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Sammanfattning 
 
Att placera pengar på aktiemarknaden i syfte att få en god avkastning är för många väldigt 
attraktivt. De lite mer försiktiga väljer andra säkrare alternativ såsom bankkonto och räntepapper. 
Den stora skillnaden med att placera pengar i aktier än i räntepapper är förstås att det är högre 
risker i samband med aktieplaceringar. Innan en investerare väljer att positionera sig för 
aktiemarknaden så är det av stort intresse att kunna värdera om börsen är sunt prissatt. Att placera 
pengar på en kraftigt övervärderad börs kan få olyckliga följder för den enskildes ekonomi. Det vet 
alla som agerade på aktiemarknaden under den finansiella IT-bubblan på slutet på 90-talet. Att 
bubblor tenderar att uppstå har oftast sin förklaring i att aktievärderingarna överstiger det 
fundamentalt rätta värdet på aktierna. Kort sagt råder för hög optimism bland investerarna. Denna 
uppsats behandlar olika faktorer som skulle kunna ha samband med en finansiell bubbla. De 
faktorer som uppsatsen behandlar är: 
 

1. Kreditulåningsandel 
2. Aktiebelåningsandel 
3. Utdelningsandelen i förhållande till aktieindex 
4. Kritiska nivåer på P/e talet 
5. Omsättningsvolymen  
6. Volatiliteten 

 
Med dessa faktorer vill vi analysera om det finns variabler som kan signalera om samband med ett 
överhettat tillstånd på New York börsen. Totalt 9 bubblor som existerat mellan åren 1969 och 2007 
har vi valt till närmare undersökning. I varje finansiell bubbla studerar vi de sex sista månaderna i 
en uppgångsfas innan bubblan börjat spricka. Efter en behandling av variablerna har det visat sig 
vara två av variablerna som hade starka signifikanta samband med en bubbla på New York börsen. 
Dessa variabler är kreditutlåningsandelen och aktiebelåningsandelen. Det som även kan sägas är 
att volatiliteten och omsättningsvolymen på börsen inte har något tydligt samband med finansiella 
bubblor. Av olika problem och anledningar så har variablerna P/E-tal och utdelningsandel i 
förhållande till aktieindex inte kunnat analyserats. Detta är naturligtvis en stor nackdel för studien. 
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1 Inledning 
I detta kapitel inleder vi med en problemdiskussion som belyser problemet ur olika perspektiv för 
att därefter utveckla en problemformulering som förklarar vad vi ämnar bearbeta. Kapitlet ämnar 
även förklara studiens syfte och dess avgränsningar. 

 

1.1 Problemdiskussion 
 
På aktiemarknaden agerar olika aktörer, köpare och säljare, i syfte att investera kapital i 
börsnoterade företag. Den primära uppgiften som börsen har är att skapa en marknad för dessa 
aktörer för att på så sätt göra det möjligt för företag att få finansiering och investerare att hitta 
relevanta kapitalplaceringar. 
 
Ofta talas det om att aktier är den form av sparande som genererar störst avkastning under en 
längre placeringshorisont. Detta blir tydligt i jämförelse med andra placeringsformer som 
bankräntor, obligationer och andra räntepapper. Svenska aktier har i reala termer (rensat för 
inflation) avkastat i genomsnitt 7,8 % på årsbasis mellan åren 1900-2007. Obligationer däremot 
har avkastat 2,4 % rensat för inflation (ABN AMRO, 2008). Aktier är därför ett attraktivt 
placeringsalternativ för många aktörer. För möjligheten till denna avkastning så tar 
kapitalplacerarna även en högre risk än för ränteplaceringar. Det finns sällan några garantier om att 
aktieplaceringar med säkerhet kommer att bli lyckade investeringar och därför kan det vara risk 
fyllt att investera på aktiemarknaden. 
 
Ekonomisk utveckling tenderar att gå i cykler där uppgångar följs av nedgångar. Bara genom att 
observera historisk aktieprisutveckling kan man lätt inse att branta uppgångar följs av branta 
nedgångar. Finansiella krascher på aktiemarknader kan få katastrofala ekonomiska konsekvenser 
för investerare eftersom de leder till kraftiga nedgångar i tillgångspriserna. Nuförtiden används 
ofta benämningen finansiell bubbla för en företeelse där aktiepriser växer ifrån deras fundamentala 
värde vilket sedan återställs efter en tidsperiod. Beroende på en finansiell bubblas karaktär kan 
dessa priskorrigeringar vara väldigt kraftiga och ske på väldigt kort tid eller vara i längre tid så att 
det bli svårt att upptäcka att en bubbla existerade. Under en finansiell bubbla förloras åtskilliga 
antal miljoner i investerade medel och en del vinner medan andra förlorar. En omfördelning av 
förmögenheter sker och vinnarna är de som lyckas sälja tillgångarna innan bubblan spricker 
(Sjöberg, 2002). 
 
Att definiera en finansiell bubbla är inte enkelt och forskare har inte kunnat göra det på ett 
uttömmande sätt. Enligt White (1990) är en bubbla värdet som blir över när man drar av det 
fundamentala värdet av en tillgång från dess pris. Alla tror inte ens på att finansiella bubblor 
existerar. Det finns de som menar att förväntningarna är alltid rationella och på så vis uppkommer 
aldrig bubblor. Förväntningarna under It-krashen i slutet av 1990 talet skulle alltså ha varit helt och 
hållet rationella (Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, 2008). Allen och Gale (2000) definierar en 
finansiell bubbla som en period där tillgångspriserna på exempelvis aktier kraftigt ökar för att 
därefter rasa samman och skapa försummelse hos aktörerna. Enligt Fama (1991) så är marknader 
alltid rationella och tillgångspriserna är alltid lika med deras fundamentala värde när det råder 
effektivitet på marknaden. Om aktier alltid återspeglar sitt rätta fundamentala värde så skulle väl 
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en bubbla inte kunna uppkomma? Att bubblor trots allt uppkommer tyder på att aktierna avviker 
från sitt fundamentala värde. Det är just när detta sker som det blir så farligt att äga aktier, 
eftersom oron och risken ökar då irrationellt beteende börjar styra marknaderna. Det är därför av 
intresse att undersöka faktorer som skulle kunna indikera på samband med en finansiell bubbla på 
börsen. 
 
Prisavvikelser på finansiella tillgångars fundamentala värde har länge intresserat forskare och det 
har skapats olika metoder om hur man beräknar det fundamentala värdet på en finansiell tillgång. I 
och med att modeller har utvecklats har forskare kunnat inse att priset, på en finansiell tillgång, 
ibland inte stämmer överens med dess fundamentala värde. Beroende på fallet kan man ha minst 
två förklaringar till avvikelsen. För det första, kan man hävda att felet ligger i mätmetoden, det vill 
säga att en modell inte fångar en finansiell tillgångs värde fullständigt. En annan förklaring är att 
avvikelsen beror på en finansiell bubbla. Ibland är det bara smaksak vilken av förklaringarna man 
vill välja (Gürkaynak, 2008).  
 
Den stora frågan blir naturligtvis vilka faktorer som skulle kunna indikera på samband med en 
bubbla på börsen. Det som försvårar situationen är att det inte alls behöver vara samma typ av 
faktorer som står bakom varje enskild bubbla. Det kan naturligtvis vara olika anledningar och olika 
faktorer vid skiljda situationer som skapar en finansiell bubbla på börsen. Raines och McLeod 
(2007) gör en sammankoppling mellan bubblorna som uppkom 1929 och 1987 då de hävdar att 
belåningsgraden var väldigt högt vilket bidrog till kraftigt ökade tillgångspriser. Uppgångsfaser 
rent generellt kännetecknas ofta av en stark optimism bland investerare som tror på fortsatt positiv 
utveckling. När det råder stark optimism på börsen glöms det ofta bort risker som är förknippade 
med aktiehandel och investerare till och med lånar pengar för att köpa mer aktier och dra nytta av 
den positiva utvecklingen på börsen. När man har mer pengar (även om det är fråga om lånade 
medel) och agerar irrationellt är man mer benägen att betala mer för finansiella tillgångar vilket 
drar upp priserna ytterligare. Prisuppgångar tenderar inte att vara stabila utan prisnivån börjar 
fluktuera mer och mer. Bland annat Shiller (1981) och LeRoy & Porter (1981) hävdar att 
aktiepriser stundtals är för volatila för att kunna förklaras med fundamentala faktorer. Tirole 
(1985) och Blanchard & Watson (1982) menar att fenomenet beror på finansiella bubblor. Denna 
volatilitet som inte härrör från ändringar i fundamentala faktorer beror oftast på just finansiella 
bubblor som rykten och självstimulerande förväntningar blåser upp (Ee m. fl., 2005). Dock är det 
sällan endast irrationellt beteende som förekommer i uppgångsfaser. Den effektiva 
marknadshypotesen säger att aktiepriser förändras då ny information når marknaden (Fama, 1970). 
När ekonomin befinner sig i stark medvind kommer företag ständigt med goda nyheter vilket 
påverkar aktiepriser positivt. När ny information släpps ut måste varje investerare göra en tolkning 
av den och eventuellt ändra sin uppfattning av aktiens värde. Jennings, Starks och Fellingham 
(1981) har hittat att en optimistisk tolkning av ny information leder till högre omsättningsvolymer. 
Detta kan förklaras med att en positiv utveckling attraherar de redan existerade investerare att 
handla mer samt att även nya aktörer blir intresserade av att handla aktier vilket ytterligare ökar 
omsättningsvolymen.  
 
Forskningsresultat av finansiella bubblor baserar sig till stor del av långa tidsserier som rymmer 
både upp- och nedgångsfasen eller till och med flera sådana. Vi är intresserade av att testa redan 
existerade teorier i ett nytt sammanhang, nämligen bara i slutet av uppgångsfaser av finansiella 
bubblor.  
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1.2 Problemformulering 
Finns några signifikanta samband mellan variablerna kreditutlåningsandel, aktiebelåningsandel, 
utdelningsandelen i förhållande till aktieindex, p/e-talet, omsättningsvolymen, volatiliteten och 
bubblorna på New York börsen?  

 

1.3 Syfte 
Fastställa faktorer som kan påvisa samband med finansiella bubblor på New York börsen och 
förklara hur eventuella sambandsförhållanden ser ut.  
 
Delsyftet är att dela upp bubblorna i två tidsperioder 1969-1980 samt 1987-2007 och förklara hur 
förhållandena har ändrats. 
 

1.4 Definitioner 
Finansiell bubbla: Begreppet finansiell bubbla är i många avseenden en diffus term och har olika 
betydelse för olika forskare. En del forskare menar också att finansiella bubblor överhuvudtaget 
inte existerar. Därför känns det här betydelsefullt att definiera vad vi avser med en finansiell 
bubbla. En bubbla hänvisar till ett objekt eller företeelse som växer tills det spricker. I definitionen 
av en finansiell bubbla följer vi en av de största ”bubbelforskares” Charles P. Kindlebergers 
definition. På engelska lyder hans definition som: 

 
”A financial bubble is an upward stock price movement over an extended period of time 
that eventually and unexpectedly implodes.” (Kindleberger, 2000) 
 

I en senare del av uppsatsen operationaliserar vi finansiella bubblor innefatta situationer där börsen 
har en nedgång på minst 7 % mätt en månad efter att bubblan börjar spricka. 
 

1.5 Avgränsningar  
Studien har begränsats till att omfatta endast New York Stock Exchange (New York börsen) under 
tidsperioden 1969-2007. Detta på grund av New York börsens roll som den största och ledande 
handelsplatsen i världen. Detta gör NewYork börsen till en aproximation för den globala 
aktiemarknaden. Ytterligare skäl till varför vi studerar NewYork börsen är tillgängligheten av data. 
Finansiella händelser på den amerikanska marknaden har dokumenterats ytterst noggrant och datat  
finns lättillgängligt för alla via biblioteket vid Umeå Universitet.
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskriver vi dels övergripande teorier om vad finansiella bubblor är och dels teorier 
som behandlar faktorer som påverkar finansiella bubblor. De faktorer som vi presenterar och som 
påverkar finansiella bubblor är kreditutlåning, aktiebelåning, utdelningsandelen i förhållande till 
aktieindex, kritiska nivåer på p/e- talet, volatilitet i aktiepriser, omsättningsvolymen på börsen och 
psykologins påverkan på börsen. Efter varje teoriavsnitt avslutar vi med en hypotes som vi avser 
att pröva i den senare empirin. 

 

2.1 Vad är en finansiell bubbla? 
 
Enligt Allen och Gale (2000) kan en typisk aktiebubbla kan förklaras genom och delas in i tre olika 
faser. Den första fasen startar med någon form av liberalisering eller en medveten handling av 
centralbanken för att öka på skuldsättningen. Resultatet av en chocksänkning av centralbanken blir 
en expansion i krediter som medföljs av en prisökning i tillgångar som fastigheter och aktier. 
Denna prisökning kan pågå i flera år och under den tiden fylls den finansiella bubblan. Under den 
andra fasen spricker bubblan och priset på aktierna faller snabbt. Oftast faller priserna väldigt 
snabbt under ett fåtal dagar eller månader men ibland över längre perioder. Den tredje och sista 
fasen kännetecknas av att olika parter, företag och andra aktörer, som lånat pengar för att köpa 
tillgångarna till höga priser misslyckas med sitt agerande och påverkas negativt av att 
tillgångspriserna faller. 
 
Camerer (1989) delar in avvikelser av en tillgångs fundamentala värde i tre grupper; växande 
bubblor (growing bubbles), flugor (fads) och informationsbubblor (information bubbles). Varje 
grupp präglas av faktorer som gör att priserna avviker från det fundamentala värdet. En till faktor 
som kännetecknar varje grupp är huruvida avvikelsen är rationell eller irrationell. Det bör 
uppmärksammas att en avvikelse kan vara av båda karaktär (dock ej samtidigt).  
 
Blanchard & Watson (1982) och Tirole (1982) menar att växande bubblor kan förekomma även 
när investerare agerar rationellt och har rationella förväntningar. Detta förutsatt att tillgångarnas 
livslängd, antalet investerare och deras totala förmögenhet inte är begränsade. Växande bubblor 
stämmer överens med rationella förväntningar eftersom nuvarande priser reflekterar diskonterade 
priser av en framtida bubbla. Det vill säga marknaden är då effektiv i halvstark form (med andra 
ord reflekteras ny information i tillgångspriserna fullt ut och på ett korrekt sätt). Bubblan växer 
med en viss hastighet som kan vara konstant men behöver inte alls vara det. Tillväxten behövs för 
att behålla investerare på marknaden. När bubblan briserar är tillväxten negativ. Det är väldigt 
typiskt för en sådan här typ av bubbla att investerare köper tillgångar även om de är medvetna om 
att tillgångarnas priser överstiger deras fundamentala värde eftersom de vill dra nytta av bubblans 
stigande priser.  
 
Flugor är avvikelser från fundamentalt värde orsakade av sociala och psykologiska faktorer. En 
fluga är mean-reverting, det vill säga att den har en tendens att röra sig mot sitt långsiktiga 
medelvärde som är lika med noll. Flugor kan uppkomma av tre olika anledningar. För det första 
kan priserna avvika eftersom nyttan människor får genom att äga en finansiell tillgång varierar 
med tiden. För det andra, kan priserna fluktuera eftersom allmänheten ändrar sin bedömning av en 
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tillgångs framtida fundamentala värde. För det tredje, kan priserna fluktuera eftersom det finns en 
fluga i förväntade avkastningar. Flugor är irrationella. En bubbla orsakad av en fluga behöver inte 
spricka snabbt utan det kan även ske långsamt och då är det svårare att upptäcka bubblan och 
således dra nytta av den. (Camerer, 1989) 
 
En informationsbubbla kännetecknas av att tillgångspriser avviker från deras fundamentala värde 
på grund av att marknaden missbedömer den nya informationens effekt eller att ny information 
inkorporeras i priser felaktigt. Marknaden kan både över- och underskatta ny tillgänglig 
information. Informationsbubblor strider mot den effektiva marknadshypotesen. (Camerer, 1989) 
 

2.2 Hur kan en bubbla identifieras? 
 
En bubbla bildas när en tillgång värderas högre än dess fundamentala värde. Alla aktier har således 
ett individuellt fundamentalt värde. Detta fundamentala värde är aktiens verkliga värde. Tanken 
med aktiekurserna på börsen är att aktiekurserna ska återspegla alla aktiernas fundamentalt riktiga 
värde. Nu är det inte alltid det förekommer.   
 
Det finns många olika värderingsmodeller och metoder för att ta reda på en akties fundamentala 
värde. En är residualvinstmodellen, en annan är AEG-modellen. Dessa två modeller går ut på att 
prognostisera de eventuella överskottsvinsterna i företaget och diskontera dessa till dagens 
nuvärde. En tredje modell är den diskonterade kassaflödesmodellen. Med denna modell 
prognostiserar analytikern det fria kassaflödet, alltså kassainflöde minus kassautflöde, och 
diskonterar dessa framtida kassaflöden till nuvärdet. (Penman, 2007) 
 
Med hjälp av värderingsmetoder kan man få fram ett fundamentalt värde på aktien. Värderingen 
beror sedan på vilka värden som används i modellen. För höga optimistiska värden leder vanligtvis 
till för höga värderingar och vice versa. Bara för att en viss värderingsmodell har använts betyder 
inte det automatiskt att man värderat aktien till dess rätta värde. Det gäller naturligtvis att använda 
sunda värden i sina antaganden för att få så rättvis värdering som möjligt. Problemet med 
övervärderade aktiemarknader är när förväntningarna och antagandena om tillväxt och vinster blir 
för optimistiska. Då har värderingsmodeller använts, men för höga värden har använts och det ger i 
sin tur alltför höga värderingar. Det är då den finansiella bubblan blåses upp. Till sist blir 
övervärderingen uppenbar för marknaden och då spricker bubblan. 

 

2.3 Historiska bubblor 

2.3.1 Tulpanmanin på 1600 talet 
På 1600-talet var det Holland som tog ledningen i världsekonomin. Här började man handla med 
tulpanlökar som snart skulle utveckla sig till en mani. Tulpaner odlades på 1630-talet av 
specialister och handeln tilltog samtidigt mer och mer i tulpanlökar. Till en början var det endast 
finsmakare som köpte tulpaner men efter en tid blev handeln mer och mer verklighetsfrämmande. 
Den enorma prisutvecklingen attraherade många nya aktörer och snart inträdde spekulanterna 
marknaden. Under tiden blåstes bubblan upp på marknaden.  Då spekulationsmanin kulminerade 
under 1637 hade spekulationen gått så långt att priserna på tulpanlökarna i princip fördubblades  
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dagligen. Det var när myndigheterna ingrep som bubblan sprack och tulpanerna rasade snabbt i 
värde. Detta ledde till att många blev ruinerade. (Fagerfjäll, 2003) 

2.3.2 1920-tals bubblan 
I USA på 1920-talet förelåg en hög framtidsoptimism och högkonjunktur efter första världskrigets 
slut. 1920-talet vittnar om en glad tidsepok. Massproduktion möttes av masskonsumtion. Företag 
började erbjuda krediter till konsumenterna. 60 procent av hushållen installerade elektricitet under 
denna tid och det bidrog till att efterfrågan och konsumtionen av elektriska apparater tog en 
ordentlig fart. Det blev också mer och mer vanligt att människor köpte familjebilar.(Fagerfjäll, R. 
2003) 
Samtidigt som aktiepriser under denna era uppnådde nya höjder så ökade även aktiebelåningen 
som vi presenterar i ett senare skede under teorikapitlet. Fler och fler började intressera sig för att 
handla med aktier. Folk belånade sina hus och investerade i ”heta” aktier. Få insåg risken med 
agerandet och det var få som såg till aktiernas fundamentala värden. I takt med att nya höjder 
uppnåddes på aktiemarknaden så närmade sig också den nivå där bubblan till slut sprack. Räntorna 
som hade börjat höjas i början på 1929 gjorde till slut att trycket på att sälja aktierna ökade 
markant. Krashen 1929 var inledningen till den stora 1930-tals depressionen som skapade 
massarbetslöshet. (Stock Market Crash!, 2008) 
 
Enligt Field (1984) gick börsen i USA upp med hela 334 % mellan augusti 1921 och september 
1929. Den positiva utvecklingen lockade nya aktörer till aktiehandel vilket tydligt syns i tillväxten 
av omsättningsvolymen. Under ungefär samma tidsperiod ökade omsättningsvolym med 1478 % 
konstaterar Field. Han menar vidare att det var i mångt och mycket aktiebelåningen som stod 
bakom den kraftiga ökningen i omsättningsvolymen. 
 

2.3.3 Svarta måndagen 1987 
Historiens största nedgång, sedan första världskriget bröt ut 1914, inträffade den 19 oktober 1987. 
Då rasade det amerikanska börsindexet Dow Jones med hela 22,6 procent på en enda dag. Det här 
är en tid som kännetecknas av att ”alla” pratade om sina aktieportföljer.(Hajim och Yang, 2007) 
 
Den kraftiga uppgångsfasen började redan 1982. Tidsepoken kännetecknas av konsolideringar och 
uppköpsmani bland företagen. Filosofin som utvecklades var att företag kunde öka på tillväxten 
genom att konstant köpa upp andra företag. För att företagen skulle ha råd med massiva uppköp 
sålde man “Junk bonds” till allmänheten. Junk bonds kännetecknas av en hög ränta och därigenom 
en väldigt hög risk. Euforin gjorde ännu en gång att människor trodde att marknaden skulle 
fortsätta sin uppgång i oändlighet. Marknadsnedgången drog snabbt med sig övriga världen.            
(Stock Market Crash!, 2008) 
 
Det har diskuterats mycket vad som orsakade börsraset i oktober 1987. Roll (1989) behandlar olika 
faktor som kan ha haft betydelse men kommer inte fram till något uttömmande svar. Så är det ofta 
när det gäller aktiemarknader att man inte kan fastställa en enskild faktor (eller ens några få 
faktorer) som står bakom en kraftig nedgång utan det är snarare samverkan av fler variabler under 
en viss tidsperiod som bidrar till utvecklingen. Faktorerna som Roll tar upp som möjliga faktorer 
bakom börsraset är USAs handelsunderskott, existens av en spekulativ bubbla, automatiserad 
aktiehandel med datorer men han har svårt att bevisa någonting empiriskt. Malliaris och Urrutia 
(1992) konstaterar att USAs handelsunderskott är den mest förekommande förklaringen till vad  
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som orsakade börsoron 1987. De nämner även att kongressens förslag på att förändra 
beskattningen hade kunnat bidra till oron. Den diskuterade lagändringen hade försvårat uppköp av 
andra företag speciellt med lånade medel vilket då var ett vanligt förekommande sätt att öka 
tillväxt. Marknaden tolkade situationen så att när denna möjlighet togs bort från företagen 
medförde det ett slut på de höga tillväxten. En annan sak som kännetecknade utvecklingen på 
1980-talet var ökning av spekulativ derivathandel. Malliaris och Urrutia utesluter inte heller att den 
här spekulativa handeln hade kunnat blåsa upp en finansiell bubbla. Å andra sidan är det är svårt 
att bevisa vilka faktorer som haft störst betydelse i utvecklingen som lett till kraschen oktober 1987 
(Roll, 1989).  

2.3.4 Den Japanska bubblan 1989 
Efter andra världskriget var stora delar av Japan ödelagd och den Japanska ekonomin var hårt 
prövad. Med hjälp från USA så kunde landet sakta men säkert börja sin återuppbyggnad. Industrier 
kunde byggas upp och dessa sysselsatte människorna i landet. Oljekrisen på 1970 talet gjorde att 
Japansk bilindustri på ett snabbt och effektivt sätt mobiliserade till att bygga bränslesnåla bilar. 
Dessa var naturligtvis mycket billigare att tillverka än de stora energislukande bilar som tidigare 
hade varit vanliga. Detta skapade positiva följder på den Japanska aktiemarknaden. På 1980-talet 
ansågs Japan vara ett utopisk land där landet även hade högs BNP per capita i världen. Ekonomin 
blommade och aktieindexet klättrade ständigt mot nya höjder. Den starka ekonomin ledde till en 
stor efterfrågan på fastigheter av företag och följden blev stora prisökningar i fastighetspriserna i 
landet. Manin i landet skapade en stor internationell efterfrågan på Japanska aktier. Till slut 
började den Japanska centralbanken att agera genom att höja räntan. Aktie- och fastighetsbubblan 
sprack 1989 och har fortfarande idag inte återhämtat sig efter att NIKKEI indexet kraschade 1989. 
(Stock Market Crash!, 2008) 

2.3.5 Japanska bubblan eldades på av kreditexpansio n 
Okina m fl, (2001) påvisar att den japanska bubblan föregicks av en kraftig kreditexpansion där 
landet utförde en alltför kraftig expansiv penningpolitik. Den Japanska centralbanken (BOJ -Bank 
of Japan) insåg ett ökat inflationstryck men kunde inte tillräckligt motivera en restriktiv 
penningpolitik och inte förrän bubblan sprack kunde centralbanken strama åt den expansiva 
ekonomi som förekom. I detta fall var det just det kraftiga utbudet på pengar genom en ökad 
kreditutlåning som stod för den kraftiga uppgången på tillgångspriser. Den snabbaste uppgången 
för tillgångspriser stod aktier för. Under denna tid existerade inte någon allmän uppfattning av vad 
som orsakade bubblan. 1986 tog aktiepriserna ordentlig fart och nådde sin högsta notering år 1989. 
Då sprack bubblan och fram till 1992 hade index rasat med hela 60 procent. Den andra delen i 
bubblan var den överhettade ekonomin. Den japanska ekonomin växte kraftigt med en hög andel 
industriell produktion och BNP som följd. BNP växte med 5,5 procent/år under denna tid. Det är 
svårt att fastställa vad som var den främsta orsaken till att bubblan uppkom. Det som kan sägas är 
att bubblan inte uppkom på grund av en enskild faktor i ekonomin.  Bubblan föregicks däremot av 
en interaktion mellan många olika faktorer i ekonomin. Som en kemisk reaktion samverkade dessa 
faktorer och bildade då en bubbla. Fem grundläggande faktorer hade störst påverkan på den 
japanska bubblan. 

1. Aggressivt beteende av bankerna 
2. Långvarig expansiv penningpolitik 
3. Beskattning och lagstiftning 
4. Svag reglering 
5. Ökat japanskt självförtroende 
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Den första faktorn blev följden av en finansiell avreglering på marknaden. Denna avreglering 
betydde att restriktionerna att finansiera sig med hjälp av värdepappersmarknaden avreglerades. 
Den långvariga gynnsamma penningpolitiken ledde till en hög andel kreditutlåning med allt högre 
tillgångspriser som följd. Olika beskattningsmildrande effekter som gynnar ekonomin eldade också 
på den ekonomiska utvecklingen under denna tid. I samband med den finansiella avregleringen så 
skulle även ett nytt reglerande system för att hantera risker ha implementerats i syfte att stävja en 
finansiell överhettning. Den sista och avslutande punkten var att förväntningarna på de japanska 
bolagen på aktiemarknaden var alltför högt ställda. 

2.3.6 IT-bubblan vid millennieskiftet  
Efter den stora nedgången 1987 återvände den starka trenden till aktiemarknaden. Denna trend 
drevs av den datautveckling som hade börjat växa fram allt kraftigare. 1994 kom Internet  och blev 
tillgänglig för allmänheten. Företagen såg Internet som en ytterligare väg till nya vinstmöjligheter. 
Nya IT-företag startades och aktieägare till dessa kunde bli miljonärer över en dag. Ekonomer 
började tala om ”Den nya ekonomin” där både inflation och börskrascher tillhörde det förgångna. 
Hela IT-eran förklarades som ett stort paradigm skifte. En stor del av de många internetbaserade 
”Dot com” företagen som etablerades hade alldeles för överdrivna expansionsplaner och många av 
dem visade aldrig överhuvudtaget någon vinst alls. (Stock Market Crash!, 2008) 
 
I Sverige började nedgången på allvar i början av år 2000. Den utlösande faktorn var en osäker 
vinstprognos för det multinationella dataföretaget Intel. Det fick teknikaktierna att börja falla. 
(Lindstedt, 2002) 
 
IT bubblan är ihågkommen som den största nedgången någonsin. Mellan mars år 2000 och oktober 
2002 rasade den svenska börsen (OMX-index) med 73 procent. Under denna tid var det många 
som förlorade mycket stora delar av sitt sparkapital. (Investeraren.se, 2008) 

 

2.4 Kreditutlåningen ökar på den finansiella aktivi teten 
 
Kreditmarknaden är den marknad där pengar lånas och lånas ut. Här agerar kreditgivare som för 
över kapital till kredittagare. Kreditmarknaden är viktig för att företag och hushåll ska kunna göra 
investeringar i produktion, konsumtion och kapitalplaceringar. I Sverige avreglerades 
kreditmarknaden i mitten på 1980-talet och följden av kreditavreglering ledde till en okontrollerad 
kreditexpansion. Detta har haft en enorm påverkan på den finansiella kris som uppstod några år 
efter avregleringen av kreditmarknaden.(Lennander, 2006) 
 
Allen och Gale (2000) anser att bubblor kan uppstå på grund av att investerare använder krediter 
för att investera i riskfyllda tillgångar. Investerare blir mer riskvilliga och följden av det blir att 
priserna fortsätter att stiga. Låntagarna ser krediterna som lockande då de kan begränsa riskerna. 
Risken begränsas till att låntagaren inte kan betala tillbaka sitt lån. I det här läget är det alltså 
kreditgivarna som står för en allt större del av risken. En stor del av risken har alltså överförts till 
banker och andra kreditinstitut. 
 
Kindleberger (1999) argumenterar om att en högkonjunktur eldas på genom en utvidgning av  
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penningmängden. Penningmängden realiseras genom att bankerna ökar kreditutlåningen. Den 
ökade penningmängden leder så småningom till en faktisk efterfrågan på varor eller finansiella 
tillgångar. Tidvis så utsätts produktionskapaciteten eller utbudet på de finansiella tillgångarna för 
ett tryck och leder till att priserna ökar. Det ökade priset i sin tur bidrar till att ytterligare företag 
och investerare ser vinstmöjligheter och börjar verka på marknaden. Dessa faktorer kan innebära 
att parterna på marknaden börjar spekulera i prisuppgång. Spekulation betyder att en aktör köper 
finansiella tillgångar för att återförsälja snarare än för inkomst. Marknaden överskattar helt enkelt 
vinstmöjligheterna. 
 
En avgörande faktor för bubblors uppkomst kan alltså vara när marknaden börjar spekulera i 
prisuppgång. Vid spekulation är marknaden således inte säker på att tillgångspriserna ska gå upp, 
men aktörerna gissar och hoppas på fortsatta prisuppgångar i avsikt att öka avkastningen. Det hela 
börjar vid detta läge likna ett spel där aktörerna chansar på ett positivt scenario.  
 
Allen och Gale (2000) resonerar om att finansiella bubblor bildas då det uppkommer osäkerheter 
om en kreditexpansion. Det är för det mesta en liberalisering som leder till denna osäkerhet i hur 
stor kreditutlåningen blir och detta är något som centralbanken bör beakta innan politiska beslut tas 
som kan påverka kreditutlåningen. Riksbanken som bestämmer räntenivån i landet har följaktligen 
en stor påverkan på andelen krediter i landet.  
Detta resonemang leder oss till följande hypotes. 
 
Hypotes 1: Kreditutlåning har samband med en finansiell bubbla 
 
 

2.5 Aktiebelåningens påverkan på börsen 
 
Att belåna aktier för att kunna öka investeringarna på börsen är i sig en slags kredit som är avsedd 
för investeringar i aktier. Tidigare har vi nämnt att spekulation förekommer när aktörer spelar på 
att tillgångspriserna ska fortsätta gå upp och kunna sälja tillgångarna till ett högre värde. En 
spekulation skulle således kunna ha en stor påverkan på hur stor del belåningsgraden är i aktier. 
White (1990) diskuterar belåningsgraden på aktier och dess samband med en finansiell bubbla och 
menar på att det finns ett signifikant samband mellan det två variablerna under börskraschen 1929. 
I samband med att aktiebelåningen utvecklar en kraftig expansion så följer aktieindex efter i en 
uppåtstigande trend. Kreditutlåningen på aktier, så kallade broakers loan, eldade med andra ord på 
den kraftiga utvecklingen på aktiemarknaden (NYSE) under 1920 talet. (White, 1990) 
 
Volymen börsmäklarlån kan vara en god indikator för att mäta omfattningen av spekulation på 
börsen. Vid 1920-talets början varierade mäklarlånen mellan 1-1,5 MRD Dollar. Fram till år 1926 
ökade dessa lån till 2,5 MDR Dollar. Året därefter ökade andelen med ytterligare 1 miljard dollar. 
Ett år efter det började låneexpansionen på riktigt. Vid slutet av 1928 var lånedelen uppe i nästan 6 
MDR Dollar. Vid andra halvåret år 1929 uppgick mäklarlånen till så stor del som 7 MDR Dollar. 
Det var första gången som mäklarlånen nådde upp till denna enorma mängd. I takt med att andelen 
mäklarlån ökade så dramatiskt så ökade även räntan på dessa lån. Under 1928 ökade denna ränta 
från 5 till 12 %. Detta gjorde att andra delar av världen nu ville vara med och låna ut pengar för att 
hjälpa människor att finansiera sina aktieköp. (Galbraith, 1997) 
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I takt med att nya höjder i index uppnåddes så närmade sig också den nivå där bubblan till slut 
sprack. Räntorna som hade börjat höjas i början på 1929 gjorde till slut att trycket på att sälja 
aktierna ökade markant. (Aktiespararna, 2008) 
Räntan på mäklarlånen uppgick till så högt som 20 % den 26 mars 1929. (Galbraith, 1997) 
 
Diagrammet nedan visar New york- börsens prisindex under 1900 talet. Här visas tydligt hur 
aktieindex uppnådde nya höjder under 1920-talet. Detta hände I samband med att andelen 
mäklarlån exploderade. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Källa: Riksbank 
 
Detta föranleder nästa hypotes 
 
Hypotes 2: Aktiebelåningsandelen har samband med en finansiell bubbla 
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2.6 Utdelningsandelen i jämförelse med index 
 
White (1990) har studerat Dow-Jones indexet och utdelningsgraden under perioden 1922-1930 
under den stora uppgången på aktiemarknaden och dess fall 1929. White kommer fram till en 
märkbar skillnad i skillnaden mellan index och utdelningsgraden. I sin studie presenteras data där 
det tydligt framgår att aktieindex och utdelningsgraden innan uppgången på aktiemarknaden har ett 
signifikant samband. Men vid den mani som förelåg på aktiemarknaden så märks att Dow-Jones 
indexet reser sig snabbt mycket starkare än vad utdelningsgraden gör. Den starka utvecklingen i 
Dow-Jones indexet tyder alltså på att marknaden trodde på en stark förväntad vinsttillväxt i 
bolagen medan bolagen själva inte ökade utdelningarna i samma takt.  
 
Varför utdelningsgraden växer i långsammare takt än aktieindex vid denna tidpunkt kan förklaras 
av att bolagsledningen oftast är mer försiktiga i sina vinstprognoser och höjer inte utdelningarna  
förrän de kan konstatera att vinsttillväxten är hållbar. (White, 1990) 
 
Detta skulle kunna tolkas som att aktiemarknaden var överoptimistisk till vinsttillväxten och att 
värderingen i själva verket inte var fundamentalt hälsosam. Utvecklingen kan även förklaras med, 
för att de kraftiga uppgångarna i indexet ska kunna upprätthållas så krävs en vinsttillväxt som är 
långsiktigt hållbar. En alltför kraftig vinsttillväxt är sällan hållbar i längden. 
 
Detta motiverar nästa hypotes. 
 
Hypotes 3: Kraftiga avvikelser av aktiepriserna från utdelningsnivån har samband med en 
finansiell bubbla  

 

2.7 Volatilitet i aktiepriserna 
 
En stor del av beviset för flugor kommer från tester av volatilitet (Camerer, 1989). Tester av 
aktieprisers volatilitet gjordes inte ursprungligen för att testa ifall det finns bubblor utan testerna 
var avsedda att pröva den effektiva marknadshypotesens validitet. Senare har dessa studier använts 
i en annan kontext, det vill säga för att förklara bubblor. De två grundläggande studier i ämnet är 
Shillers (1981) och LeRoy & Porters (1981) studier av sambandet mellan aktiepriser och framtida 
utdelningar. Bägge studierna utgår ifrån att priset på en aktie är lika med nuvärdet av framtida 
utdelningar. Då borde volatilitet av aktiepriset vara begränsad till volatilitet av framtida 
utdelningar. Både Shiller och LeRoy & Porter hittade högre volatilitet i aktiepriser som inte helt 
kunde förklaras med ändringar i framtida utdelningar. Detta var konkret kritik mot EMH men 
andra forskare bland annat Tirole (1985) och Blanchard & Watson (1982) kom på att koppla 
resultatet till finansiella bubblor. Något uttömmande svar på att hög volatilitet beror på bubblor har 
forskningen inte kunnat ge eftersom vissa variabler är relativt svåra att mäta med statistiska 
metoder. Ett exempel på detta är beräkningen av en akties fundamentala värde. Oftast beräknar 
man det genom att diskontera framtida utdelningar. Detta leder till att volatilitet i aktiens värde 
härstammar från fluktuationer i framtida uppskattade utdelningar. Ett grundläggande problem i den 
här metoden är vilken diskonteringsfaktor man skall använda i beräkningar av framtida utdelningar 
(Camerer, 1989). En konstant diskonteringsfaktor behöver ju inte stämma längre fram i framtiden  
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medan väljer man en rörlig diskonteringsränta, hur skall man då uppskatta dess värde så att den 
blir användbar? Lee (1998) har studerat prisvolatilitet och har hittat att den långsiktiga pristrenden 
i aktier påverkas av permanenta förändringar i fundamentala faktorer men kortsiktig volatilitet 
uppkommer till stor del på grund av förändringar i diskonteringsfaktorn. 
 
Alla forskare är därmed inte övertygade om att onormalt hög volalitet i aktiepriser beror på 
bubblor. De första volatilitetstesterna utgår ifrån att investerare är riskneutrala vilket utesluter 
förekomsten av riskpremien. Leroy & Cavita (1981) och Michener (1982) hävdar att aktiepriser är 
mer volatila när investerare är risk-averta. Grossman and Shiller (1981) testade detta genom att 
justera diskonteringsfaktorn efter risk-averta investerare. Resultatet visade på att aktieprisers 
volatilitet var mycket närmare volatiliteten av framtida utdelningar men fortfarande återstod en 
skillnad. Därmed kunde man inte helt förklara bort existensen av bubblor med att anta att 
investerare är risk-averta. Ett till problem uppstår om det finns stora fluktuationer i utdelningar. 
Volatilitet går fortfarande att beräkna men resultatet blir inte lika tillförlitligt (Camerer, 1989). 
West har bevisat att volatilitetstester är tillförlitliga även då när utdelningsnivån inte är konstant. 
 
Problematiken kring sambandet mellan bubblor och volatilitet återstår som oavgjord men är 
samtidigt väldigt intressant. Det finns signifikanta empiriska bevis för att aktieprisers volatilitet 
stundtals är för hög men forskare är oense vad detta bero på. Är det finansiella bubblor som 
orsakar instabilitet på marknaden eller är det bara mätmetoden som leder till felaktiga iakttagelser? 
Om detta råder det fortfarande stor oenighet kring. 
 
Detta ger anledning till nästa hypotes 
 
Hypotes 4:  Volatiliteten har samband med en finansiell bubbla 
 
 

2.8 Kritiska nivåer på börsens P/E- tal 
 
P/E- talet är ett nyckeltal som jämför priset på en aktie (price) med vinst per aktie (earnings). Det 
är ett mått som beskriver hur mycket man betalar för framtida vinster. P/E-talet används väldigt 
mycket av olika investerare, inte minst därför att det är relativt enkelt att beräkna och sedan 
jämföra med andra företag. Ofta när det pratas i media om att aktier är billiga/dyra hänvisar man 
till P/E-talet för att bekräfta detta. En grov indelning av P/E-tal som ofta görs säger att prisnivån 
anses som billig om P/E-talet understiger 10 och dyr om det överstiger 20. Det råder ett samband 
mellan aktiepris och vinster eftersom man kan se aktiepriset som diskonterade framtida vinster. 
Det är av intresse att studera hur bra detta samband håller i en börsuppgång. Aktiepriser borde inte 
kunna avvika från vinster hur mycket som helst. Om aktiepriser skjuter upp till höjden utan någon 
större ändring i vinster börjar investerare inse att börsen är övervärderad och en korrigering 
förväntas ske (Trevino & Robertson 2002). Sett till historiskt data inser man att stora uppgångar 
följs av nedgångar. I USA steg aktiepriser på 50-talet så mycket att aktieindex nästan trefaldigats 
(Shiller, 2000). Samtidigt ökade företagens vinster bara med 16 %. Det här kan vara ett tydligt 
tecken att börsen är övervärderad. Dock finns det alltid optimister som i en uppgångsfas tror att 
ekonomin inte följer dess historiska mönster utan fortsätter växa nästan oändligt. När börsen väl 
rasar faller också P/E-talen. Detta väcker en fråga ifall ett högt P/E-tal då är en rimlig 
varningssignal? Följs ett högt P/E-tal av en tidsperiod av lägre avkastning? I den här studien är vi 
intresserade av P/E-talet av aktieindexet på Stockholmsbörsen och inte P/E-talen av individuella 
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aktier. Det som är av intresse för oss är att ta reda på om det finns några kritiska nivåer på börsens 
sammanvägda P/E- tal som kan förvarna om att aktierna är för högt värderade. 
 
Basu (1977) visade att en aktieportfölj som endast innehåller aktier med låga P/E- tal genererar 
större avkastning än en aktieportfölj med högt P/E-tal. Shen (2000) studerade relationen mellan 
höga P/E-tal och framtida avkastningar och kom fram till att höga P/E-tal leder till låga 
avkastningar både på kort och lång sikt. Trevino (2002) identifierade också det långsiktiga 
sambandet men var mer osäker när det gällde sambandet på kort sikt. Hans studieresultat visar 
dock tecken på ett negativt samband på kort sikt men samtidigt ökar standardavvikelsen så mycket 
att resultatet inte kan säkerställas statistiskt. 
 
P/E-talet består av två faktorer och således kan en förändring i det endast ske genom förändring i 
prisnivå eller i vinst. När P/E-tal faller under sitt långsiktiga medelvärdet tenderar det i 
fortsättningen gå upp till sitt normala nivå (Trevino & Robertson 2002). Likaväl tenderar en 
korrigering nedåt ske när P/E-tal stigit ovanför sin långsiktiga nivå. Campbell och Shiller (1998) 
har undersökt vad denna korrigering bero på genom att studera höga P/E-tal och de har visat att det 
oftast är förändring i prisnivå (P) och inte i vinst (E) som bidrar till att P/E-talen förändras. Det är 
relativt enkelt att hitta gammal data rörande P/E-tal som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden 
men man måste vara försiktig när man definierar det långsiktiga medelvärdet. Tiderna ändras och 
så gör även de långsiktiga medelvärdena precis som Perron (1989) har bevisat. Det som 
betraktades som en normal nivå på 50-talet behöver inte gälla idag. 
 
Vi motiverar följande hypotes  
 
Hypotes 5: P/e-talet har ett samband med en finansiell bubbla 
 

2.9 Omsättningsvolym och aktiepriser 
 
Volymen anger kvantiteten sålda aktier under en viss tidsperiod. En av de första empiriska testerna 
av sambandet mellan volym och aktiepriser gjordes av Granger och Morgenster (1963). De 
använde prisinformation på veckobasis och som mått på prisnivå använde de indexet av New York 
börsen istället för enskilda aktier.  Trots att Granger och Morgenster inte kunde hitta statistiskt stöd 
för sambandet lockade deras insats andra forskare till att studera prisvolymer noggrannare. Sedan 
dess har många olika typer av volym-prisrelaterade studier gjorts och samtidigt har det producerats 
mer och mer empiriskt stöd för sambandet. Det som forskare har fokuserat sig mest på är 

korrelationen mellan volym (V) och den absoluta prisförändringen ( p∆ ), och mellan volym och 

den riktiga prisförändringen (p∆ ). 

När det gäller relationen mellan V och p∆  har forskare nästan uteslutande funnit ett starkt positivt 

samband. Studierna kring relationen mellan V och p∆  har producerat något svagare bevis för det 
positiva sambandet och antalet motsägelsefulla studier är fler. 
 
Ying (1966) var en av de första som statistiskt kunde identifiera sambandet mellan pris och volym. 
Efter Ying har flertal forskare kommit fram till likartat resultat. Det som skiljer olika studier åt är 
tidsfrekvenssen (minutbasis, dagsbasis osv.) av använt data samt vilken typ av prisförändringar har 
studerats. Yings undersökningsresultat som är relevant för den här studien kan sammanfattas med  
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fyra punkter: 
 

1. Låg volym är oftast förknippad med en nedgång i prisnivå 
2. Hög volym är oftast förknippad med en uppgång i prisnivå 
3. En stor ökning i volymen är oftast förknippad antingen med en rejäl uppgång eller ett ras i 

priserna. 
4. Hög volym brukar följas av en uppgång i prisnivå 

 

Punkterna (1) och (2) bekräftar sambandet mellan V och p∆  medan punkten (3) är ett bevis för 

sambandet mellan V och p∆ . Trots att punkterna (2) och (4) ser likadana ut finns det en väsentlig 
skillnad mellan dem. Punkt (2) beskriver nämligen det samtidiga sambandet mellan variablerna. 
När volymen är hög tenderar det i samma stund gå uppåt på börsen. Punkten (4) säger däremot att 
en hög volym idag tenderar leda till en uppgång i nästa period. Yings resultat stöds av Crouch 
(1970) som också hittade ett positivt samband mellan volym och absoluta prisförändringar både för 
enskilda aktier och aktieindex genom att använda daglig prisinformation. Comiskey m. fl. (1984) 
identifierade samma samband på årsbasis, Wood m. fl. (1985) på minutbasis och Jain och Joh 
(1986) på timmebasis.  
 

Vad är det som orsakar det positiva sambandet mellan V och p∆ ? Chen ger 4 förklaringar: 
Studier av Copeland (1976), Morse (1980), Jennings, Starks och Fellingham (1981), och Jennings 
och Barry (1983) har utvecklat en så kallad SAI-modell (a sequental arrival of information model) 
som utgår ifrån att ny information successivt sprids över marknaden och investerare som inte än 
fått del av den nya informationen inte vet att det finns investerare som är bättre informerade och de 
kan inte heller få bättre förståelse för aktiens fundamentala värde genom att studera rådande 
marknadspriser. Ankomsten av ny information bidrar till ökad volym och volatilitet eftersom det 
finns investerare som baserar sina beräkningar om en akties fundamentala värde på olika 
informationsmängd. Många investerare tror att priserna inte är korrekta vilket leder till ökad 
handel i och med att investerare försöker dra nytta av prisavvikelsen.  
 

En annan förklaring till det positiva sambandet mellan V och p∆  ges av MD-modellen (mixture 
of distributions). Den förklarar sambandet med en gemensamt underliggande variabel, 
informationsflödet till marknaden (Clark 1973, Epps & Epps 1976). Både pris och volym förändras 
samtidigt när ny information publiceras. Epps och Epps utnyttjar volym i syfte för att mäta 
oenighet bland investerare när de tolkar ny information när den når marknaden. Ju större 
oenigheten bland investerare är, desto högre volym. Detta i sin tur leder till fluktuationer i 

aktiepriser vilket bekräftar det positiva sambandet mellan V och p∆ . 
 
Rational expectations model utgår ifrån att det finns investerare som är bättre informerade än 
andra, det vill säga det råder en informationsasymmetri på marknaden (Wang 1994). När en 
investerare som är bättre informerade vill sälja aktier måste han/hon göra det till lägre pris för att 
locka sämre informerade investerare köpa aktier. De sämre informerade kräver lägre priser för att 
täcka risken att de handlar med bättre informerade investerare. När den här 
informationsasymmetrin ökar kräver sämre informerade investerare ännu lägre priser. Därför finns 

det ett positivt samband mellan V och p∆ , och det förstärks när asymmetrin ökar. 
 
Harris och Raviv (1993) förklarar sambandet med DO-modellen (differences of opinion). Idén i  
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denna modell är att alla investerare har samma publik information men olikheter uppstår i tolkning 
av informationen. Vidare antar Harris och Raviv att det finns två typer av riskneutrala investerare; 
reagerande och icke-reagerande. När kumulativ påverkan av offentliggjord information är positiv 
uppskattar de reagerande investerare en akties värde högre än icke-reagerande investerare som inte 
ändrar sin uppskattning. Icke-reagerande investerare tycker att aktien är för dyr och vill inte äga 
den och därför står reagerande investerare för hela innehavet. Å andra sidan när informationens 
kumulativa påverkan är negativ sänker de reagerande investerare sitt målkurs och vill bli av med 
aktien. Icke-reagerande investerare har återigen inte ändrat sina bedömningar och är villiga att 
betala mer för aktien än de reagerande investerare. Nu kommer de icke-reagerande investerare att 
stå för hela innehavet. Handel uppkommer endast när den kumulativa offentliggjorda 
informationen skiftar från positiv till negativ och vice versa. Detta förklarar sambandet mellan 
volym och absoluta prisförändringar. 
 

Teorier som förklarar till sambandet mellan V och p∆  är inte så många. Jennings, Starks och 
Fellingham (1981) har utvecklat SAI-modellen så att den kan tillämpas här. De menar att när en 
investerare gör en pessimistisk tolkning av ny information leder det till lägre volym jämfört med 
fallet vid en optimistisk tolkning. Eftersom aktiepriser ökar vid en optimistisk tolkning och faller 
vid en pessimistisk tolkning, argumenterar författarna att volymen är relativt hög i prisuppgångar 
och låg i nedgångar. 
 
För att kunna förutspå kommande nedgångar är det av intresse att studera orsakssambandet mellan 
volym och framtida prisnivå. Forskningen inom detta har inte kunnat producera något absolut svar 
på frågan men det finns utspritt forskningsresultat som talar för att sambandet finns. Campell, 
Grossman och Wang (1993) har kunnat visa att prisförändringar förknippade med hög volym 
tenderar att återställas. Volymen fungerar som en signal som avslöjar ifall en korrigering i prisnivå 
kommer att ske. Blume, Easley och O’Hara (1994) hävdar att investerare som inkluderar volym 
som en variabel i teknisk analys får mer precisa resultat. Det är ett tecken på orsakssambandet 
mellan volym och framtida prisnivå. Chordia och Swaminathan (2000) har studerat relationen 
mellan volym och kortsiktiga avkastningar och de har kommit fram till att en aktieportfölj som 
bara innehåller aktier med hög volym genererar större avkastning än en aktieportfölj med låg 
volym. Chen m fl (2001) har hittat lite stöd för att man kan förutspå framtida prisfluktuationer 
genom att studera volym men de hävdar också att man kan göra bättre prognoser genom att studera 
gammal prisinformation.  
 
Detta föranleder nästa hypotes. 
 
Hypotes 6: Omsättningsvolymen har samband med en finansiell bubbla 
 

 



 16 

2.10 Psykologins påverkan på aktiemarknaden 
 
På börsen agerar människor med sina privata förmögenheter och svängningarna i börskurserna kan 
därför skapa stor oro hos aktörerna. Hur ska en enskild individ som investerat på börsen agera när 
värdet på innehaven rasar? Ska man sälja i panik eller sitta lugnt kvar, eller kanske köpa ännu mer? 
Det är frågeställningar som investerare måste brottas med i både goda och dåliga tider på börsen. 
Psykologin på börsen är naturligtvis ett fenomen som påverkat börserna under lång tid och som 
påverkar de flesta aktörer i större eller mindre omfattning. Flockbeteende är det som utmärker när 
en majoritet av människorna på börsen agerar på samma sätt. Kan vi bli mer medvetna om 
psykologin och dess påverkan på människors beteende och allra mest våra egna reaktioner så kan 
vi agera mer förnuftigt och slippa att gripas av panik i oroliga tider. En av metoderna för att hindra 
att medryckas i paniken eller euforin är att inte avvika från den individuella handlingsplanen.  

 

2.10.1 Flockbeteende 
 
För att kunna förstå psykologin på marknaden är det viktigt att förstå människors förmåga och 
benägenhet att växla mellan individuellt beteende med självständigt tänkande till gruppbeteende 
med gruppens värderingar och regler som norm. Enkelt uttryckt så är det enklare att förutse 
beteendet hos en större grupp människor i en viss situation än beteendet hos en enskild individs 
beteende vid en viss situation. Detta kan förklaras av ett exempel där en grupp människor råkar ut 
för en brand i den lokal som gruppen befinner sig i. Den yttre faran, i det här fallet branden, får de 
flesta att agera mer emotionellt än rationellt. I och med detta beter sig individerna som medlemmar 
i en flock i stället för att agera som självständiga individer. (Gyllenram, 2001) 
 
När pessimism råder är det oerhört svårt att gå emot flockpsykologin och tillexempel köpa aktier 
när alla andra aktörer säljer. Skälet till beteendet är människans flockdjursbeteende. 
Flockdjursbeteendet handlar i grund och botten om människans vilja att tillhöra och vara 
accepterad inom en grupp. Den enskilde individens beteende förändras genom flocktillhörigheten. 
Genom att förstå flockpsykologi är det exempelvis mycket lättare att förstå varför män som i 
vanliga fall är fredliga, utan några problem kan marschera ut i krig.(Gyllenram, 2001) 
 
Människor som blir emotionella, rädda eller giriga förvandlas lätt från att agera individuellt till att 
följa flockbeteendet. Placerare som grips av panik och inte vet hur de ska agera har benägenhet att 
göra som alla andra och följa flocken.(Gyllenram, 2001) 
 
Det är av yttersta vikt att kunna studera flockpsykologin på marknaden utan att själv bli en del av 
den. Vanligtvis så är det mycket lätt att ryckas med och låta känslorna ta över ens beteendet. En 
minst lika viktig och stor utmaning att komma till insikt om är sin egen individuella psykologi.  En 
uttalad sanning är att det är mer obekvämt att realisera en förlust än att realisera en vinst. Detta 
beror på att det känns naturligt svårt och felaktigt att sälja aktien med förlust. Att sälja med vinst är 
däremot någonting som människor upplever som behagligt. Genom detta beteende går 
människorna emot handlingsregeln om att realisera förlusterna tidigt och låta vinsterna växa.  
Det är längtan efter stora vinster som leder till att människor tar för stora risker i sitt 
aktieinvesterande. Detta i sin tur sätter en enorm press på individen och hämmar hennes förmåga 
till genomtänkta beslut (Gyllenram, 2001). 
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I denna studie vill vi kunna trycka på konkreta och mätbara faktorer som kan signalera samband 
med en finansiell bubbla på börsen. De psykologiska faktorerna tillhör inte de mest konkreta 
faktorerna vad gäller mätbarhet i denna studie. Att kvantifiera den psykologiska effekten vid 
finansiella bubblor finner vi vara av en betydligt svårare art varför vi inte har för avsikt att mäta 
denna faktor. Att i en sådan här undersökning ändå belysa de psykologiska aspekterna är ändå 
relevant för att göra läsaren medveten om problemet. Därför har heller inte någon hypotes 
utvecklas för detta. Även om vi inte valt att mäta de psykologiska faktorernas inverkan har de med 
all säkert en stor påverkan på vissa av variablerna. Några av variablerna är mer utsatta för 
psykologisk påverkan än andra faktorer. Volatiliteten, volymen och aktiebelåningen kan ibland 
tänkas påverkas mer av psykologiska faktorer än fundamentala faktorer. Medan kreditutlåningen 
och utdelningsandelen är mer av fundamental karaktär.  
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3 Metod 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet som använts vid insamlandet och bearbetning av 
informationen. Vidare diskuterar vi trovärdigheten för studien genom olika trovärdighetskriterier. 
 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
 
Avsikten med uppsatsen är att bygga en statistisk modell bestående av olika faktorer som kan 
prövas för att se om de har signifikant samband med en finansiell bubbla. Faktorerna som tagits 
fram i modellen har vi dels diskuterat oss fram till och dels har vi stött på en del av faktorerna i 
liknande undersökningar. I den inledande fasen av uppsatsarbetet valde vi betydligt fler faktorer. I 
syfte att koncentrera undersökningen har vi valt att undersöka de faktorer som vi tror har mest 
relevans för studien. Vi kommer att testa relevansen av denna analys med hjälp av en multipel 
regressions analys. Vi avser med detta kunna avgöra om de utvalda faktorerna haft signifikant 
betydelse för olika bubblors uppkomster i USA. Noteras bör dock att målet inte är att skapa den 
perfekta modellen. Uppsatsen blir därför resultatet av ett begränsat perspektiv på problemet. 
 
Ingen bubbla är aldrig den andra lik då de varierar framförallt i storlek och varaktighet. Det är 
alltid en subjektiv bedömning hur man operationaliserar en bubbla i forskning. Hur stor ska 
nedgången vara och hur långt efter kraschen skall man mäta den är frågor vi måste besvara innan 
vi går vidare. Vi är mer intresserade av krascher som inte återhämtar sig direkt efter prisnedgången 
utan krascher som leder till mer varaktiga lägre nivåer i aktieindexet. I och med att göra på detta 
vis kan vi bättre exkludera kortsiktiga korrigeringar av marknaden där indexet faller men kommer 
snabbt tillbaka till sin ursprungliga nivå. Därför väljer vi i den här studien inkludera nedgångar 
som fortfarande efter en månad ligger på 7 % lägre nivå. Måttet på nedgången, alltså 7 %, har vi 
fått genom att testa med olika alternativ. I och med att välja denna gräns erhåller vi tillräckligt 
mycket data för att kunna genomföra en regressionsanalys. I fallen då en större än 7 % nedgång 
har uppstått två eller fler månader i rad har vi bara studerat tidsperioden före den första kraschen. 
Oftast i samband med större krascher indexet faller först men återhämtar något innan raset 
fortsätter igen. Denna 7 % gräns har vi använt till för att identifiera tillräckligt allvarliga krascher. 
För att kunna fastställa det exakta datumet för när en bubbla börjar spricka har vi studerat dagliga 
stängningskurser av NYSE Composite Index under tidsperioden runt den 7 % kraschen och alltid 
valt dagen med den högsta stängningskursen. Denna utvalda dag utgör för oss den sista dagen i en 
uppgångsfas och är därmed den sista möjliga tidpunkten som vi är intresserade av att studera. 
 
I och med att tillämpa operationalisering av en bubbla som beskrivits ovan erhåller vi åtta stycken 
bubblor. Vidare väljer vi även att inkludera nu pågående kreditkrisbubblan som successivt har 
spruckit de senaste månaderna. Eftersom nedgången inte har varit brant har vi inte kunnat upptäcka 
den med samma metod som vi använde oss av för att upptäcka andra bubblor. Ändå tycker vi att 
den är av stort intresse på grund av dess aktualitet och allvarlighet och således värt att inkludera. 
Kreditkrisen har satt stopp för den fleråriga uppgångsfasen på världens börser. Totalt har vi nio 
bubblor att studera och datum för dem presenteras nedan: 
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Datum för bubblor: 
 
1. 1969-11-07 
2.  1973-11-01 
3.  1978-10-11 
4.  1980-02-20 
5.  1987-10-05 
6.  1990-07-16 
7.  1998-07-17 
8.  2000-04-11 
9.  2007-10-12 
 
I diagram 3.1 har vi markerat alla bubblor med en svart markering för att illustrera New York 
börsens aktieindex utveckling och utvalda bubblor. Varje enskild bubbla i diagrammet utgör en 
tidsperiod på de sex sista månaderna i uppgångsfasen. 
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Diagram 3.1 
 
Vid operationalisering av en bubbla har vi även haft i åtanke att välja sådana gränser att vi erhåller 
tillräckligt mycket data så vi kan genomföra önskade statistiska tester och få tillförlitligt resultat. 
Eftersom vi jobbar med månadsdata och studerar de sex sista månaderna innan en krasch får vi 
alltid sex observationer för varje variabel per bubbla. Antalet observationer påverkar såväl 
regressionsmodellens styrka och resultatets generaliserbarhet (Hair, 1998). Regressionsmodellens 
styrka hänvisar till sannolikheten att förkasta nollhypotesen då den är falsk. Ju mer oberoende 
variabler en modell innehåller desto fler observationer skall man ha för att kunna få tillförlitligt 
resultat. 
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3.2 Informationssökning 
 
Litteratursökningen har gjorts för att få en bra överblick över det aktuella forskningsområdet. För 
att finna dessa teorier kring vilka faktorer som kan ha samband med en finansiell bubbla har vi 
studerat relevant litteratur och relevanta studier kring området. Dels har vi spontant diskuterat 
kring möjliga faktorer och dels har vi funnit exempel på faktorer i studier kring ämnet. För att 
finna betydelsefulla forskningsartiklar kring ämnet har vi i huvudsak använt oss av Umeå 
universitets databaser: Business Source Premier och Emerald. Även sökmotorn Google har använts 
för att söka efter artiklar. 
 
Sökord: Bubbles, crises, crashes, financial crises,  
Sökord på svenska: finansiella krascher, finansiella kriser, aktiebubblor, börsbubblor, bubblor. 
I syfte att få en klar uppfattning om vad andra studenter har behandlat har vi använt 
uppsatsdatabasen ”uppsatser.se”. 

 

3.3 Uppdelning till två tidsperioder 
 
Börsbubblor som vi valt att inkludera i studien sträcker sig över en lång tidsperiod. Den allra första 
bubblan i studien är från slutet av 60-talet medan den sista studerade bubblan är från 2007. Mellan 
de två bubblorna har det skett stora ändringar som bidragit till kraftig tillväxt av 
värdepappershandel. Framför allt har framkomsten och utvecklingen av IT-system bidragit till att 
aktiehandel blivit mycket enklare och snabbare och således lockat nya aktörer med till aktiehandel. 
Likaså har informationssökningen blivit betydligt mycket mer effektivt med Internet. När ny 
information nuförtiden släpps ut sprider den sig snabbt över hela världen i samma stund och alla 
kan ta del av informationen omedelbart. En till faktor som står bakom den ökade aktiehandeln är 
politiska beslut att frigöra kapitalmarknaderna. Idag är det mycket enklare att låna och investera 
pengar utomlands än vad det var på 60-talet och därför finns det mer kapital i aktiehandel. Alla 
dessa globala ändringar gör att det kan vara svårt att förklara aktiemarknader med en modell som 
rymmer hela tidsperioden från 60-talet till idag. Därför väljer vi dela upp tidsperioden i två 
grupper. I och med att göra så här kan vi eventuellt bygga en mer aktuell modell som bättre 
förklarar händelser på aktiemarknader idag. Vi kan enkelt jämföra de två modellerna av olika 
tidsperioderna för att kunna se ifall det skett några ändringar.  
 
Vi har totalt 9 bubblor att studera och vi delar upp dem till två tidsperioder så att period 1 
innehåller de fyra första bubblorna (mellan 1969-11-07 och 1980-02-20) och period 2 innehåller de 
fem senare bubblorna (mellan 1987-10-05 och 2007-10-12). 
 

3.4 Multipel regressionsanalys 
 
För att kunna bygga en modell som förklarar utvecklingen av aktieindexet på NYSE precis före en 
bubbla använder vi oss av en linjär multipel regressionsanalys. Det är en statistisk teknik för att 
kunna undersöka samband mellan en beroende variabel och olika oberoende variabler. Målet är att 
kunna bygga en modell där den beroende variabeln kan förklaras med x antal oberoende variabler. 
En allmän regessionsmodell ser ut enligt nedan (Kutner, 2005)  
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εββββ +++++= pp XXXY ...22110  

där  
Y är den beroende variabeln 

0β  är interceptet i y-axeln 

1β , 2β  och pβ  är regressionskoefficienter 
X1, X2 och Xp är oberoende variabler 
ε är slumpvariabeln (avvikelsen mellan predikterade och faktiska värden) 
 
För att modellen skall fungera måste slumpvariabeln uppfylla fyra följande krav (Keller, 2005): 

1. ε är normalfördelad 
2. medelvärdet av ε är 0 
3. standardavvikelsen av ε är constant 
4. alla ε är oberoende 

 
Vi vill påminna att modellen producerar endast en approximation av verkligheten genom att 
uppskatta genomsnittliga förhållanden mellan variablerna. Avvikelser kan förekomma. 
 

3.5 Variablerna  
De teoretiska utgångspunkterna för de oberoende variablernas relation till aktiepriserna är 
presenterade i teorikapitlet och nu skall vi objektivt testa relationer i datat statistiskt (dock efter 
vissa subjektiva val). Som beroende variabel har vi NYSE Composite Index som vi försöker 
förklara med fyra oberoende variabler: omsättningsvolym, volatilitet (standardavvikelse), 
bankernas utlåning till privat sektor och aktiebelåning. Vi använder följande beteckningar av 
variablerna i regressionsmodellen: 
 
Beteckning Förklaring 
I NYSE Composite Index 
Ov Omsättningsvolymen 
Bp Bankernas utlåning och leasing till privat sektor 
Bk Aktiebelåning 
V Volatilitet 
U Utdelningsandelen i förhållande till aktieindex 
Pe p/e-talet 

 
 I datainsamlingen har vi använt oss av dataprogrammet Datastream som är en etablerad finansiell 
databas och används mycket i forskningssyften. Datastream finns tillgänglig via Umeå universitets 
bibliotek. Vi anser källan vara tillförlitlig. All data har varit i numerisk form från början och 
således har vi inte behövt göra några subjektiva tolkningar vid datainsamlingen angående 
variablerna vilket enligt vår mening ökar reliabiliteten av denna studie. Att få fram data som 
sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden har varit problematiskt. Vi har presenterat teorier kring 
börskrascher som sträcker sig så långt tillbaka som 1920-talet och vår förhoppning var att kunna 
studera data på finansiella bubblor från dessa tider. Dessvärre har det varit svårt att få fram data så 
långt tillbaka i tiden. Tillgängliga data av de aktuella variablerna skiljer sig åt. Det här föranleder 
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oss till att undersöka finansiella bubblor som har inträffat mellan 1969-2007. Mellan dessa 
perioder har vi funnit tillräckligt med data för att kunna genomföra vår undersökning.  
Under uppsatsens gång faller två av variablerna bort från vår undersökning. Dessa variabler är P/E-
talet och utdelningsgraden. P/E-talet har varit svårt att få fram data på. Data kring P/E-talet i 
databasen Datastream finns inte. Dels har vi diskuterat problemet med universitetsbibliotekets 
personal som har kunnat visa databasen, men vi har även kontaktat de som är ansvariga för 
programmet genom e-post. Dit ställde vi frågor kring P/E-talet på New York börsen och fick svar 
att de data inte fanns. Vi har även använt sökfunktionen Google för att ta reda på om P/E-talet 
kunde finnas tillgängligt, dessvärre utan framgång. Problemet med datat kring utdelningsandelen 
är att data för utdelningar endast finns per kvartal. Detta ställer till problem för oss då all andra 
data finns på månadsbasis. Det är inte heller möjligt att översätta kvartalsinformation till 
månadsinformation. Av denna anledning har vi valt att exkludera dessa två variabler i vår modell. 
 
NYSE Composite Index: 
Detta index är ett mått som mäter den genomsnittliga utvecklingen på samtliga aktier på New York 
börsen. I slutet av år 2004 bestod aktieindexet av över 2000 olika amerikanska och icke-
amerikanska aktier (New York Stock Exchange, 2008). Månatliga data finns tillgängligt att hämta 
på alla dagar. 
 
Omsättningsvolym:  
Omsättningsvolymen anger det sammanlagda värdet av alla aktier som handlas under en viss 
tidsperiod. Vår valda tidsperiod är en månad och datat finns tillgängligt att hämta för alla dagar. I 
diagram 3.2 illustrerar vi hur omsättningsvolymen har utvecklat i jämförelse med aktieindex. 
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Utlåning till privat sektor :  
Denna variabel indikerar hur mycket pengar bankerna i USA lånar ut till privat sektor. Måttet 
innehåller både vanlig utlåning och leasing. Dessa data är tillgängligt på månadsbasis alltid på den 
15:e dagen i varje månad. Detta medför ofta problem eftersom bubblor kan spricka på vilken dag 
som helst. För att undvika att redan utlöst bubbla skulle påverka datat så har vi alltid valt att 
använda det sista tillgängliga datat innan en bubbla spricker. Från den tidpunkten har vi sedan 
hämtat månadsdata för den föregående sex månaders tidsperiod. I vissa fall medför detta att data 
för den sista observationen är hämtat nästan en månad innan uppgångsfasens topp. Till exempel 
om vi tittar på vår första observerade bubbla som nådde sin topp den sjunde november 1969 har vi 
inte hämtat månadsdata den 15:e november utan den närmaste observationen är från 15:e oktober.  
 
Aktiebelåning:  
Variabeln som vi använder mäter saldot på kreditavräkningskonton i USA. För att aktiemäklare 
skall uppmuntra sina kunder till aktiehandel erbjuder de möjlighet att handla aktier på kredit. Det 
krävs dock att kunden sätter in en viss summa (margin deposit) på kreditavräkningskonto som 
säkerhet. Den här summan är alltid en viss procentsats av det totala värdet på aktier kunden 
handlar och summan ökar med storleken av de totala krediter. Dessa data är tillgängligt att hämta 
den sista börsdagen i varje månad vilket leder till samma problem som med datat för 
belåningsgraden. Återigen har vi valt att undvika använda data som överlappar med tidsperioden 
efter en krasch. I diagram 3.3 illustrerar vi hur utvecklingen av utlåning och aktiebelåning har skett 
jämfört med aktieindex. 
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Diagram 3.3 
 
Volatilitet :  
Volatilitet beskriver hur mycket aktiepriser tenderar att fluktuera. Som mått på volatilitet använder 
vi standardavvikelse. Vi har beräknat månatliga standardavvikelser utifrån aktieindexets dagliga 
stängningskurser med hjälp av Excel. Under en månad är det vanligtvis mellan 21-23 börsdagar 
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och våra beräkningar av standardavvikelser baserar sig på de 22 föregående börsdagar. Diagram 
3.4 nedan illustrerar volatilitetens och aktieindex samband. 
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Diagram 3.4 
 
P/e-talet: 
Med p/e-talet av NYSE Composite Index menas aktieprisindexet i förhållande till totala intäkter 
genererade av företag som inkluderas i indexet. Eftersom vi inte lyckades få tillgång till detta data 
kan vi inte undersöka den här variabelns samband i finansiella bubblor. 
 
Utdelningsandelen i förhållande till aktieindex 
Denna variabel jämför aktieprisindex i förhållande till sammanlagda utdelningar av företag som 
finns med i indexet. I USA delar företagen ofta ut pengar till aktieägare kvartalsvis, det vill säga 
fyra gånger om året, vilket gör att datat för denna variabel finns också tillgängligt endast 
kvartalsvis. Eftersom för alla andra variabler är datat hämtat på månadsvis kan vi inte konstruera 
tidsserier med datat som finns på kvartalsvis. Av denna anledning väljer vi utesluta denna variabel 
från studien.  
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För att kunna ge läsaren en bättre bild av datat som vi har samlat in presenterar vi de viktigaste 
statistiska måtten i Tabell 3.5. Fullständiga tidsserier presenteras i bilaga.  
 
Tabell 3.5 
  Index Volym Utlåning Aktiebelåning Volatilitet 
Enhet   tusen $ miljarder $ miljoner $ standaravvikelse 
Observationer 54 54 54 54 54 
Först observation* 604 256450 283 5670 6,85 
Sist observation** 10302 28691820 6576 329510 201 
Medelvärdet 3715 8541325 2109 91992 53,09 
Median 1998 3074108 1671 31540 22,52 
Max 10301,5 43020160 6576 381370 300,60 
Min 547,08 193040 283 4940 5,47 
Standardavvikelse 3363 11399994 1869 118574 65,26 
* Datat för index och volym hämtat 1969-06-07, för utlåning 1969-05-15, för aktiebelåning 1969-05-31 samt för 
volatilitet 1969-06-06 
** Datat för index och volym samt volatilitet hämtat 2007-10-12, för utlåning 2007-09-15 samt för aktiebelåning 
2007-09-28 

  
 

3.6 Regressionsmodellen 
Med hjälp av ovan beskrivna variabler konstruerar vi en regressionsmodell för att kunna 
prognostisera indexets utveckling i en uppgångsfas precis innan en krasch. Modellen som vi testar 
ser ut som följer: 
 

εβββββ +×+×+×+×+= VBkBpOvI 43210  
 
Vi vill undersöka hur NYSE’s aktieindex (I) kan förklaras med hjälp av oberoende variabler under 
en uppgångsfas. Ifall och hur olika variabler förhåller sig till aktieindexet testar vi med hjälp av 
hypoteserna. Genom dubbelsidiga t-test undersöker vi ifall nollhypoteserna håller. Eftersom vi har 
fyra oberoende variabler har vi lika många nollhypoteser och mothypoteser. Nollhypotesen hålls 
sann såvida det inte finns signifikanta bevis för att förkasta den. 
Hypoteserna: 
 

(1) H0: β 1= 0 

  H1: β 1 ≠ 0 
 

(2) H0: β 2 = 0 
  H1: β 2 ≠ 0 
 

(3) H0: β 3 = 0 
  H1: β 3 ≠ 0 
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(4) H0: β 4 = 0 
  H1: β 4 ≠ 0 
 
Vid hypotesprövningen finns det två möjliga felkällor vi studerar bara urvalet av populationen och 
inte hela populationen (Hair s. 10): 
 

• Typ-1 fel: Att förkasta en sann nollhypotes 
• Typ-2 fel: Att acceptera en falsk nollhypotes 

 
Det är möjligt att påverka sannolikheten av felkällorna men det är omöjligt att utesluta dem helt 
eftersom de är inverterat relaterade. Försök att minska sannolikheten för typ-1 fel genom att 
förändra signifikansnivån leder till större sannolikhet att typ-2 fel skall uppstå. Av dessa två fel är 
typ-1 fel mer allvarligt och sätts ofta i fokus för att minimera risken att förkasta en sann 
nollhypotes (Dahlström, 2000). 
 
Keller och Warrack (2003) beskriver olika signifikansnivåerna för minimering av risken för Typ-1 
fel på följande sätt: 
 
 <1 %   Överväldigande bevis för att indikera att mothypotesen är sann. Resultatet  
   kan anses vara starkt signifikant. 
 1 % - 5 % Starka bevis för att mothypotesen är sann. Resultatet kan anses  
   vara signifikant. 
 5 % - 10 % Svaga bevis för att mothypotesen är sann. Resultatet kan inte anses  
   statistiskt signifikant. 
 >10 %  Inga bevis för att anta att mothypotesen är sann. 
 
Vi använder oss av den fem procentiga signifikansnivån i utgångsläget eftersom den möjliggör oss 
säkerställa resultatet statistiskt men samtidigt ger den oss lite mer utrymme att tolka resultatet för 
den inte begränsar resultatet lika strikt som en 1 % -ig signifikansnivå. Vi är medvetna om att det 
är nästan oändligt många faktorer som påverkar aktiemarknader varav endast några få undersöks i 
denna studie och därför är vi nöjda om vi kan säkerställa några samband på 5 % -ig 
signifikansnivå. Ee m. fl., (2005) har använt utöver 1- och 5 % -iga signifikansnivåer även 10 % -
ig signifikansnivå i sin studie av finansiella bubblor. Därför kommer också att lägga märke till 
samband som förekommer på 10 % -ig signifikansnivå. 
 

3.7 Metodkritik 
I och med att aktiemarknader är ett oerhört mångsidigt forskningsobjekt där flertal variabler har 
betydelse kan det vara svårt att mäta sambandsförhållanden. Detta gäller framför allt under 
finansiella bubblor som oftast präglas av irrationellt beteende. Detta gör att de mer normala 
omständigheterna förändras. Att få fram resultat som är entydiga och klara i den metod som vi 
väljer att använda är oerhört komplicerat. Den erfarenheten har växt fram under arbetets gång. I 
slutändan förstår vi att problemet är mycket komplext och kräver naturligt nog fler olika typer av 
mätningar för att kunna få klarare och mer entydiga resultat. Med detta kan sägas att vår metod 
absolut inte är en fullgod och felfri täckning av variabler som kan påverka en finansiell bubbla. Att 
vi mäter sambandsförhållandena med hjälp av regressionsanalys är en förenkling men detta 
behöver inte nödvändigtvis betyda att resultatet blir oanvändbart. Det största problemet som vår 
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mätmetod medför är att vi inte vet hur sambanden ser ut under tidsperioder som inte är under en 
finansiell bubbla. De slutsatser vi kan dra utifrån resultatet är hur sambanden ser ut under en 
uppgångsfas av en finansiell bubbla men det kan lika bra vara så att sambanden ser likadana ut 
även när ekonomin inte befinner sig i en bubbla. Denna undersökning kommer inte att tydliggöra 
skillnader mellan tidsperioder då det råder en finansiell bubbla och då det inte gör det. Den frågan 
tar vi senare upp som förslag till fortsatt forskning. 
 

3.8 Validitet 
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta (Johansson-Lindfors, 1993). Vi har i 
avsikt att mäta samband mellan de sex sista månaderna i finansiella bubblors uppgångsfaser. Det 
skulle ha varit bättre om all data som vi använt hade varit tillgängligt på dagsbasis men dessvärre 
har datat för utlåning och aktiebelåning varit tillgängligt endast på månadsbasis. För att kunna göra 
jämförelser mellan variabler har vi använt oss av datat på månadsbasis även för resten av 
variablerna. Vad gäller variablerna utlåning och aktiebelåning har datat varit tillgängligt endast på 
en viss dag under varje månad. Vi har själv fastställt ett datum för toppen av varje uppgångsfas 
vilket beskrivs närmare i avsnittet 3.1. Det ovan beskrivna problemet vid hämtning av data har 
medfört att vi inte exakt har kunnat mäta den valda sexmånadersperioden. För att undvika att vi 
hade fått data från nedgångsfaser har vi gjort ett val att alltid ta den tidigare tillgängliga 
observationen för variablerna utlåning och aktiebelåning. Detta sänker studiens validitet något 
eftersom den valda sexmånadersperioden inte exakt kan mätas men vi är medvetna om detta och 
anser att problemet inte påverkar validiteten alltför mycket. När det gäller variablerna aktieindex, 
volym och volatilitet har datat varit tillgängligt alla dagar under varje månad och därför är den 
sista observationen för dem alltid hämtad på samma dag som uppgångsfasen uppnår sin topp.  
 
Finansiella marknader är alltid ett komplext studieobjekt på grund av att det är så oerhört många 
faktorer både på makro- och mikronivå som har inflytande. Det har säkert inträffat händelser under 
de studerade tidsperioderna som har inte direkt har något samband med finansiella bubblor men 
som ändå påverkat de studerade variablerna. För att minska risken för att dessa händelser skulle 
påverka studiens validitet måste antalet observationer vara tillräckligt många så att underliggande 
samband kan identifieras. Antalet observationer vi har när vi inkluderar alla bubblor är 54 och kan 
anses vara tillräckligt många. När vi gör en uppdelning av bubblor till två tidsperioder erhåller vi 
24 respektive 30 observationer. Period 1 med 24 observationer kan anses vara ett gränsfall att 
kunna säkerställa samband statistiskt utan risk för att eventuella enskilda avvikelser skulle få för 
stort utslag i resultatet. 30 observationer som vi har för period 2 är däremot ett vanligt använt antal 
observationer vid en regressionsanalys och trots att större antal observationer förstås skulle leda till 
större reliabilitet anser vi att resultatet för period 2 är tillförlitligt nog för att vi kan dra slutsatser 
utifrån det. 
   

3.9 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument (Johansson-
Lindfors, 1993). Reliabilitet anses vara hög om man erhåller liknande resultat vid olika 
mättillfällen. Datat vi har rymmer inga subjektiva tolkningar och de subjektiva val som vi gjort vid 
mätning av finansiella bubblor har vi tydligt försökt redogöra för läsaren under studiens gång. 
Tillförlitligheten av datat har en stor betydelse för undersökningens reliabilitet och därför har vi 
valt att använda Datastream från Thomson som källa för att ta fram datamaterialet. Datastream är 
en etablerad och välanvänd källa i forskning av finansiella marknader och därför bedömer vi källan 
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som tillförlitligt. Vi har använt oss av Excel och dess funktioner för att göra nödvändiga 
beräkningar och den slutliga regressionsanalysen har vi utfört med programmet SPSS. I och med  
att vi använt dessa dataprogram vid behandlandet av data har risken för enstaka räknefel 
minimerats. 
 

 

3.10 Generaliserbarhet 
Vår undersökning innefattar 9 bubblor på New York börsen och frågan vi ställer oss är i vilken 
utsträckning kan studiens resultat tillämpas i andra finansiella bubblor. Intresset ligger framför allt 
i framtida bubblor. Vi anser att den här studiens resultat kan fungera som en vägledning till 
forskning av andra finansiella bubblor men vi kan inte vara säkra att på att samma förhållanden 
mellan variablerna förblir i andra bubblor. Därför föreslår vi att varje tidsperiod eller bubbla 
studeras för sig för innan faktorer bakom varje enskild tidsperiod eller bubbla kan fastställas. De 
ekonomiska förhållandena ändras ständigt och därför måste modellerna uppdateras. 
 
I och med att de större börserna i världen är uppbyggda och fungerar ungefär på samma sätt kan 
resultatet med viss försiktighet tillämpas i andra länder. Finansiella marknader är så pass starkt 
sammankopplade på den globala nivån att ungefär likadana bubblor som vi studerat har existerat 
på alla stora börser i världen vid samma tidpunkter. Innan resultatet tillämpas i andra länder är det 
dock värt att studera hur belåningen går till i respektive land. Volatilitet och omsättningsvolym tror 
vi kan ha ungefär samma mönster i alla etablerade börser i världen under en uppgångsfas av en 
finansiell bubbla medan belåningen kan beroende på räntor och lånevillkor variera stort mellan 
länderna. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av de olika statistiska testerna som vi har gjort för 
variablerna. 
 

4.1 Modellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Multipel regressionsanalys av modellen 
 
Vårt syfte är att testa samtliga sex ursprungliga variabler i en multipel regressionsanalys. Detta i 
syfte att förklara om det finns variabler i modellen som kan påvisas ha samband med när 
finansiella bubblor uppstår. 
 

4.2.1 Rationaliserad modell 
 
Vid insamlandet av variabeldatat beslutade vi oss för att använda oss av data baserade på 
månadsbasis. I USA är det vanligt att företagen ger utdelning kvartalsvis och det gör att vi endast 
funnit data kring utdelningen på kvartalsbasis. Det är därför svårt att översätta det till månadsdata. 
Alternativt skulle datat för övriga variabler kunna samlas in per kvartalsbasis. Fördelen med att ha 
materialet på månadsbasis är att datat är mer förfinad och vi får en mer exakt mätning. Månadsdata 
är även den kortaste perioden som vi kan finna för variablerna utlåning och aktiebelåning. Av det 
skälet rationaliserar bort variabeln utdelningsandelen i vår modell. 

Omsättningsvo
lymen 

P/e- talet Utdelnings  
andelen 

Aktiebelånings
andel 

Kreditutlånings
andel 

Volatilitet 

 
NewYork börsen 
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Samtidigt uppstår problem vid insamlandet av data kring variabeln kring p/e talet. Denna variabel 
har varit svår att undersöka då det i våra källor inte finns någon information kring. Av det skälet tar 
vi även bort p/e-talet i den slutliga modellen. 
 
Vid en multipel regressionsanalys av de fyra återstående variablerna (volym, andel utlåning, 
andelen aktiebelåning, och volatilitet), efter att vi rensat bort variablerna p/e-tal och 
utdelningsandel i jämförelse med aktieindex, fick vi fram data som presenteras nedan. 
Regressionen av de fyra variablerna visar att variablerna volatilitet och volym fick en 
signifikansnivå på 0,104 (10,4%) respektive 0,078 (7,8%) vilket presenteras i tabell 4.1. Dessa 
signifikanser överskrider den signifikansnivå på 5% som vi fastställt. Detta gör att modellen inte 
blir statistiskt säkerställd. Vi väljer därför att fortsätta att pröva modellen genom att plocka bort 
variabeln volatilitet för att se om modellen visar på några förändringar med högre 
signifikansnivåer. 
 
Tabell 4.1 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 
  

  
  B Std. Error Beta 

t 
B 

Sig. 
Std. Error 

(Constant) -18,316 169,537   -,108 ,914 
Volym ,000 ,000 -,388 -1,797 ,078 
Utlåning ,949 ,167 ,542 5,692 ,000* 
aktiebelåning ,021 ,005 ,757 4,111 ,000* 

1 
  
  
  
  

Volatilitet 4,743 2,863 ,095 1,657 ,104 
a  Dependent Variable: NYSE 
* signifikant på 1 procents nivå 
 
 
 
Efter att variabeln volatilitet plockats bort kan vi utläsa (tabell 4.2) att variablerna utlåning och 
aktiebelåning fortfarande visar på signifikansnivåer under 5 % medan variabeln volym nu istället 
fått en sämre signifikansnivå på 0,285 (28,5 %), mot tidigare 0,078. Den nya regressionen påvisar 
alltså ingen mer relevans. 
 
Tabell 4.2 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 
  

  
  B Std. Error Beta 

t 
B 

Sig. 
Std. Error 

(Constant) 82,634 160,941   ,513 ,610 
Volym -5,83E-005 ,000 -,203 -1,081 ,285 
Utlåning ,887 ,165 ,507 5,367 ,000* 

1 
  
  
  

aktiebelåning ,019 ,005 ,689 3,774 ,000* 
a  Dependent Variable: NYSE 
* signifikant på 1 procents nivå 
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Ett ytterligare test utförs genom att pröva modellen med att plocka bort variabeln volym och sätta 
tillbaka variabeln volatilitet, samt behålla de två signifikanta variablerna utlåning och 
aktiebelåning. Med detta test påvisas sämre signifikansnivåer (tabell 4.3) på variabeln volatilitet 
där signifikans nivån sjunker från tidigare 0,104 till 0,409. Detta stärker alltså inte modellen. 
 
Tabell 4.3 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 
  

  
  B Std. Error Beta 

t 
B 

Sig. 
Std. Error 

(Constant) 110,007 157,165   ,700 ,487 
Utlåning ,838 ,158 ,479 5,294 ,000* 
aktiebelåning ,013 ,003 ,479 4,700 ,000* 

1 
  
  
  

Volatilitet 2,085 2,506 ,042 ,832 ,409 
a  Dependent Variable: NYSE 
* signifikant på 1 procents nivå 
 
 
 

4.2.2 Den slutliga modellen 
Vi går därför vidare i prövningen för att till slut få en modell som visar på signifikans. Den slutliga 
modellen med de återstående variablerna utlåning och aktiebelåning ger oss signifikanser som klart 
understiger 5 procents nivå. Vi har därmed definierat vår modell som vi grundar vår analys på. 
Både utlåning och aktiebelåning uppvisar ett positivt samband med aktieindexet. 
Förklaringsgraden av denna modell är 96,7 %. 
 
 
Tabell 4.4 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 
  

  
  B Std. Error Beta 

t 
B 

Sig. 
Std. Error 

(Constant) 133,908 154,050   ,869 ,389 
Utlåning ,833 ,158 ,476 5,279 ,000* 

1 
  
  

aktiebelåning ,014 ,002 ,517 5,737 ,000* 
a  Dependent Variable: NYSE 
* signifikant på 1 procents nivå 
 
 

4.2.3 Period 1 
I första testet av period 1 inkluderar vi alla variabler i modellen. Resultatet är presenterat i tabell 
4.5. Av tabellen framgår att ingen av variablerna i modellen har ett signifikant samband med 
aktieindexet när vi tillämpar 5 procentig signifikansnivå. Dock kan vi utläsa av resultatet att 
variablerna volym, utlåning och aktiebelåning ligger nära signifikansnivån medan volatiliteten inte 
visar något starkt samband med den beroende variabeln. Resultatet baserar sig på endast 24 
observationer vilket kan anses vara på gränsen att kunna dra några slutsatser utifrån datat. Med fler 
observationer skulle resultatet bli mer tillförlitligt. 
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Tabell 4.5 
 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients   

    B Std. Error Beta B Std. Error 

 (Constant) 565,752 22,188   25,498 ,000 

 Volym 9,35E-005 ,000 ,648 1,902 ,072 

 Utlåning ,184 ,089 1,006 2,078 ,051 

 Aktiebelåning -,012 ,006 -,873 -1,977 ,063 
  Volatilitet -1,463 1,363 -,142 -1,074 ,296 

a  Dependent Variable: NYSE 
 
Vi går vidare med att plocka bort volatiliteten från modellen. Som framgår av Tabell 4.6 visar 
ingen av variablerna ett signifikant samband med aktieindexet med den valda 5 procentig 
signifikansnivån men samtliga variabler i denna modell är signifikanta på 10 procentig nivå. Detta 
kan tolkas att det finns svaga bevis för att variablerna i denna regressionsmodell har ett samband 
med den beroende variabeln. Både volym och utlåning har ett positivt samband med aktieindexet 
medan Aktiebelåning visar på ett negativt samband. Förklaringsgraden av denna modell är 66,3 %. 
 
 
Tabell 4.6 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 551,531 17,869   30,865 ,000 
  Volym 9,57E-005 ,000 ,664 1,942 ,066 
  Utlåning ,165 ,087 ,901 1,894 ,073 
  Aktiebelåning -,011 ,006 -,798 -1,824 ,083 

a  Dependent Variable: NYSE 
 
 
 
Vill vi komma fram till en modell som endast innehåller variabler som visar ett signifikant 
samband måste vi plocka bort både volym och aktiebelåningen till från modellen. I tabell 4.7 
nedan ser vi att när man bara inkluderar utlåning i modellen blir sambandet med aktieindexet 
säkerställt med 1 procentig nivå. Sambandet visar sig vara positivt så att när utlåningen ökar med 
en enhet ökar aktieindexet med 0,138. Förklaringsgraden av denna modell är 56,6 %. 
 
Tabell 4.7 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 
  

  
  B Std. Error Beta 

t 
B 

Sig. 
Std. Error 

(Constant) 526,905 15,783   33,385 ,000 1 
  Utlåning ,138 ,026 ,752 5,356 ,000* 

a  Dependent Variable: NYSE  
*Signifikant på 1 procents nivå 
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4.2.4 Period 2 
I period 2 har vi fem börsbubblor istället för fyra vilket gör att antalet observationer blir 30. Först 
gör vi en regressionsanalys av alla fyra variabler och resultatet är sammanställt i tabell 4.8. Av 
resultatet framgår att endast utlåningen och aktiebelåningen visar ett signifikant samband med 
aktieindexet. Utlåning är signifikant med 5 procents nivå medan aktiebelåningen visar ett ännu 
starkare samband vilket säkerställs med 1 procentig nivå. Alla variabel förutom volym visar på ett 
positivt samband med aktieindexet.  
 
Tabell 4.8 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 347,793 502,67
1   ,692 ,495 

  Volym -9,23E-005 ,000 -,357 -1,042 ,308 
  Utlåning ,814 ,316 ,445 2,574 ,016 
  Aktiebelåning ,021 ,007 ,827 3,050 ,005* 
  Volatilitet 3,704 4,059 ,086 ,913 ,370 

a  Dependent Variable: NYSE 
*Signifikant på 1 procents nivå 
 
Eftersom denna modell innehåller variabler vars påverkan inte gick att säkerställa statistiskt väljer 
vi att gå vidare genom att utesluta variablerna volym och volatilitet från modellen. Vi tog bort 
variablerna en i taget men resultatet förbättrades inte märkvärdigt och därför redovisar vi här 
endast den slutliga modellen som består av två oberoende variabel; utlåning och aktiebelåning. 
Som det framgår av tabell 4.9 blir aktiebelåningen signifikant på 5 procents nivå medan 
aktiebelåningen gör det på 1 procents nivå. Bägge variabler har ett positivt samband med den 
beroende variabeln aktieindexet. Förklaringsgraden av denna modell är 94,1 %. 
 
Tabell 4.9 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 649,000 416,818   1,557 ,131 
  Utlåning ,634 ,267 ,346 2,376 ,025* 
  Aktiebelåning ,016 ,004 ,636 4,359 ,000** 

a  Dependent Variable: NYSE 
* Signifikant på 5 procents nivå 
** Signifikant på 1 procents nivå 
 

4.2.5 Multikollinearitet 
Ett problem vid statistiska undersökningar kan vara multikollinearitet. Multikollineariteten innebär 
att de oberoende variablerna korrelerar med varandra (Keller 2005). Om korrelationen mellan de 
oberoende variablerna är för stark kan det bli svårt att fastställa hur de oberoende variablerna 
förhåller sig till den beroende variabeln. Detta på grund av att varianserna för 
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regressionskoefficienterna ökar kraftigt vilket kan medföra att koefficienterna kan få värden som 
kraftigt avviker från populationsvärdena (Edlund, 1997). Korrelationer mellan de oberoende 
variablerna presenteras i korrelationsmatrisen i tabell 4.10. 
 
 
Tabell 4.10 
 

    NYSE Volym Utlåning aktiebelåning Volatilitet 
Pearson Correlation 1 ,966(**) ,973(**) ,974(**) ,846(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 

NYSE 
  
  

N 54 54 54 54 54 
Pearson Correlation ,966(**) 1 ,962(**) ,990(**) ,886(**) 
Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 

Volym 
  
  

N 54 54 54 54 54 
Pearson Correlation ,973(**) ,962(**) 1 ,960(**) ,819(**) 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 

Utlåning 
  
  

N 54 54 54 54 54 
Pearson Correlation ,974(**) ,990(**) ,960(**) 1 ,860(**) 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 

aktiebelåning 
  
  

N 54 54 54 54 54 
Pearson Correlation ,846(**) ,886(**) ,819(**) ,860(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   

Volatilitet 
  
  

N 54 54 54 54 54 
**  Signifikant på 1 procents nivå 
 
Vid mätning av korrelationen av variablerna kan vi utläsa en hög korrelation av de förklarande 
variablerna. Alla korrelationer mellan förklarande variabler visar på multikollinearitet. Våra 
förklarande variabler som i har i den slutliga modellen visar på 0,969 mellan utlåning och 
aktiebelåning. Rekommendationen är att avlägsna en av variablerna då multikollinearitet uppstår 
men variablerna är fortfarande signifikanta och därför väljer vi trots multikollineariteten att behålla   
våra två förklarande variabler I vår modell.
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5 Analys 
I detta kapitel sammankopplar vi de teorier vi har presenterat med det empiriska material som 
ligger till grund för vår forskning. Vi återkopplar till de hypoteser som vi formulerade under 
tidigare avsnitt. 
 
 

5.1 Modellen 
 
Vårt ursprungliga syfte är att skapa en modell bestående av sex faktorer. Dessa faktorer skulle 
sedan testas för att för att se om de kunde ha samband med en finansiell bubbla på börsen. 
Dessa faktorer är: 
 
Kreditulåningsandel 
Aktiebelåningsandel 
Utdelningsandelen i förhållande till aktieindex 
Kritiska nivåer på P/e talet 
Omsättningsvolymen  
Volatiliteten 
 
 
Innan modellen kunde byggas reducerades antalet faktorer till fyra. Detta gjorde vi efter att vi haft 
svårigheter med att finna och passa in de data som vi önskade undersöka. De två variabler som 
direkt föll bort var data för p/e- talet och utdelningsandelen i förhållande till aktieindex. Efter en 
prövning av modellen med de fyra återstående variablerna visade det sig att faktorerna volym och 
volatilitet inte fick signifikanta samband. En andra modifiering gjordes då av modellen. Modellen 
koncentrerades slutligen till sammanlagt två till antalet. Dessa faktorer är utlåningsandelen till 
privat sektor och aktiebelåningsgraden.  
 
 

5.1.1 Hypotesprövning 
 
Den hypotes vi ställde för kreditfaktorn under teoriavsnittet var följande: 
 
Hypotes 1: Andelen kreditutlåning har samband med en finansiell bubbla. 
 
 

5.1.2 Kreditutlåningen till privat sektor är signif ikant med en bubbla 
 
Efter en konstruktion av vår modell så kan vi acceptera hypotesen och fastställa att andelen 
kreditutlåning till den privata sektorn har ett statistiskt signifikant samband med finansiella 
bubblor på New York börsen. Variabeln kreditutlåning är starkt signifikant (0,000). Flera forskare, 
Allen och Gale (2000), Okina m fl (2001), fastslår att finansiella bubblor föregås av en expansion 
av andelen krediter. Båda diskuterar kring synteser att kreditexpansioner inleds med en politisk 
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liberalisering i krediterna. Kindleberger (1991) talar också om kreditutlåningens påverkan på 
finansiella överhettningar men diskuterar i mer generella termer. En ökning i krediterna behöver 
alltså inte vara en konsekvens av en politisk avreglering i kreditpolitiken. Dessa teorier går 
parallellt med vår egen konstruerade empiri. Vi har undersökt situationer på börsen genom tiderna 
och börsen har vid olika bubblor påverkats av skiljda faktorer. Vår empiri visar alltså på att en 
bubbla inte alls behöver föregås av en avreglering i kreditpolitiken. En expansion i krediterna kan 
ändå uppstå och påverka en bubbla. 
Av diagram 3.3 kan en långsiktig uppåtgående trend för kreditutlåningen urskiljas och andelen 
krediter följer inte direkt några stora nedgångar som aktieindex gör. Att sambandet är signifikant är 
därför intressant. En av anledningarna till det är just att vi endast studerat sambandet vid en 
uppgångsfas på börsen.  
 
 
Vidare ställde vi följande hypotes för den nästa variabeln, aktiebelåningsandelen. 
 
Hypotes 2: Andelen aktiebelåning har starkt samband med en finansiell bubbla. 
 
 

5.1.3 Aktiebelåningsgraden är signifikant med en bu bbla 
 
Modellen uppvisar statistiska signifikanta positiva samband mellan andelen aktiebelåningsgraden 
och finansiella bubblor och därför accepterar vi även denna hypotes. Testet för variabeln 
aktiebelåningsgraden är starkt signifikant (0,000). 
 
White (1990) menar i sin forskning att det finns starka samband med andelen aktiebelåning och 
den stora finansiella bubblan på 1920-talet. I samband med att ”börsmäklarlånen” 
(aktiebelåningarna) ökade explosionsartat under 1920-talet så följde aktieindex med i 
uppgångarna. Teorierna kring sambanden mellan aktiebelåning och finansiella bubblor är därför i 
jämförelse med vår egen empiri.  
 
Att vi får starka samband i vår modell för aktiebelåningsgraden är kanske ingen förvåning. Visuellt 
upptäcks sambandet tämligen klart när vi studerar diagram 3.3. Här märks att även nedgångarna 
tycks ha relation till nedgångar på börsen även om vi inte verifierar detta med en 
signifikansprövning. Det är dock ingen förvåning att aktiebelåningen visar på tydligare synliga 
samband än kreditutlåningen. Aktiebelåning är lån avsedda för aktieplaceringar och vid uppgångar 
på börsen märks inga nedgångar i andelen lån. Tvärtom så ökar lånen i samband med en 
börsuppgång. Vid en större nedgång däremot kan det bli aktuellt med tvångsförsäljningar om 
aktiernas värde understiger en viss säkerhetsnivå. Vi kan även tänka oss att lånen avsedda för 
aktieplaceringar är av en mer psykologisk karaktär än vanliga krediter. Precis som vi diskuterade 
under teoriavsnittet kring börspsykologi så kan turbulenta tider på börsen skapa hysteri. Är en 
placerare dessutom belånad med aktielån blir inte situationen bättre. Det är därför inte alltför 
förvånande att de båda kurvorna i diagrammet följer varandra med ett uppenbart visuellt samband. 
 
Den tredje och femte hypotesen beskriver antaganden om det material som vi inte kunnat fastställa 
och som vi därför inte inkluderat i vår modell. Vi kan därför varken förkasta eller acceptera 
hypoteserna kring variablerna utdelningsandel och p/e-tal. 
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För den fjärde variabeln ställde vi följande hypotes. 
 
Hypotes 4: Volatiliteten i aktiepriserna har samband med en finansiell bubbla. 
 
 
 

5.1.4 Inga säkerställda samband för volatiliteten 
 
Kring den fjärde variabeln som berör volatiliteten kan sägas att en signifikansprövning inte ger 
något övervägande statistiskt säkerställt samband.  Prövning av variabeln tillsammans med de tre 
andra variablerna volym, utlåningsandel, aktiebelåningsandel ger oss ett signifikansvärde på 0,104. 
Detta värde överstiger den 5 procentiga signifikansnivån som vi tidigare motiverat och det betyder 
att vi inte med statistisk säkerhet kan konstatera samband med denna variabel. Det bör i alla fall 
konstateras att signifikansvärdet inte är avsevärt högt och att det därför finns vissa samband med 
vår beroendevariabel.  
Avlägsnar vi däremot variabeln volym i modellen så sjunker signifikansen för volatiliteten till 
0,409.  Ett så högt värde kan i det fallet inte alls påvisa några samband med en finansiell bubbla. 
Anledningarna till varför signifikanserna förändras när en variabel avlägsnas i modellen är osäkert. 
Exakt vad som skapar detta vet vi inte. Tydligt är att variablerna påverkar varandras signifikanser.   
 
Den tidigare forskningen kring volatilitet och aktiepriser är inte helt övertygande och kring detta 
finns det finns olika åsikter om inom forskarvärlden. Tirole (1985) och Blanchard & Watson 
(1982) menar att en högre volatilitet än vad som är motiverat kan förklaras av att en bubbla har 
uppstått. Andra forskare Camerer (1989) menar däremot att avvikelser i volatiliteten beror på 
mätfel. Det är exempelvis inte helt själklart att mäta en akties exakta fundamentala värde. En viktig 
skillnad att ta hänsyn till är Shillers (1981) och LeRoy & Porters (1981) forskningar. Dessa 
beräknar en akties fundamentala värde efter hur stora de framtida utdelningarna är och metoder för 
att beräkna en akties fundamentala värde förändras genom tiderna. Det som var populärt förr kan 
tillhöra förgångna metoder. En titt på diagram 3.4 visar att volatiliteten har ökat kraftigt de senaste 
två decennierna. En förklaring kan vara att färre parter agerade på aktiemarknaderna förr och 
volatiliteten var inte alls så kraftig som på senare år. Detta kan bero på att tillgängligheten på 
information och tillgången till aktiehandel på Internet blivit mer lättillgänglig för placerare. 
Aktörer är mer aktiva idag än för några decennier.  
Detta kan vara en av förklaringarna till varför signifikanserna inte är helt tydliga i vår empiri. 
 
Inom området hittar vi ingen studie som kan övertyga om att en onormalt hög volatilitet i 
aktiepriser helt skulle bero på att en bubbla har skapats.  
Det är därför inte alldeles oväntat att vår studie inte ger några övervägande bevis för samband med 
volatiliteten.  
 
För den sjätte och sista variabeln ställde vi följande hypotes. 
 
Hypotes 6: En hög omsättningsvolym har samband med en finansiell bubbla 
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5.1.5 Svaga samband för omsättningsvolymen 
 
Vid en prövning av variabeln omsättningsvolym i modellen tillsammans med de tre andra 
variablerna utlåningsandel, aktiebelåningsandel och volatilitet, så får vi ett signifikansvärde på 
0,078. Värdet är inte avsevärt högt värde men ändå inte statistiskt säkerställd på vår 5 procentiga 
signifikansnivå. Avlägsnar vi då variabeln volatilitet, som inte är signifikant, så ökar värdet för 
omsättningsvolymen till höga 0,285. Det värdet är även det för högt för att vi ska kunna dra några 
slutsatser om samband på denna variabel. 
 
Den tidigare forskningen har visat sig ge mer och mer empiriskt stöd för sambandet mellan volym 
och prisnivån för aktier. Ying (1966) var en av de första att konstatera samband mellan pris och 
volym. Han påstod bland annat att hög volym är oftast förknippad med en uppgång i prisnivå. 
Flera andra forskare har också verifierat sambandet Crouch (1970) och Comiskey m fl (1984). 
Studier gjorda av bland andra Copeland (1976) menar att en hög volym är korrelerad med högre 
aktiepriser genom att ny information sprids successivt över marknaden. Först når informationen de 
investerare som är bäst informerade för att allt eftersom nå sämre och sämre informerade 
investerare. Detta gör att både volym pris ökar parallellt. Vårt resultat visar att omsättningsvolym 
inte har ett starkt samband med den stigande aktieprisnivån vilket kan bero på finansiella bubblor. 
Tidigare teorier håller kanske bättre när marknaderna är mer rationella och aktiepriser speglar 
deras fundamentala värden. Att vi inte kunnat hitta stöd till sambandet som tidigare forskning 
omfattande har bekräftat kan bero på att vi studerat uppgångsfaser av bubblor som involverar 
mycket irrationellt agerande. 
 
Regressionsmodellen som innehåller alla bubblor mellan 1969 och 2007 ser ut som följer: 
 

 ε+×+×+= BkBpI 014,0833,0908,133  (förklaringsgrad 96,7 %) 
 

5.2 Regressionsmodellerna för perioderna 1 och 2 
 
När vi i regressionsmodellen för period 1 (1969-1980) inkluderar alla fyra variabler är det ingen av 
variablerna som visar på ett signifikant samband på den valda fem procentiga signifikansnivån. 
Dock är det intressant att studera närmare hurdant samband (positivt/negativt) variablerna har med 
aktieindexet. Både utlåning och volym har ett positivt samband vilket är i linje med tidigare 
forskning. Okina m fl (2001) och Kindleberger (1991) har identifierat detta positiva samband i sina 
studier om bubblor. När bankerna ökar kreditutlåningen ökar penningmängden och efterfrågan på 
bland annat finansiella tillgångar ökar vilket drar upp priserna. Det ät lätt att tro på att sambandet 
fungerar även tvärtom så att stigande aktiepriser lockar investerare att satsa även mer kapital på 
aktier och de som inte har kapital just kan eventuellt låna pengar för att finansiera sina aktieköp. 
Att omsättningsvolymen ökar när prisnivån stiger är ett empiriskt bevisat resultat av bland annat 
Jennings, Starks och Fellingham (1981). De förklarar att relationen uppstår eftersom investerares 
optimistiska tolkningar av ny information leder till ökad aktiehandel jämfört med vad som är fallet 
vid en pessimistisk tolkning. Vi anser att i en uppgångsfas redovisar företag ofta bra resultat och 
kommer mer med positiva nyheter vilket ger investerare anledningar att göra dessa optimistiska 
tolkningar. Vi vill ändå uppmärksamma att sambandet inte är statistiskt säkerställt. Detta beror 
troligtvis på att omsättningsvolymen varierar mycket från bubbla till bubbla vilket gör att inga 
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statistiska samband kan säkerställas. Det kan också vara så att omsättningsvolymen borde studeras 
under en längre tidsperiod än bara sex månader för att kunna se den stigande trenden tydligare.  
 
Volatilitet och aktiebelåning överraskar med att uppvisa ett negativt samband med aktieindexet. 
Detta betyder att under de sista sex månaderna innan en börskrasch minskar både volatilitet och 
aktiebelåning samtidigt när aktieindexet fortsätter uppåt. Detta strider mot tidigare 
forskningsresultat då Tirole (1985) och Blanchard & Watson (1982) har hittat motsatt samband för 
volatilitet och White (1990) för aktiebelåning. Sambandet av aktiebelåning och aktieindex är till 
och med nära att bli signifikant (0,063) det är dock inte volatilitet (0,296). Å andra sidan har vi 
ganska få observationer i period 1 vilket gör att samband kan vara svårt att identifiera och även 
risken för sneddrivet resultat är större. Sambandet mellan volatilitet och aktieindex lyckas vi inte 
bekräfta statistiskt men alla andra variabler ryms åtminstone under tio procents signifikansnivå 
vilket kan tolkas att det finns svaga statistiska bevis för sambanden. 
 
När vi utesluter variabeln volatilitet, som hade betydligt sämre signifikansvärde (0,296), från 
modellen visar de kvarvarande variablerna samband som kan säkerställas med 10 procents 
signifikansnivå. Volym och utlåning har fortfarande ett positivt samband med den beroende 
variabeln medan aktiebelåning visar på ett negativt samband. Med denna modell kan vi förklara 
66,3 % av förändringarna i aktieindexet. Även om vi inte kan finna starka bevis för sambanden kan 
vi ändå säga att det finns svaga statistiska bevis för sambanden. För att kunna erhålla en modell 
som bara innehåller faktorer som visar ett samband på den i utgångsläget valda fem procents nivå 
måste vi utesluta både volym och aktiebelåning från modellen. Till skillnad från modellen som 
förklarar alla bubblor är det bara utlåning som kan förklara ändringar i aktieindexet i 
regressionsmodell för period 1. Således accepterar vi den första hypotesen (andelen kreditutlåning 
har samband med en finansiell bubbla) och förkastar de andra. Den slutliga modellen för period 1 
ser ut som följer: 
 

ε+×+= BpI 138,0905,526  (förklaringsgrad 56,6 %) 
 
Sambandet mellan utlåning och aktieindexet fungerar så att när bankerna i USA lånar ut en miljard 
mer, stiger New York börsens aktieindex med 0,138. 
 
Resultatet för period 2 har vissa skillnader gentemot period 1. För det första är det både utlåning 
och aktiebelåning som visar på ett signifikant samband med aktieindexet. Förändringar i 
aktieindexet under period 2 kan till 94,1 % förklaras med utlåning och aktiebelåning tack vare den 
höga förklaringsgraden. Precis som i 20-talsbubblan (White, 1990) har aktiebelåningsgraden en 
signifikant påverkan på aktiemarknaden. Detta är i linje med regressionsmodellen för tidsperioden 
1969-2007 i denna studie. Regressionsmodellen för tidsperioden 1969-1980 gör en avvikelse från 
detta eftersom vårt empiriska resultat inte ger något starkt stöd sambandet mellan aktiebelåning 
och aktieindex. Att aktiebelåningen ibland har ett empiriskt bevisat samband med aktiepriser under 
en uppgångsfas men inte i alla uppgångsfaser är ett klart tecken på att faktorerna bakom finansiella 
bubblor varierar från bubbla till bubbla vilket gör mätningen svårare. Även om variabeln 
aktiebelåningen finns med i regressionsmodellen för period 2 kan vi inte vara säkra på att de 
kommer att ha inflytande i framtida bubblor. Då är det kanske helt andra faktorer som har betydligt 
större inlyftande. Vi anser dock att regressionsmodellen för period 2 är mer användbar i mätning 
av samband av bubblor idag. För det andra är sambandet mellan aktiebelåning och aktieindexet nu 
positivt vilket känns mer logiskt och vilket tidigare forskning (White, 1990) har kunnat hitta stöd 
för. Vi finner det svårt att förklara varför sambandet var negativt under period 1. Först ifrågasatte  
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ifall aktiebelåningen hade blivit populärt först på 90-talet men i och med att den redan på 1920-
talet var en av de mest bidragande faktorerna bakom bubblan (White, 1990) kan vi inte hävda det.  
 
Vad gäller ökad volatilitet i samband med finansiella bubblor vilket Tirole (1985) och Blanchard 
& Watson (1982) har hittat empiriskt stöd för kan vi inte utläsa något samband mellan de 
studerade bubblorna. Vårt resultat är i detta avseende motsägelsefullt då vi inte har kunnat bevisa 
sambandet empiriskt. Varken regressionsmodellen som innehåller alla bubblor eller 
regressionsmodellerna för period 1 och 2 inkluderar denna variabel. Orsaken till det kan vara att 
det är så många andra faktorer än bara finansiella bubblor som påverkar volatiliteten att den blir 
svår att mäta. Likaväl kan det vara så att volatiliteten ökar avsevärt i en annan fas av en bubbla, 
nämligen efter att den spricker. Detta kan vi bara spekulera eftersom vi inte har studerat denna fas 
något närmare. Volatilitetsstudierna som vi använt som teoretisk grund i denna studie är utformade 
på ett annat sätt då forskarna inte har använt sig av regressionsmodell utan jämfört aktieprisers 
volatilitet med utdelningarnas volatilitet. Den metoden kan eventuellt identifiera sambandet något 
bättre och därför kan kritik mot vår metod riktas. 
 
Empiriska tester av period 2 leder till följande regressionsmodell: 
 

ε+×+×+= BkBpI 016,0634,00,649   (förklaringsgrad 94,1 %) 
 
Vi vill uppmärksamma att utlåning ät mätt i miljarder dollar medan aktiebelåning är mätt i 
miljoner dollar och således måste man ta en närmare titt på siffrorna innan man kan göra 
jämförelser. Modellen kan se vilseledande ut om man inte vet i vilka enheter variabler är mätta. 
Tittar man modellen snabbt kan det ser ut som om förändringar i utlåningen hade större effekt på 
aktieindexet vilket är en fel tolkning. Om även aktiebelåning var i miljarder dollar skulle dess 
regressionskoefficient vara lika med 16,0 vilket medför att aktiebelåningen får egentligen större 
utslag i aktieindexet. 
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6 Slutsats 
Vi kommer i detta kapitel att knyta samman problemet och syftet med de teorier, resultat samt den 
analys vi presenterat för att besvara vår problemställning. 
 

6.1 Slutsats 
Den problemformulering som vi tidigare ställde oss var:  
 

• Finns några signifikanta samband mellan våra variabler och bubblorna på New York 
börsen? 

 
 
Vi har i denna uppsats presenterat tidigare teorier kring faktorer som skulle kunna tänkas ha 
samband med en finansiell bubbla på börsen. Med teorierna i åtanke har vi sedan valt ut variabler 
och konstruerat en modell som kan visa på vissa samband mellan olika variabler. Vi vill med 
denna uppsats bidra till ökad förståelse för vilka faktorer som kan fungera som varningssignaler 
för finansiella krascher. 
 
Vårt syfte var konkret att fastställa faktorer som kan påvisa samband med finansiella bubblor på 
New York börsen och förklara hur eventuella sambandsförhållanden ser ut. 
 
Delsyftet i studien var att dela upp bubblorna i två tidsperioder 1969-1980 samt 1987-2007 och 
förklara hur förhållandena har ändrats. 
 

6.1.1 Modellen uppvisar samband med kreditutlåninge n, 
aktiebelåningsgraden och en finansiell bubbla 
 
Det som kan sägas om den modell vi konstruerat är att det finns visst stöd för två av faktorerna. 
Dessa två faktorer är utlåningsandelen till privata sektorn och aktiebelåningsandelen. Enligt den 
konstruerade modellen visar dessa på samband. Dessa är signifikanta på en nivå understigande 1 
procent. (se tabell, 4.1 under empiriavsnittet) Vi kan hävda att det enligt vår modell finns vissa 
säkerställda samband i dessa två variabler i en uppgångsfas på NewYork börsen, men resultatet bör 
beaktas med en viss försiktighet. Detta med tanke på att vi trots en hög multikollinearitet mellan 
variablerna valt att pröva och använda oss av variablerna i modellen. Det resultat som vi fått fram 
med modellen bör således inte tolkas som en absolut ren sanning. Däremot kan detta ge en god 
vägvisning av variablernas betydelse för börsbubblors uppkoms på NewYork börsen. Vi har 
tidigare definierat en finansiell bubbla som en övervärdering av aktiepriserna på börsen. Vi kan 
således konstatera att en övervärdering av aktierna på New York börsen, alltså att aktierna avviker 
från dess rätta fundamentala värde, har en viss relation till andelen utlåning till den privata sektorn 
och aktiebelåningsgraden. 
 

6.1.2 Svaga samband för omsättningsvolymen och vola tiliteten 
Omsättningsvolymen och volatiliteten är två av faktorerna i modellen som ger oss ett svagare 
signifikansvärde. Det går naturligtvis inte att förkasta variablerna helt och hållet då volym uppvisar 
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lite tecken på ett svagt samband med aktieprisnivån under en finansiell bubbla men vi kan inte 
konstatera några tydliga samband. Detta leder till slutsats att omsättningsvolym och aktieprisers 
volatilitet har ingen stor medverkan i finansiella bubblor. 
 

6.1.3 Uppdelning i två tidsperioder 
I ett försökt att upptäcka skillnader på vad som kan ha samband med en bubbla delade vi upp den 
tidshorisont vi studerade i två olika perioder. I och med detta sjunker antalet observationer i varje 
tidsperiod och läsaren bör ha i åtanke att tillförlitligheten för den statistiska modellen sjunker med 
sjunkande antal observationer. Modellen för tidsperioden 1969-1980 visar att det bara är variabeln 
utlåning som med statistisk säkerhet kan förklarar ändringar i aktieindexet. 
 
Resultatet för period 2 (1987-2007) har vissa skillnader gentemot period 1. För det första är det 
både utlåning och aktiebelåning som visar sig att ha ett positivt samband med aktieindexet. 
Återigen måste resultatet beaktas med viss försiktighet som diskuterades i föregående avsnitt. När 
vi uppdelade den långa tidsperioden (1969-2007) i kortare tidsperioder kunde vi dock inte 
identifiera något samband mellan aktiebelåningsgraden och aktiepriser för tidsperioden 1969-1980 
(period 1). Detta leder till slutsats att även om aktiebelåningsandelen har ett samband med de flesta 
finansiella bubblor, t ex med 20-talsbubblan i USA (White, 1990) och bubblorna mellan 1987 och 
2007 (period 2), behöver den inte alltid ha ett samband med en uppgångsfas av en finansiell 
bubbla. Det kan likaväl vara så att det i nästkommande period dyker upp en ny faktor som bidrar 
till en finansiell bubbla men vår studie visar att som utgångspunkt är det alltid värt och lägga extra 
märke till andelen utlåning till den privata sektorn och aktiebelåningsgraden när finansiella 
bubblor studeras. 
 
Omsättningsvolymens samband med aktiepriser, som tidigare empiriska studier har hittat mycket 
stöd för, visar sig bli svåridentifierat i uppgångsfas av finansiella bubblor. Vad gäller volatilitetens 
relation till finansiella bubblor så har tidigare forskning kommit fram till ganska skiljaktiga 
slutsatser men enligt vår studie existerar inte detta samband i uppgångsfas av finansiella bubblor. 
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Den här undersökningen bidrar med att förklara vissa variablers samband med finansiella bubblor 
men det krävs vidare forskning inom området för att kunna skapa en mer fullständig bild av hur 
finansiella bubblor uppstår. I och med att vi studerat uppgångsfaser av finansiella bubblor kan vi 
inte förklara hur variablerna beter sig i normala uppgångsfaser som inte leder till en bubbla. Vårt 
första förslag på fortsatt forskning är således att jämföra den här undersökningens resultat med 
normala uppgångsfaser för att kunna se om variablerna beter sig på ett annorlunda sätt. Vi anser att 
det är viktigt att veta ifall vårt studieresultat är tillämpligt för alla uppgångsfaser eller endast i 
uppgångsfaser av finansiella bubblor. 
 
Efter att forskningen kommit fram till vilka faktorer som förklarar finansiella bubblor är nästa steg 
att försöka fastställa kritiska nivåer för de faktorer som varnar för en kommande krasch. Vi hade i 
början för avsikt att inkludera P/E-talet och utdelningsandelen i studien men på grund av olika 
problem vid datainsamlingen var vi tvungna att utesluta dem. Vi tror dock att dessa två faktorer 
kan vara värt att studera närmare om man försöker fastställa en kritisk nivå eftersom de har en 
stark anknytning till företags fundamentala faktorer. 
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Bilaga 1 Data (1/2)        
          

Datum Aktieindex Datum Volym Datum Utlåning Datum A ktiebelåning Datum Volatilitet 
1969-06-07 603,55 1969-06-07 256450 1969-05-15 282,9 1969-05-31 5670 1969-06-06 6,851692 
1969-07-07 580,18 1969-07-07 230480 1969-06-15 287,3 1969-06-30 5340 1969-07-07 10,17102 
1969-08-07 549,2 1969-08-07 250000 1969-07-15 286,9 1969-07-31 5170 1969-08-07 12,31731 
1969-09-07 547,72 1969-09-07 193040 1969-08-15 284,9 1969-08-29 5000 1969-09-08 6,364299 
1969-10-07 547,08 1969-10-07 235648 1969-09-15 286,9 1969-09-30 4940 1969-10-07 5,74528 
1969-11-07 582,3 1969-11-07 318190 1969-10-15 287,3 1969-10-31 5040 1969-11-07 9,797514 
1973-06-01 580,07 1973-06-01 351200 1973-05-15 435,9 1973-05-31 6540 1973-06-01 15,38017 
1973-07-01 572,78 1973-07-01 268129 1973-06-15 444,1 1973-06-29 6180 1973-07-02 9,069938 
1973-08-01 601,65 1973-08-01 321970 1973-07-15 451,4 1973-07-31 6010 1973-08-01 18,36514 
1973-09-01 588,32 1973-09-01 267650 1973-08-15 458,3 1973-08-31 5830 1973-09-31 11,11545 
1973-10-01 617,72 1973-10-01 344820 1973-09-15 461,9 1973-09-28 5730 1973-10-01 13,33417 
1973-11-01 612,64 1973-11-01 423990 1973-10-15 463,9 1973-10-31 5690 1973-11-01 5,859965 
1978-05-11 575 1978-05-11 858040 1978-04-15 671,5 1978-04-30 10260 1978-05-11 11,31831 
1978-06-11 592,97 1978-06-11 722580 1978-05-15 682,7 1978-05-31 10660 1978-06-12 7,592743 
1978-07-11 569,92 1978-07-11 556770 1978-06-15 695 1978-06-30 11090 1978-07-11 9,872547 
1978-08-11 618,88 1978-08-11 784070 1978-07-15 704,5 1978-07-31 11190 1978-08-11 16,9624 
1978-09-11 638,44 1978-09-11 756120 1978-08-15 710,9 1978-08-31 11740 1978-09-11 5,913975 
1978-10-11 626,92 1978-10-11 628910 1978-09-15 720,9 1978-09-29 12400 1978-10-11 9,464884 
1979-09-20 664,56 1979-09-20 810660 1979-09-15 842,9 1979-08-31 12060 1979-09-20 5,46746 
1979-10-20 609,26 1979-10-20 839670 1979-10-15 848 1979-09-28 12000 1979-10-19 19,93552 
1979-11-20 624,8 1979-11-20 644779 1979-11-15 848 1979-10-31 11310 1979-11-20 9,921925 
1979-12-20 656,42 1979-12-20 829240 1979-12-15 857,5 1979-11-30 10920 1979-12-20 9,858261 
1980-01-20 676,08 1980-01-20 908150 1980-01-15 859,8 1979-12-31 11450 1980-01-21 11,759 
1980-02-20 704,32 1980-02-20 1180490 1980-02-15 864,2 1980-01-31 11820 1980-02-20 9,334293 
1987-05-05 1758,83 1987-05-05 3848860 1987-04-15 1650,5 1987-04-30 39820 1987-05-05 34,57225 
1987-06-05 1749,85 1987-06-05 3667271 1987-05-15 1657,9 1987-05-29 38890 1987-06-05 31,07884 
1987-07-05 1816,88 1987-07-05 3155900 1987-06-15 1671,1 1987-06-30 38420 1987-07-06 24,44066 
1987-08-05 1887,83 1987-08-05 4229111 1987-07-15 1670 1987-07-31 40250 1987-08-05 21,23242 
1987-09-05 1877,68 1987-09-05 4200928 1987-08-15 1681,2 1987-08-31 41640 1987-09-04 32,09767 
1987-10-05 1939,65 1987-10-05 3577780 1987-09-15 1702,2 1987-09-30 44170 1987-10-05 26,66059 

 
 
 



  

 
 

Bilaga 1 Data (2/2)        
          

Datum Aktieindex Datum Volym Datum Utlåning Datum A ktiebelåning Datum Volatilitet 
1990-02-16 1942,92 1990-02-16 3804330 1990-02-15 2035 1990-01-31 32640 1990-02-16 22,66338 
1990-03-16 1987,02 1990-03-16 2992315 1990-03-15 2044,9 1990-02-28 31480 1990-03-16 25,16782 
1990-04-16 1997,8 1990-04-16 2822966 1990-04-15 2058,7 1990-03-30 30760 1990-04-16 11,95978 
1990-05-16 2042,21 1990-05-16 3361272 1990-05-15 2066,1 1990-04-30 31060 1990-05-16 43,70649 
1990-06-16 2092,12 1990-06-16 3459665 1990-06-15 2078,1 1990-05-31 31600 1990-06-15 22,37807 
1990-07-16 2126,69 1990-07-16 2929060 1990-07-15 2083,3 1990-06-29 31720 1990-07-16 23,04125 
1998-02-17 5633,58 1998-02-17 12693900 1998-02-15 3055,1 1998-01-31 127790 1998-02-17 121,8842 
1998-03-17 5953,96 1998-03-17 12290420 1998-03-15 3070,7 1998-02-27 135590 1998-03-17 102,288 
1998-04-17 6176,22 1998-04-17 13859740 1998-04-15 3096,3 1998-03-31 140340 1998-04-17 53,6636 
1998-05-17 6073,55 1998-05-17 12418950 1998-05-15 3102,7 1998-04-30 140240 1998-05-18 67,80654 
1998-06-17 6012,75 1998-06-17 12790480 1998-06-15 3126,9 1998-05-29 143600 1998-06-17 69,63152 
1998-07-17 6352,17 1998-07-17 13086740 1998-07-15 3134 1998-06-30 147700 1998-07-17 117,495 
1999-11-11 6655 1999-11-11 21114100 1999-10-15 3373,6 1999-10-31 182272 1999-11-11 195,2346 
1999-12-11 6761,79 1999-12-11 17139150 1999-11-15 3442,9 1999-11-30 206280 1999-12-10 56,08887 
2000-01-11 6774,48 2000-01-11 19194820 1999-12-15 3505,5 1999-12-31 228530 2000-01-11 90,76809 
2000-02-11 6391,4 2000-02-11 23304980 2000-01-15 3521,6 2000-01-31 243490 2000-02-11 132,5937 
2000-03-11 6337,26 2000-03-11 20896000 2000-02-15 3549,7 2000-02-29 265210 2000-03-10 108,6653 
2000-04-11 6991,35 2000-04-11 23999440 2000-03-15 3581,4 2000-03-31 278530 2000-04-11 217,4013 
2007-05-12 9787,03 2007-05-12 33295150 2007-04-15 6220,6 2007-04-30 317990 2007-05-11 91,65261 
2007-06-12 9724,49 2007-06-12 32277420 2007-05-15 6270 2007-05-31 353030 2007-06-12 94,013 
2007-07-12 10197,7 2007-07-12 32422960 2007-06-15 6307,2 2007-06-29 378240 2007-07-12 104,7467 
2007-08-12 9435,04 2007-08-12 43020160 2007-07-15 6353,8 2007-07-31 381370 2007-08-13 300,5974 
2007-09-12 9598,73 2007-09-12 33704830 2007-08-15 6458,2 2007-08-31 331370 2007-09-12 170,7306 
2007-10-12 10301,5 2007-10-12 28691820 2007-09-15 6576,4 2007-09-28 329510 2007-10-12 201,0504 

 


