis Jargue-Bera P-värde 

Månader  0,083 0,025 0,268 2,369 5,106 0,078 

Veckor  0,019 0,007 0,351 2,874 16,574 0,000 

Dagar  0,004 0,002 1,135 5,927 2151,014 0,000 

        

Panel C: Deskriptiv statistik för LN prisförändring 

  LN Prisförändring     

  Medelvärde Std.avvikelse Skevhet Kurtosis Jarque-Bera P-värde 

Månader  0,001 0,059 -0,459 3,503 8,160 0,017 

Veckor  0,000 0,032 -0,743 7,293 641,485 0,000 

Dagar  0,000 0,016 0,062 6,285 1693,930 0,000 

 

För Panel B som redovisar den deskriptiva statistiken för studiens volym, kan vi utläsa 

högre medelvärden för alla tidsintervall jämfört med prisförändring i panel A, men lägre 

standardavvikelser vilket innebär att volym som en procentuell del av OMXS30 totala 

marknadsvärde avviker mindre från medelvärdet än vad prisförändring gör. Vidare 

uppvisar volymen positiv skevhet för samtliga perioder och lägre kurtosis för månads- 

och veckodata (ligger under 3) vilket implicerar att fördelningen för dessa två är en 

platykurtosisk-fördelning med en tjockare topp och smalare svansar vilket ger en rundare 

fördelning. För panelens Jarque-Bera-värden konstaterar vi att det endast är studiens 

månadsdata som är i närheten av att vara normalfördelad, men då på 10 procents 

signifikansnivå. Därför finns det anledning att vara kritisk till studiens data. 

Slutligen i panel C återfinner vi deskriptiva resultat för den naturliga logaritmen av 

prisförändringarna vilket överlag ger något lägre värden för medelvärdet och 

standardavvikelsen. För övriga resultat i panel C uppvisar resultaten att fördelningarna 
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inte är normalfördelade och att de stämmer överrens med resultaten för panel A. För mer 

information återfinns en sammanställning av all deskriptiv statistik med tillhörande grafer 

under appendix 1. 

3.4.2 Dicky Fuller-test 

För att undersöka huruvida våra tidsserier är stationära eller icke stationära implementeras 

Dicky Fuller-testet som utförs i Eviews. Huvudanledningen till att vi väljer att göra testet 

är att vi vill undersöka sambandet mellan volym och prisförändring med Granger 

kausalitets-test vilket kräver att tidsserierna är stationära. Vid det fallet då icke-

stationaritet föreligger innebär det att en variabel inte återvänder till sitt långsiktiga 

medelvärde vilket i sin tur leder till spuriösa samband. Resultaten för Dicky Fuller-testen 

återfinns i tabell 4. 

Vi kan konstatera att samtliga resultat för panel A, B, C och D är negativa vilket visar att 

modellens koefficient β ≠ 0. Detta betyder att vi kan förkasta nollhypotesen som säger att 

det råder icke-stationaritet och att tidserierna har en gemensam enhetsrot, vilket är 

ekvivalent med en kointegration. Vi kan därmed dra slutsatsen att våra tidsserier är 

integrerade och stationära både när endast en konstant har inkluderats, men även när en 

konstant plus en deterministisk trend. Detta betyder att tidsserien även är trendstationär 

och att medelvärde och varians är konstant runt en positiv eller negativ trend. 
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Tabell 4: Resultat för Dicky Fuller-test 

Panel A: Summering av resultat för volym och tidsperioder 

Tidsperiod Volym   

 Konstant  Konstant och trend 

Månader -8,307***  -8,837*** 

Veckor -4,957***  -12,721*** 

Dagar -6,156***  -7,206*** 

    

Panel B: Summering av resultat för månader och prisförändringar 

Pris Månader   

 Konstant  Konstant och trend 

Absolut prisförändring -11,279***  -11,27940*** 

Prisförändring -12,135***  -12,206*** 

LN Absolut prisförändring -10,326***  -11,154*** 

LN Prisförändring -12,029***  -12,127*** 

    

Panel C: Summering av resultat för veckor och prisförändringar 

Pris Veckor   

 Konstant  Konstant och trend 

Absolut prisförändring -7,485***  -7,807*** 

Prisförändring -29,421***  -29,462*** 

LN Absolut prisförändring -7,569***  -7,888*** 

LN Prisförändring -29,283***  -29,332*** 

    

Panel D: Summering av resultat för dagar och prisförändringar 

Pris Dagar   

 Konstant  Konstant och trend 

Absolut prisförändring -7,695***  -8,148*** 

Prisförändring -38,711***  -38,711*** 

LN Absolut prisförändring -7,223***  -8,184*** 

LN Prisförändring -38,642***  -38,674*** 

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1 

  



 

25 

5 Resultat och analys 

5.1 Statistiska sambandet mellan volym och absolut 

prisförändring 

Utgångspunkten för det statistiska sambandet mellan volym och absolut prisförändring är 

att det skall återfinnas ett positivt samband i enlighet med tidigare forskning som vi har 

diskuterat tidigare och även finns sammanställt i tabell 1. Nedan följer våra resultat i tabell 

5 och där volym är den beroende variabeln och således prisförändring den förklarande 

variabeln. Resultaten uppvisar att det existerar ett positivt samband för alla tidsintervall 

när volym är den beroende variabeln vilket kan utläsas genom att Alfakoefficienterna är 

signifikanta på 1 procents nivå. Detta ger vid handen att sannolikheten för att vi ska göra 

fel när vi förkastar nollhypotesen att α = 0 är liten. Vi kan därmed säga att den absoluta 

prisförändringen har en påverkan på volymen, men att den justerade förklaringsgraden 

ändå är låg för samtliga regressioner vilket medför att det existerar andra faktorer som 

har inverkan på volymen. 

Tabell 5: Volym förklaras av absolut prisförändring 

Panel B: V = α0 + α1
 |(Pt /Pt-1)| 

Tidsperiod n Alfa 0 Alfa 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0754*** 0,1756*** 13,5980*** 0,6977 0,0661 

  (0,0000) (0,0004)    

Vecka 781 0,0176*** 0,0677*** 36,6903*** 0,5666 0,0438 

  (0,0000) (0,0000)    

Dagar 3761 0,0035*** 0,0399*** 299,8953*** 0,7029 0,0736 

    (0,0000) (0,0000)       

Panel B: V = α0 + α1
 |ln (Pt /Pt-1)| 

Tidsperiod n Alfa 0 Alfa 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0754*** 0,1749*** 13,0072*** 0,7011 0,0632 

  (0,0000) (0,0003)    

Vecka 781 0,0176*** 0,0673*** 34,9645*** 0,5663 0,0417 

  (0,0000) (0,0000)    

Dagar 3761 0,0035*** 0,0396*** 297,1967*** 0,7031 0,0730 

    (0,0000) (0,0000)       

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. DW = Durbin Watson-värde 

 

När det omvända sambandet undersöks vilket implicerar att den absoluta prisförändringen 

är den beroende variabeln och volymen den förklarande variabeln finner vi liknande 



 

26 

resultat. Det som skiljer resultaten i tabell 6 är att vi inte får en tillfredsställande 

signifikans på månadsbasis, men för såväl vecko- som dagsbasis får vi signifikans på 1 

procents nivå. Vi kan därmed konstatera att volymen har en påverkan på den absoluta 

prisförändringen för veckobasis och dagsbasis vilket är kongruent med tidigare forskning 

som till stor del fokuserar på kortare tidsintervall. Volymen påverkas av prisrörelserna, 

en upp- eller nedgång leder till ökad volym samtidigt som en ökad volym leder till en 

positiv eller negativ prisförändring på OMXS30. Vi har därmed ett dubbelriktat samband 

i vår studie. 

Tabell 6: Absolut prisförändring förklaras av volym 

Panel A: |(Pt/ Pt-1)| = α0 + α1
  V 

Tidsperiod n Alfa 0 Alfa 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0125 0,3914*** 13,0072*** 1,6076 0,0632 

  (0,1880) (0,0004)    

Vecka 781 0,0107*** 0,6382*** 34,9645*** 1,6782 0,0417 

  (0,0000) (0,0000)    

Dagar 3761 0,0038*** 1,8482*** 297,1967*** 1,6230 0,0730 

    (0,0000) (0,0000)       

Panel B: |ln(Pt/ Pt-1)| = α0 + α1
  V 

Tidsperiod n Alfa 0 Alfa 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0114 0,4063*** 13,5980*** 1,5842 0,0661 

  (0,2367) (0,0003)    

Vecka 781 0,0102*** 0,6645*** 36,6903*** 1,6828 0,0438 

  (0,0000) (0,0000)    

Dagar 3761 0,0038*** 1,8519*** 299,8953*** 1,6207 0,0736 

    (0,0000) (0,0000)       

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. DW = Durbin Watson-värde 

5.2 Statistiska sambandet mellan volym och prisförändring 

För det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring ger våra resultat en 

splittrad bild av påverkan mellan faktorerna. Vilket också tidigare forskning uppvisar i 

tabell 2 där Godfrey, Granger och Morgenstern inte återfinner något positivt samband på 

varken vecko- eller dagsbasis. Richardsson, Sefcik och Thompsson finner dock ett 

positivt samband på veckobasis för dessa variabler. För vår del finner vi starkast negativa 

samband på veckobasis till en signifikansnivå på 1 procent. Vidare återfår vi även 

samband om än svagare för dagsbasis samt även på månadsbasis när vi använder 

logaritmerad data. Att vi erhåller negativa samband i tabell 7 kan enligt oss bero på att 

volymen sätts i relation till marknadsvärdet för OMXS30 vilket implicerar att ett lägre 
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marknadsvärde leder till en ökad volym i termer av procent relativt marknadsvärdet. På 

samma vis leder ett ökat marknadsvärde till en lägre volym även om volymen är konstant 

i kronor. 

Tabell 7: Volym förklaras av prisförändring 

Panel A: V = β
0
 + β

1
 (Pt /Pt-1)       

Tidsperiod n Beta 0 Beta 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0835*** -0,0524 2,6790 0,6036 0,0093 

  (0,0000) (0,1035)    

Vecka 781 0,0192*** -0,0245*** 9,6935*** 0,5505 0,0110 

  (0,0000) (0,0019)    

Dagar 3761 0,0040*** -0,0031* 3,3997* 0,6618 0,0006 

    (0,0000) (0,0653)       

Panel B: V = β0 + β1
 ln (Pt /Pt-1) 

Tidsperiod n Beta 0 Beta 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0834*** -0,0559* 3,1132* 0,6041 0,0117 

  (0,0000) (0,0794)    

Vecka 781 0,0192*** -0,0258*** 10,9729*** 0,5510 0,0126 

  (0,0000) (0,0010)    

Dagar 3761 0,0040*** -0,0036** 4,4916** 0,6620 0,0009 

    (0,0000) (0,0341)       

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. DW = Durbin Watson-värde 

När det omvända sambandet testas återfinns det liknande resultat i tabell 8 som för tabell 

7 vilket betyder att vi återfår starkast samband på veckobasis följt av dagsbasis. Vidare 

är samtliga samband negativa likt resultaten i tabell 7. Till skillnad mot resultaten för 

volymen och den absoluta prisförändringen får vi betydligt lägre justerad förklaringsgrad 

när prisförändringen används vilket kan vara en negativ effekt av att använda volymen i 

relativa tal mot prisförändring. Förklaringsgraden blir lägre när vi testar snävare 

tidsperioder vilket tabell 8 åskådliggör. Anledningen till förfarandet kan vara att studiens 

data på dagsbasis innehåller mer brus än vad den gör på vecko- respektive månadsbasis. 

Implikationerna är att resultaten blir statistiskt mindre trovärdiga för relationen mellan 

prisförändring och volym eftersom volymens påverkan minskar vilket ökar okända 

faktorers inverkan. 
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Tabell 8: Prisförändring förklaras av volym 

Panel A: (Pt/ Pt-1) = β
0
 + β

1

 
 V 

Tidsperiod n Beta 0 Beta 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0264* -0,2844 2,6790 1,8005 0,0093 

  (0,0821) (0,1035)    

Vecka 781 0,0104*** -0,5014*** 9,6935*** 2,1058 0,0110 

  (0,0016) (0,0019)    

Dagar 3761 0,0013* -0,2920* 3,3997* 2,0535 0,0006 

    (0,0506) (0,0653)       

Panel B: ln(Pt/ Pt-1) = β0 + β1
 
 V 

Tidsperiod n Beta 0 Beta 1 F-Värde DW Justerat R2 

Månad 179 0,0268* -0,3092* 3,1132* 1,7834 0,0117 

  (0,0811) (0,0794)    

Vecka 781 0,0106*** -0,5381*** 10,9729*** 2,0969 0,0126 

  (0,0014) (0,0010)    

Dagar 3761 0,0014** -0,3352** 4,4916** 2,0517 0,0009 

    (0,0417) (0,0341)       

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. DW = Durbin Watson-värde 

5.3 Granger kausalitets-test 

5.3.1 Volym och absolut prisförändring 

Resultaten för vad som påverkar vad och om det existerar ett kausalt samband mellan 

variablerna volym och absolut prisförändring med två laggade perioder presenteras i 

tabell 9, redovisning för fyra respektive sex laggar återfinns i appendix 2. Vi kan utläsa 

att det finns ett signifikant kausalt samband på dagsbasis på 1 procents signifikansnivå. 

Vidare erhåller vi även signifikans på veckobasis om än till en högre signifikansnivå. Vi 

kan även konstatera att den naturliga logaritmen ger något lägre P-värden och därmed 

större signifikans. 

För panel B utläser vi liknande samband med undantag för att vi inte erhåller signifikans 

på månadsbasis för den absoluta prisförändringens påverkan på volymen. Variablerna 

påverkar varandra i båda riktningarna på vecko- respektive dagsbasis. Vi kan genom att 

studera och jämföra P-värdena och F-värdena utläsa att volymen har en mer signifikant 

påverkan på den absoluta prisförändringen än det motsatta förhållandet. 
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Tabell 9: Kausalitetssamband mellan volym och absolut prisförändring 

Panel A: Volym mot absolut prisförändring där H0 = inget kausalt samband 

Tidsperiod Riktning Antal laggar F-värde P-värde Beslut 

Månad V → |(Pt/Pt-1)| 2 2,1532 0,1192 Ej förkasta 

 V → |ln(Pt/Pt-1)| 2 2,3351 0,0999 Förkasta* 

      

Vecka V → |(Pt/Pt-1)| 2 4,4376 0,0121 Förkasta** 

 V → |ln(Pt/Pt-1)| 2 4,6555 0,0098 Förkasta*** 

      

Dag V → |(Pt/Pt-1)| 2 34,5961 0,0000 Förkasta*** 

 V → |ln(Pt/Pt-1)| 2 35,4989 0,0000 Förkasta*** 

      

Panel B: Absolut prisförändring mot volym där H0 = inget kausalt samband 

Tidsperiod Riktning Antal laggar F-värde P-värde Beslut 

Månad |(Pt/Pt-1)| → V 2 0,1350 0,8738 Ej förkasta 

 |ln(Pt/Pt-1)| → V 2 0,2305 0,7944 Ej förkasta 

      

Vecka |(Pt/Pt-1)| → V 2 3,7107 0,0249 Förkasta** 

 |ln(Pt/Pt-1)| → V 2 3,8381 0,0219 Förkasta** 

      

Dag |(Pt/Pt-1)| → V 2 14,0333 0,0000 Förkasta*** 

 |ln(Pt/Pt-1)| → V 2 14,6664 0,0000 Förkasta*** 

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1 

5.3.2 Volym och prisförändring 

Vi återfinner resultatet för det kausala sambandet mellan volym och prisförändring med 

två laggade perioder i tabell 10 där panel A endast uppvisar signifikans på dagsbasis till 

1 procents signifikansnivå. Resultaten indikerar att sambandet är betydligt svagare när 

prisförändringen används mot volymen vilket kan bero på att vi använder oss av relativ 

volym. Vidare visar panel B istället på samband för samtliga tidsintervall om än svagare 

på månadsbasis och starkare på veckobasis. Resultaten indikerar att en prisförändring 

idag påverkar volymen två tidsperioder framåt för respektive mätperiod, där en orsak kan 

vara att en större uppgång på OMXS30 lockar till sig fler investerare som sedan skapar 

en större volym. 
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Tabell 10: Kausalitetssamband mellan volym och prisförändring 

Panel A: Volym mot prisförändring där H0 = inget kausalt samband 

Tidsperiod Riktning  Antal laggar F-värde P-värde Beslut 

Månad V → (Pt/Pt-1) 2 0,6307 0,5334 Ej förkasta 

 V → ln(Pt/Pt-1) 2 0,7442 0,4766 Ej Förkasta 

      

Vecka V → (Pt/Pt-1) 2 1,9912 0,1372 Ej förkasta 

 V → ln(Pt/Pt-1) 2 2,1969 0,1118 Ej förkasta 

      

Dag V → (Pt/Pt-1) 2 8,0650 0,0003 Förkasta*** 

 V → ln(Pt/Pt-1) 2 8,8299 0,0001 Förkasta*** 

      

Panel B: Prisförändring mot volym där H0 = inget kausalt samband 

Tidsperiod Riktning  Antal laggar F-värde P-värde Beslut 

Månad (Pt/Pt-1) → V 2 2,8057 0,0632 Förkasta* 

 ln(Pt/Pt-1) → V 2 2,7732 0,0653 Förkasta* 

      

Vecka (Pt/Pt-1) → V 2 6,7169 0,0013 Förkasta*** 

 ln(Pt/Pt-1) → V 2 6,8555 0,0011 Förkasta*** 

      

Dag (Pt/Pt-1) → V 2 4,0261 0,0179 Förkasta** 

 ln(Pt/Pt-1) → V 2 4,1735 0,0155 Förkasta** 

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1 

5.4 Diskussion 

Utifrån tidigare forskning finner vi en överensstämmelse till våra resultat som innebär att 

det finns ett positivt statistiskt samband mellan volym och absolut prisförändring. 32 av 

36 tidigare studier (se tabell 1) uppvisar just det sambandet för olika tidsintervall, men 

med majoritet för de som gjorts på dagsbasis. För det statistiska sambandet mellan 

prisförändring och volym finns det ingen tydlig enighet om det finns ett positivt samband 

eller ej. I tabell 2 utläses det att 12 av 26 undersökningar inte finner ett positivt statistiskt 

samband vilket även våra resultat visar på. 

Vi ställer oss kritiska till den ekonomiska signifikansen i sambandet mellan volym och 

absolut prisförändring dels för att vi ser en begränsad praktisk användning av sambandet 

eftersom prisförändringen är uttryckt i absoluta tal vilket den inte är verkligheten. Vidare 

menar vi att det statistiska sambandet blir en självuppfyllande profetia eftersom en 

nedgång i priset leder till en procentuell ökning av volymen, allt annat lika. Oavsett 

volymens förändring leder det till att den alltid ökar procentuellt i förhållande till 
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marknadsvärdet vid prisnedgång och det omvända vid prisuppgång. Detta kan således ge 

missvisande resultat varför den praktiska användningen kan ifrågasättas. 

Utifrån resultaten från Granger kausalitets-test kan vi konstatera att prisförändringen kan 

förklaras med volymen från två tidigare perioder varför prissättningen inte är helt 

slumpmässig vilket kontrasterar Malkiels (2003) definition av EMH eftersom författaren 

menar att priserna följer en slumpmässig vandring från dag till dag. Ytterligare argument 

som står emot EMH är att prisförändringar och volymer kan antingen locka till sig 

investerare eller skrämma bort dessa vilket sedan påverkar variablerna i varierande 

utsträckning, men oavsett vad, kan båda scenarierna skapa en ineffektiv marknad 

eftersom priser och volymer kan skena iväg om investerarna agerar enligt ett 

flockbeteende. Vi tror även att dagens utpräglade robothandel har en viktig inverkan på 

såväl volymen som prisförändringen eftersom dessa enbart är programmerade att agera 

utifrån på förhand bestämda förutsättningar där både volym och prisförändring kan tänkas 

vara påverkande. Vi tror att robothandel kan förstärka sambandet i båda riktningarna  

Då Sverige är ett relativt litet land påverkas också Stockholmsbörsen och OMXS30 av 

utländska investerare i hög utsträckning. Framförallt kan det vara ljusare utsikter för 

svenska företag relativt företag i andra länder som drar till sig kapital. Även den svenska 

valutan kan ses som en ”safe haven” i oroligare tider. Detta kan avspegla sig i ökade 

volymer och prisförändringen. En nedgång på till exempel den amerikanska marknaden 

kan även få investerare att vikta ner sin riskexponering vilket snabbt kan komma att 

påverka Stockholmsbörsen. Det här kan vara anledningarna till att en positiv 

prisförändring kan locka till sig utländskt kapital, men att det framgår med två laggade 

perioder eftersom det finns en fördröjning i investerarnas omallokering. 

På kort sikt uppvisar våra resultat att det finns ett dubbelriktat samband i Granger 

kausalitetstest, men styrkan i resultaten avtar med längre tidsintervall. Detta tolkar vi som 

att variablerna kan på kort sikt ses som viktiga ”triggers” för varandra, men på längre sikt 

är det andra fundamentala faktorer som styr och påverkar. Framförallt är det BNP-

tillväxten för omvärlden och i synnerhet Sverige, men även vinsttillväxten i bolagen och 

framtidsutsikterna för dessa.  
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6 Slutsats 

 Hur ser det statistiska sambandet ut mellan volym, mätt som omsättningen i 

relation till marknadsvärdet och den absoluta prisförändringen på OMXS30? 

 

Vi kan fastslå att vår studies resultat uppvisar ett positivt samband mellan volymen 

och den absoluta prisförändringen med volymen som beroende variabel över alla tre 

tidsintervall och på dagsbasis återfinns det starkaste sambandet. Det motsatta 

förhållandet med den absoluta prisförändringen som beroende variabel uppvisar även 

det ett positivt samband, men då endast på vecko- och dagsbasis. 

 

 Hur ser det statistiska sambandet ut mellan volym, mätt som omsättningen i 

relation till marknadsvärdet och prisförändringen på OMXS30? 

 

För resultaten som undersöker sambandet mellan volymen och prisförändringen kan 

vi slå fast att det finns ett negativt samband för variablerna på OMXS30 för den 

undersökta tidsperioden. Vi kan konstatera att det starkaste sambandet återfinns på 

veckobasis följt av dagsbasis där relationen är signifikant på månadsbasis när studiens 

data är logaritmerad. För det omvända sambandet kan vi fastställa att resultatet är 

detsamma. 

 

 Existerar det ett statistiskt kausalt samband mellan prisförändring och volym 

samt absolut prisförändring och volym? Där volym uttrycks som omsättningen i 

förhållande till marknadsvärdet. 

 

Vi kan slå fast att volymen har en starkare påverkan på den absoluta prisförändringen 

än det motsatta förhållandet, men att den absoluta prisförändringen fortfarande 

påverkar volymen varför det existerar ett dubbelriktat samband variablerna emellan. 

 

Utöver det kan vi konstatera att på månads- och veckobasis har prisförändringen en 

större inverkan på volymen än det omvända förhållandet. På dagsbasis kan vi däremot 

fastslå att volymen har en större påverkan på prisförändringen. 



 

33 

7 Förslag till fortsatta studier 

Efter att vi har genomfört en studie som enligt vår kännedom inte har utförts tidigare på 

den svenska aktiemarknaden skulle vi vilja föreslå att studier i fortsättningen väljer att 

fokusera på kortare tidsintervall. Med tanke på den teknikutveckling som råder i 

allmänhet och även på de finansiella marknaderna finner vi all anledning att ta 

forskningen ytterligare ett steg framåt och modernisera den genom att undersöka 

relationen på tim- och minutbasis. Detta för att öka möjligheten att fånga in den 

snabbrörlighet som idag existerar på marknaderna med robotar som simultant utför orders 

och står för en stor del av den volym som handlas. 

Ytterligare ett intressant fenomen att undersöka är hur relationen mellan volym och 

prisförändring ter sig när datamaterialet delas upp på positiva respektive negativa 

handelsdagar. 
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Appendix 1 

Normalfördelningstest Jargue-Bera – Volym 
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Volym – veckor 
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Volym - dagar 

 

Normalfördelningstest Jargue-Bera – Prisförändring 

Prisförändring – månad 

 

Prisförändring – veckor 
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Prisförändring – dagar 

 

Normalfördelningstest Jargue-Bera – LN Prisförändring 
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Appendix 2 

Granger kausalitets-test 

På månadsbasis 

Riktning  Antal laggar F-värde P-värde Beslut 

(Pt/Pt-1) → V 2 2,80572 0,0632 Förkasta* 

V → (Pt/Pt-1) 2 0,63074 0,5334 Ej förkasta 

(Pt/Pt-1) → V 4 1,8897 0,1146 Ej förkasta 

V → (Pt/Pt-1) 4 1,03386 0,3914 Ej förkasta 

(Pt/Pt-1) → V 6 2,14403 0,0512 Förkasta* 

V → (Pt/Pt-1) 6 0,92323 0,4799 Ej förkasta 

     

|(Pt/Pt-1)| → V 2 0,13504 0,8738 Ej förkasta 

V → |(Pt/Pt-1)| 2 2,15323 0,1192 Ej förkasta 

|(Pt/Pt-1)| → V 4 1,1355 0,3416 Ej förkasta 

V → |(Pt/Pt-1)| 4 1,0773 0,3695 Ej förkasta 

|(Pt/Pt-1)| → V 6 1,16833 0,3259 Ej förkasta 

V → |(Pt/Pt-1)| 6 0,90028 0,4963 Ej förkasta 

     

ln(Pt/Pt-1) → V 2 2,77319 0,0653 Förkasta* 

V → ln(Pt/Pt-1) 2 0,74418 0,4766 Ej förkasta 

ln(Pt/Pt-1) → V 4 1,80455 0,1303 Ej förkasta 

V → ln(Pt/Pt-1) 4 1,05415 0,381 Ej förkasta 

ln(Pt/Pt-1) → V 6 2,00993 0,0673 Förkasta* 

V → ln(Pt/Pt-1) 6 0,95164 0,46 Ej förkasta 

     

|ln(Pt/Pt-1)| → V 2 0,23045 0,7944 Ej förkasta 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 2 2,33505 0,0999 Förkasta* 

|ln(Pt/Pt-1)| → V 4 0,99485 0,412 Ej förkasta 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 4 1,12312 0,3474 Ej förkasta 

|ln(Pt/Pt-1)| → V 6 1,01916 0,4148 Ej förkasta 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 6 0,96946 0,4478 Ej förkasta 

 

  



 

På veckobasis 

Riktning  Antal laggar F-värde P-värde Beslut 

(Pt/Pt-1) → V 2  6,71687 0,0013 Förkasta*** 

V → (Pt/Pt-1) 2  1,99119 0,1372 Ej förkasta 

(Pt/Pt-1) → V 4  4,00211 0,0032 Förkasta*** 

V → (Pt/Pt-1) 4  2,92733 0,0203 Förkasta** 

(Pt/Pt-1) → V 6  2,81576 0,0102 Förkasta** 

V → (Pt/Pt-1) 6  2,79170 0,0108 Förkasta** 

     

|(Pt/Pt-1)| → V 2  3,71067 0,0249 Förkasta** 

V →  |(Pt/Pt-1)| 2  4,43762 0,0121 Förkasta** 

|(Pt/Pt-1)| → V 4  1,81153 0,1246 Ej förkasta 

V →  |(Pt/Pt-1)| 4  3,02326 0,0172 Förkasta** 

|(Pt/Pt-1)| → V 6  1,21403 0,2967 Ej förkasta 

V →  |(Pt/Pt-1)| 6  2,45719 0,0232 Förkasta** 

     

ln(Pt/Pt-1) → V 2  6,85548 0,0011 Förkasta*** 

V →  ln(Pt/Pt-1) 2  2,19688 0,1118 Ej förkasta 

ln(Pt/Pt-1) → V 4  3,97748 0,0033 Förkasta*** 

V →  ln(Pt/Pt-1) 4  3,00197 0,0179 Förkasta** 

ln(Pt/Pt-1) → V 6  2,78072 0,0111 Förkasta** 

V →  ln(Pt/Pt-1) 6  2,88732 0,0087 Förkasta*** 

     

|ln(Pt/Pt-1)| → V 2  3,83807 0,0219 Förkasta** 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 2  4,65550 0,0098 Förkasta*** 

|ln(Pt/Pt-1)| → V 4  1,84895 0,1176 Ej förkasta 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 4  3,13580 0,0143 Förkasta** 

|ln(Pt/Pt-1)| → V 6  1,22994 0,2885 Ej förkasta 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 6  2,54168 0,0192 Förkasta** 

 

  



 

På dagsbasis 

Riktning  Antal laggar F-värde P-värde Beslut 

(Pt/Pt-1) → V 2  4,02609 0,0179 Förkasta** 

V → (Pt/Pt-1) 2  8,06497 0,0003 Förkasta*** 

(Pt/Pt-1) → V 4  4,29752 0,0018 Förkasta*** 

V → (Pt/Pt-1) 4  4,05236 0,0028 Förkasta** 

(Pt/Pt-1) → V 6  3,51124 0,0018 Förkasta*** 

V → (Pt/Pt-1) 6  2,85956 0,0088 Förkasta*** 

     

|(Pt/Pt-1)| → V 2  14,0333 0,0000 Förkasta*** 

V → |(Pt/Pt-1)| 2  34,5961 0,0000 Förkasta*** 

|(Pt/Pt-1)| → V 4  5,52682 0,0002 Förkasta*** 

V → |(Pt/Pt-1)| 4  22,0410 0,0000 Förkasta*** 

|(Pt/Pt-1)| → V 6  3,72344 0,0011 Förkasta*** 

V → |(Pt/Pt-1)| 6  17,5380 0,0000 Förkasta*** 

     

ln(Pt/Pt-1) → V 2  4,17347 0,0155 Förkasta** 

V → ln(Pt/Pt-1) 2  8,82988 0,0001 Förkasta*** 

ln(Pt/Pt-1) → V 4  4,40637 0,0015 Förkasta*** 

V → ln(Pt/Pt-1) 4  4,43116 0,0014 Förkasta*** 

ln(Pt/Pt-1) → V 6  3,59910 0,0015 Förkasta*** 

V → ln(Pt/Pt-1) 6  3,14632 0,0044 Förkasta*** 

     

|ln(Pt/Pt-1)| → V 2  14,6664 0,0000 Förkasta*** 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 2  35,4989 0,0000 Förkasta*** 

|ln(Pt/Pt-1)| → V 4  5,81769 0,0001 Förkasta*** 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 4  22,6826 0,0000 Förkasta*** 

|ln(Pt/Pt-1)| → V 6  3,90620 0,0007 Förkasta*** 

V → |ln(Pt/Pt-1)| 6  18,0581 0,0000 Förkasta*** 

 


