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Sammanfattning 

Titel IT-bubblans inverkan på den amerikanska aktiemarknadens volatilitet 

Datum 2014-01-06 

Ämne Kandidatuppsats; Företagsekonomi C inriktning finansiering, 15 högskolepoäng 

Författare Alex Sahlman och Henry Zhang 

Handledare Maria Smolander 

Nyckelord Volatilitet, IT-bubblan, finanskris, standardavvikelse 

Syfte Syftet med denna studie var att se hur och varför volatiliteten påverkades i DJIA, 

S&P 500 och NASDAQ Composite under IT-bubblan. 

Metod Års- och månadsvolatiliteten för DJIA, S&P 500 och NASDAQ Composite har 

beräknats under 1995-2004 med hjälp av data från Yahoo Finance. 

Empiri Resultatet visar att volatiliteten var väsentligt högre i NASDAQ Composite än 

vad den var i S&P 500 och DJIA som i sin tur höll en liknande volatilitet i 

förhållande till varandra. 

Analys I analysen framträdde det att volatiliteten blev väsentligt högre i samband med 

att bubblan sprack under maj 2000 fram till dess att paniken lade sig kort efter 

maj 2002. Det fanns en hög överensstämmelse mellan denna rapport och övriga 

tidigare studier. Teorierna var mestadels väl applicerbara. 

Slutsats Volatiliteten för DJIA, S&P 500 och NASDAQ Composite var som högst 

mellan 2000 och 2002 under undersökningsperioden 1995-2004. IT-bubblan 

uppstod samt sprack till följd av irrationellt investeringsbeteende bland 

investerarna på aktiemarknaden och paniken som uppstod efteråt gjorde att 

volatiliteten på aktiemarknaden höll sig förhållandevis hög fram tills den lade 

sig kort efter maj 2002. NASDAQ Composite hade högst volatilitet till följd av 

IT-bubblan medan DJIA och S&P 500 hade likvärdig volatilitet. Samtliga index 

följde ett liknande mönster, detta var troligtvis på grund av att företag från 

NASDAQ Composite kunde återfinnas i S&P 500 samt DJIA. 
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Abstract 

Title The effect of the Dot-com bubble on the American stock market volatility 

Date 2014-01-06 

Subject Bachelor thesis; Business administration alignment finance, 15 ECTS 

Authors Alex Sahlman and Henry Zhang 

Advisor Maria Smolander 

Keywords Volatility, Dot-com bubble, financial crisis, standard deviation 

Purpose The purpose of this thesis is to see how and why the volatility was affected in 

DJIA, S&P 500 and NASDAQ Composite during the Dot-com bubble. 

Method The yearly and monthly volatility of DJIA, S&P 500 and NASDAQ Composite 

were computed with data from a period spanning 1995-2004, which were 

collected from Yahoo Finance. 

Empiricism The results illustrate that the volatility was vastly higher in NASDAQ 

Composite than in DJIA and S&P 500 which in turn yielded a comparable 

volatility in relation to each other. 

Analysis The analysis extracted the fact that the volatility rose considerably after the 

bubble burst during May 2000 and started waning after the panic died out circa 

May 2002. There were a relatively high harmony between the results of this 

report and the earlier studies which it was compared to. 

Conclusion The volatility for DJIA, S&P 500 and NASDAQ 500 was higher between 200 

and 2002 than during the rest of the observed period. The Dot-com bubble arose 

due to irrational investment behavior among investors and the panic which arose 

afterwards contributed to the increasing volatility which maintained a high level 

until it subsided after May 2002. NASDAQ Composite had the highest volatility 

during the Dot-com bubble while DJIA and S&P 500 had a similar volatility. 

All indexes followed a similar pattern, this was probably due to that companies 

from NASDAQ Composite reasonably should be found in S&P 500 and DJIA. 
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Förord 

Denna studie är vårt examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi vid Södertörns 

högskola. Vi vill rikta ett stort tack till den hjälp vi har fått under arbetets gång.  

Först vill vi tacka vår handledare Maria Smolander för hennes kontinuerliga samt värdefulla 

vägledning genom uppsatsen och våra opponenter Daoud Omar Ali och Mustafa Öz för deras 

essentiella råd samt kritik. Vi vill även tacka våra nära och kära för deras stöd under studiens 

gång. Ovannämnda har på ett monumentalt sätt bidragit till att uppsatsen slutgiltigt blivit 

färdigställd. 
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Terminologi 

Aktie = Ägarandel i ett aktiebolag.
1
 

Aktiebolag = En företagsform där ägarna inte har några skyldigheter.
2
 

Aktieindex = Index som visar den genomsnittliga kursrörelsen.
3
 

Centralbank = En institution som ger ut sedlar och sköter om landets penningpolitik.
4
 

Generalindex = Ett index av tidningen "Affärsvärlden" som mäter deb genomsnittliga 

kursutvecklingen i Stockholmsbörsen. Indexet är förmögenhetsviktat, alltså står varje akties 

vikt i proportion till börsvärdet solm aktien har.
5
 

Index = Ett mått som visar relativ förändring.
6
 

IT = Informationsteknik, detta innebär oftast användande av datorer samt liknande föremål 

och Internet för informationsteknologi
7
 

Konjunktur = Ekonomiskt tillstånd med hänsyn till arbetslöshet, kapacitetsutnyttjande och 

tillväxt.
8
 

Recession = avtyning av ett lands ekonomiska tillväxt.
9
 

Ränta = Priset på pengar, oftast uttryckt som att man betalar/erhåller för låna/låna ut en 

summa.
10

 

 

                                                
1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ordlista. Aktiespararna.  

http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Ordlista/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack  (Hämtad 2014-01-12) 
2 Ibid. 
3 Näringslivets Ekonomifakta. Ordlista. Ekonomifakta. 2011-10-27.  

http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=A  (Hämtad 2014-01-12) 
4 Näringslivets Ekonomifakta. Ordlista. Ekonomifakta. 2011-10-27. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=C (Hämtad 2014-01-12) 
5 Affärsvärlden. Om AFGX. 

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc%20(info%20(tab%20afv))) 

(Hämtad 2014-02-09) 
6 Näringslivets Ekonomifakta. Ordlista. Ekonomifakta. 2011-10-27. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=I (Hämtad 2014-01-12) 
7 Svenska datatermgruppen. Visning. Svenska datatermgruppen.  

http://www.datatermgruppen.se/visning.html?obj=a30 (Hämtad 2014-01-12) 
8 Näringslivets Ekonomifakta. Ordlista. Ekonomifakta. 2011-10-27. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=K (Hämtad 2014-02-09) 
9 Näringslivets Ekonomifakta. Ordlista. Ekonomifakta. 2011-10-27. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=R (Hämtad 2014-01-12) 
10 Ibid.  

http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Ordlista/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack
http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=A
http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=C
http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc%20(info%20(tab%20afv)))
http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=I
http://www.datatermgruppen.se/visning.html?obj=a30
http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=K
http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=R
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1. Bakgrund 

 

I följande avsnitt introduceras läsaren kring ämnets tema och samtliga områden som studien 

kommer avhandla. Avsnittet inleds med en förklaring kring fenomenet finansbubblor samt en 

tillämpning, därefter förs diskussionen mot en riktning vars slutdestination är studiens syfte. 

1.1 Finansbubbla 

En finansbubbla kan definieras enligt NASDAQ som tillgångspriser som markant överstiger 

det faktiska värdet på tillgångarna.
11

 Enligt Charles Kindleberger uppstår ofta dessa genom att 

spekulativ mani uppkommer bland investerare och denna mani får utökad fart genom 

expansion av pengar samt kredit och i somliga fall vice versa. De senaste fallen där priser på 

tillgångar stigit dramatiskt och därefter kollapsat dramatiskt har ofta haft en koppling till 

enorma mängder kredit till följd av finansiell liberalisering, alltså att flera företag kunnat 

startas samt få finansiell hjälp på grund av mera gynnsamma regleringar inom en nation.
12

  

Franklin Allen samt Douglas Gale utvecklade sedan på detta genom att säga att mycket av de 

pengar bankerna lånar ut, används till att investera i tillgångar som exempelvis aktier. Då 

aktierna ofta har ett bestämt antal som varken ökar eller minskas, kommer således istället 

priset ökas som resultat av utökade investeringar. Eftersom investeringar inte upphör till följd 

av den spekulativa manin, kommer investeringarna fortfölja och genom detta generera en 

såkallad ekonomisk bubbla. Investeringarna kommer fortsätta fram tills en negativ händelse 

gör att det blir troligt att lägre avkastning eller ingen alls uppstår. Ytterligare ett möjligt 

scenario är att centralbanken minskar på krediten på grund av rädsla för inflation och 

överhettning av marknaden till följd av de omfattande investeringarna. Detta kan resultera att 

priserna på aktierna kraschar och att bubblan spricker.
13

 

 

 

                                                
11 NASDAQ. Economic bubble. 2011 http://www.nasdaq.com/investing/glossary/e/economic-bubble (Hämtad 

2013-11-03) 
12 Allen, Franklin, Gale, Douglas. Understanding financial crises. Oxford. Oxford University Press inc. 2007. 

Sid. 237. 
13 Ibid Sid. 237-238. 

http://www.nasdaq.com/investing/glossary/e/economic-bubble
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1.2 IT-bubblan 

Det har funnits ett flertal bubblor genom tiderna och en av dem var IT-bubblan. IT-bubblan 

kom sent på 1990-talet till följd av ett flertal år av överdriven optimism angående företag som 

agerade inom IT-branschen. Det finns inget exakt datum till när IT-bubblan kom till, men 

Jesse Colombo, en av de få som förutspådde finanskrisen 2008, anser att IT-bubblan hade sin 

start runt 1996 fram till 2000 då den sprack.
14

 Det var då Internet börja växa på riktigt, 

exempelvis etablerade sig Amazon och Ebay bara några år innan och var också en del av 

orsaken till att IT-bubblan förekom. Deras affärsidé baserades på självaste Internet, då 

Internet var ett nytt sätt för säljare att sälja produkter till kunder utan att kunderna ens hade 

sett dem, men samtidigt på ett säkert sätt som ändå minimerade riskerna bakom handeln. 

Detta bidrog till att förhoppningar till Internet växte så snabbt att marknaden blev överskattad 

till en sådan grad att ingen kunde se svagheter samt begränsningar och problem som kunde 

uppstå ur den gedigna optimism som rådde angående Internets kapacitet.
15

 

IT hade också förmågan att ta patent på mjukvara, alltså föremål som man bara behövde 

utveckla, men inte tillverka flera gånger om för att sälja, såsom man ofta behövde med 

exempelvis en stol. På så sätt blev IT extremt eftertraktat då detta var en relativt sällsynt 

företeelse på marknaden. Många hade högt förtroende till IT på grund av dess till synes 

gränslösa möjligheter och många spekulerade i att man skulle kunna slå samman 

mobiltelefoni, Internet samt TV efter att ett flertal företag inom dessa områden börjat 

förhandla med varandra.
16

 

Många mjukvaruföretag presterade väldigt bra på aktiemarknaden som följd av optimismen 

och många unga personer som nyligen tagit examen från högskolestudier bestämde sig för att 

starta egna mjukvaruföretag i förhoppning om att bli det nya Microsoft. Många av dessa 

företag lockade till sig riskinvesterare som trodde sig ha funnit nästa stora sensation inom 

investering. Ett flertal av företagen lokaliserades inom Silicon Valley och skapades således ett 

stort IT-kluster som konstant fick en stor tillförsel av investerarnas pengar. Då aktierna steg 

markant, ledde detta till att investerarna blev väldigt förmögna, vilket i sin tur gav utökad 

                                                
14

 Colombo, Jesse. The Dot-com Bubble. The Bubble Bubble. 2012-08-19.  

http://www.thebubblebubble.com/dot-com-bubble/ (Hämtad 2013-10-31) 
15 Hjort, Fredrik. Dot-com bubble (it-bubblan). Dokumentärer.nu. 2012-04-11. 

http://xn--dokumentrer-s8a.nu/online/ekonomi/dot-com-bubble-it-bubblan (Hämtad 2013-11-03) 
16 Colombo, Jesse. The Dot-com Bubble. The Bubble Bubble. 2012-08-19.  

http://www.thebubblebubble.com/dot-com-bubble/ (Hämtad 2013-10-31)  

http://www.thebubblebubble.com/dot-com-bubble/
http://dokumentärer.nu/online/ekonomi/dot-com-bubble-it-bubblan
http://www.thebubblebubble.com/dot-com-bubble/
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optimism på marknaden. Enbart mellan 1996 och 2000 steg NASDAQs aktieindex upp från 

600 dollar till 5000. Många av företagen hade knappt ens en färdig marknadsplan och många 

av företagen kunde egentligen inte redovisa några särskilda vinster.
17

 

Naiviteten frodades bland investerare och till slut började man tala om en ny gyllene era inom 

ekonomin. En era där inflation inte längre existerade och där recessioner aldrig skulle komma 

tillbaks. Den gamla ekonomin kännetecknades av naturliga resurser samt detaljhandel medan 

den nya ekonomin snarare präglades av mjukvaruprogram och förhoppningen låg i att världen 

skulle digitaliseras alltmer för tidens hand. Problemet var att utvecklingen av IT i själva 

verket gick för långsamt och att IT inte skulle leva upp till förväntningarna inom rimlig tid.
18

 

I boken Irrational Excuberance hävdar nobelpristagaren Robert Shiller att stora spekulationer 

i marknaden uppstod i samband med att artikeln Burning Up av journalisten Jack Willoughby 

publicerades i ekonomitidningen Barron. I artikeln listade Willoughby aktier i 

internetrelaterade företag som höll på att förlora sina pengar. När Willoughby väl publicerade 

artikeln mars år 2000 uppstod det panik samt pessimism i marknaden eftersom alla 

investerarna börjat förstå att deras investeringar kunde vara fruktlösa. Vidare hävdar Shiller 

att generellt utökad pessimism i marknaden berodde mycket på brist på förtroende angående 

alla aktier i samband med att IT-bubblan sprack. Aktierna sjönk ytterligare i värde till följd av 

recessionen 2001.
19

 

Många av investerarna drog sig ur företagen och pessimismen från marknaden lät sig inte 

vänta. Ett flertal av de inblandade företagen upplevde fall i aktievärde på över 95 % och 

exempelvis Ericsson tvingades till stora personalnedskärningar för att inte gå i konkurs. 

Amerikanska aktiemarknadens sammanlagda värde sjönk med flera biljoner dollar och 

aktieindexet i NASDAQ sjönk från 5000 dollar till 2000. Ett av de forna storföretagen, vid 

namn Microstrategy, sjönk från 3500 dollar till 4 dollar per andel. Ett flertal 

bokföringsskandaler uppdagades som påvisade att teknikföretag ljugit om sina vinster för att 

dra till sig investerare. Till slut dog teorierna om den nya samt felfria ekonomin till den 

traditionella ekonomins fördel.
20

 Slutligen kände sig amerikanska regeringen tvungen att rösta 

igenom en ny akt i kongressen som skulle signifikant minska på skatten i företag i 

                                                
17 Ibid (Hämtad 2013-10-31)  
18 Ibid (Hämtad 2013-11-03) 
19 Shiller, J, Robert. Irrational Exuberance: (Second Edition). Princeton: Princeton University Press, 2005. Sid. 

129-131. 
20 Ibid (Hämtad 2013-11-03) 
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amerikanska företag samt privatpersoner. Detta ledde till att de sista effekterna av IT-bubblan 

ebbade ut. Denna skrevs 28:e maj 2003.
21

 

Även Sverige drabbades av IT-bubblan då Sverige var ett av de snabbväxande länderna inom 

IT. Sverige hade ett flertal stora IT-företag såsom exempelvis det internet-baserade 

klädesföretaget Boo.com, Spray samt IT-konsultföretagen Fremfab samt Icon Media Lab, som 

såg till att optimismen sprudlade genom att de enbart var företag involverade inom IT och inte 

på grund av att de hade goda inkomster. I slutet av 1999 värderades varje anställd i Fremfab 

till cirka 7 miljoner kronor och så fort analytiker klagade på att Fremfab hade för dyra aktier, 

slog Fremfab ifrån genom att påstå att analytikerna inte förstod sig på IT. Den svenska 

börsmarknaden stod för nya topprekord nästan varje dag till följd av att massorna med 

optimism värderade aktierna alltför högt. Ericsson värderades i slutändan till 1800 miljarder 

kronor och optimismen angående IT förstorades desto mer av att fler och fler privatpersoner 

blev intresserade av att börja investera i aktier.
22

  

Även i Riksbankens årsredovisning från år 2001 skrev de om hur den amerikanska ekonomin 

fungerat som motor för världsekonomin och att utveckling inom IT och telekom skulle leda 

till en enorm framtida tillväxt. Svemska ekonomin gynnades av att dessa branscher spelat en 

stor roll i Sveriges näringsliv och aktiekurserna som funnits i svenska aktiebörsen ökade 

konstant. Den stora investeringstakten och konsumtionefterfrågan bland massorna ledde dels 

till att BNP växte markant och även att kreditexpansionen ständigt utökades.
23

 Kring mars 

2000 började skepticismen att sprida sig bland placerarna. Många började högljutt ifrågasätta 

kring om det verkligen var en god idé att förlustdrivande internetkonsulter värderades till ett 

tiotal miljoner kronor. Dessa företag hade ett stort problem: De var oerhört olönsamma. 

Optimismen spreds i Sverige fram tills kraschen kom och då föll generalindex i tidningen 

"Affärsvärlden" med cirka 80 % inom loppet av fem månader.
24

 Riksbanken noterade i sin 

årsredovisning från år 2000 att nedgången på börser med stor andel IT-relaterade aktier sjönk 

                                                
21 Knightlinger, D, Keith. Job and Growth Tax Reconciliation Act of 2003. The University of Georgia College of 
Agricultural & Enviromental Sciences. (2003). 

http://www.ces.uga.edu/Agriculture/agecon/pubs/agecon0384.htm (Hämtad 2013-12-13) 
22 Aronsson, Olle. Dokument: När it-bubblan sprack. Dagens Industri. 2014-01-12. 

http://www.di.se/artiklar/2013/11/25/dokument-nar-it-bubblan-sprack/ (Hämtad 2014-02-06) 
23 Sveriges Riksbank. Årsredovisning 2001. 2001. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars01_sv.pdf (Hämtad 2014-02-

07) 
24 Aronsson, Olle. Dokument: När it-bubblan sprack. Dagens Industri. 2014-01-12. 

http://www.di.se/artiklar/2013/11/25/dokument-nar-it-bubblan-sprack/ (Hämtad 2014-02-06) 

http://www.ces.uga.edu/Agriculture/agecon/pubs/agecon0384.htm
http://www.di.se/artiklar/2013/11/25/dokument-nar-it-bubblan-sprack/
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars01_sv.pdf
http://www.di.se/artiklar/2013/11/25/dokument-nar-it-bubblan-sprack/
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markant och att detta försämrade incitamenten till att göra riskfyllda investeringar.
25

 Under 

två års period från mars 2000 till oktober 2002 föll den svenska börsen med totalt 73% vilket 

var den största nedgången någonsin för den svenska börsen.
26

  

Ett stort problem som uppstod i Sverige var att många av de stora företagen i Sverige var IT-

konsulter (Exempelvis Framfab och Icon Media Lab) och dessa kunde aldrig växa i samma 

takt som mjukvarubaserade företag då mjukvarubaserade företag helt enkelt kunde utöka sin 

verksamhet genom att kopiera fler mjukvaruprogram, medan en konsult var en fysisk person 

som var tvungen att närvara för att kunna upprätthålla IT-verksamhet.
27

 Även Sveriges 

riksbank anmärkte i sin årsredovisning från år 2001 att  konjunkturen försvagats succesivt 

under årets gång till följd av att IT-bubblan sprack. De noterade även att antalet konkurser 

stigit under 2001, fast inte på en särskilt hög nivå, men aktiekursutvecklingen hade minskat 

till följd av att förväntningarna om framtida vinstmöjligheter hade minskat.
28

 Kring sommaren 

2002 föll börserma igen och sammanlagt föll Stockholmsbörsen med cirka 37 %. och svenska 

investerare fortsatte låta bli att ta stora lån för att sponsra sina investeringar till följd av att IT-

bubblan sprack.
29

 Efter 2003 började förhoppningar spridas inom riksbanken då ekonomin 

börjat stiga igen under slutet av sommaren samt hösten och detta skedde i enlighet med 

omvärlden efter ett flertal år i konjunktursvacka.
30

 

  

                                                
25 Sveriges Riksbank. Årsredovisning 2000. 2000. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars00.pdf (Hämtad 2014-02-07) 

Sid. 11 
26 Bernhardsson, Jonas. Aktieskola - del 1. http://www.investeraren.se/aktieskola.shtm (Hämtad 2014-02-07) 
27 Aronsson, Olle. Dokument: När it-bubblan sprack. Dagens Industri. 2014-01-12. 

http://www.di.se/artiklar/2013/11/25/dokument-nar-it-bubblan-sprack/ (Hämtad 2014-02-06) 
28 Sveriges Riksbank. Årsredovisning 2001. 2001. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars01_sv.pdf (Hämtad 2014-02-

07) 
29

 Sveriges Riksbank. Årsredovisning 2002. 2002. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars02.pdf (Hämtad 2014-02-07). 

Sid. 6. 
30 Sveriges Riksbank. Årsredovisning 2003. 2003. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/Ar2003.pdf (Hämtad 2014-02-

07). Sid. 8. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars00.pdf
http://www.investeraren.se/aktieskola.shtm
http://www.di.se/artiklar/2013/11/25/dokument-nar-it-bubblan-sprack/
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars01_sv.pdf
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/ars02.pdf
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/Ar2003.pdf
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1.3 IT-bubblans eventuella återkomst 

Det har spekulerats genom åren att en ny IT-bubbla eventuellt kommer uppstå. Exempelvis 

publicerades 14 juni 2011 en debatt i The Economist angående om att en ny IT-bubbla var 

möjlig.  Steve Blanks, som trodde på en ny IT-bubbla, menar att sociala media som 

börsnoteras blir alltför högt värderade, exempelvis LinkedIn, Facebook, Youku (Kinas 

"Youtube"). Blanks menar också att många av investerarna som investerar i IT-företagen idag 

egentligen har väldigt lite kunskap om vad dessa håller på med, därför ligger världen redan 

idag i uppbyggnadsfasen av en ny IT-bubbla.
31

 Under debattens gång kunde läsarna rösta på 

vem som vann debatterna, vilket också Blanks gjorde med god marginal.
32

 

Den sjunde november 2013 skrevs en artikel av ekonomianalytikern Jesse Colombo där han 

varnade för hur Twitters nyligen börsnoterade företag drastiskt steg i värde. På enbart en dag 

steg aktien från 26 dollar i värde till nästan det dubbla. Många investerare såg det som en 

glädjande nyhet då deras investeringar gav avkastning, men Colombo själv såg det som 

ytterligare ett steg gentemot en ny IT-bubbla. Anledningen till sina föraningar är att han anser 

Twitter vara extremt övervärderat eftersom företaget i dagsläget har 25 miljarder kronor i 

marknadskapital fastän företaget redovisat förluster på 300 miljoner kronor de senaste 3 åren 

och 65 miljoner i förluster under enbart det senaste kvartalet. Detta är en indikation på hur 

optimistiska investerare är angående internet-baserade företag och Colombo tror att detta 

kommer spricka i samband med att centralbankerna runtom i världen kommer sluta med sina 

räntestimulanser av marknaden efter att marknaden fullständigt återgått från den förra 

finanskrisen. Han förutser att bankerna eventuellt kommer att höja räntan igen samt att många 

av företagen inom IT ej kommer att kunna svara på detta och således krascha på grund av att 

många IT-företag uppvisat samma mönster som förra gången: Många investeringar, men få 

vinster att redovisa.
33

 

                                                
31 Giles, Martin. Tech bubble. The Economist. (2011). http://www.economist.com/debate/days/view/710 

(Hämtad 2013-11-11) 
32 Giles, Martin. Tech bubble. The Economist. (2011). http://www.economist.com/debate/overview/206 (Hämtad 

2013-11-11) 
33 Colombo, Jesse. Twitter’s IPO is more proof that tech bubble is in a massive bubble. Forbes. 2013-11-07. 

http://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2013/11/07/twitters-ipo-is-more-proof-that-tech-is-in-a-massive-

bubble/ (Hämtad: 2013-11-01) 

http://www.economist.com/debate/days/view/710
http://www.economist.com/debate/overview/206
http://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2013/11/07/twitters-ipo-is-more-proof-that-tech-is-in-a-massive-bubble/
http://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2013/11/07/twitters-ipo-is-more-proof-that-tech-is-in-a-massive-bubble/
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Art Cashin, direktören av "Floor Operations" för UBS Financial Services hos New York 

Stock Exchange,
34

 har också oroat sig för att IT-bubblan ska återvända. Zulily, som är ett 

internet-baserat klädesföretag, är något som väckte hans uppmärksamhet då värdet på 

internet-baserade klädesföretaget steg 70% i värde samma dag som den börsnoterades och 

alltså följde ett liknande mönster som Twitter. Investerarna har börjat bli mera inriktade på att 

hastigt investera i ett flertal företag som i många fall kan vara överskattade.
35

 

Robert Olstein från Olstein Capital Management tror på att övertron på aktier relaterat till 

social media kommer att sluta undermåligt. Bland annat Amazon redovisar inga vinster, 

Facebook redovisar inga vinster och ändå var dessa företag väldigt högt värderade. Även 

Snapchat var uppseendeväckande då företaget fick ett bud på 3 miljarder dollar från Facebook 

fastän Snapchat inte kunde redovisa någon egentlig vinst alls.
36

 

Det finns många tecken som pekar mot att en ny IT-bubbla börjat blåsas upp och att den 

eventuellt såsom förra gången spricker. Historiens största vana är att upprepas fastän alla 

påstår att de lär sig av den och denna studie syftar på att kasta ljus på hur volatiliteten var 

förra gången i amerikanska marknaden för att på så sätt ge läsarna en bild av hur den 

kommande IT-bubblan kan te sig på aktiernas volatilitet. 

 

1.4 Problemdiskussion 

En ekonomi med förhållandevis låg volatilitet är en indikation på en välfungerande ekonomi 

medan en högre volatilitet ofta hänger samman med ett land som har ekonomiska problem. 

När världen drabbas av en finanskris, kommer vanligtvis oro att skapas i marknaden och 

företagen inom länderna kommer att prestera sämre då de dras in i en negativ cirkel. I många 

av fallen lyckas inte företagen hålla trycket samt utsätts för stora förluster och i värsta fall 

kanske går i konkurs ifall de inte bättrar på sin verksamhet. Även intressenterna runtomkring 

företagen kan bli hårt drabbade, aktieägarna kan dra sig ut eller förlora sina investeringar, de 

anställda kan tappa sina positioner, underleverantörer förlorar försäljningsvolymen och mer 

                                                
34 UBS AG. Arthur D. Cashin, Jr. UBS. 2012. 

http://www.ubs.com/us/en/wealth/misc/artcashin/_jcr_content/par/columncontrol_8550/col1/textimage_3f87.165

5589281.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vdWJzX21hbnVhbF9taWcvV01BL2RvY3VtZW50cy9CaW9fQ

2FzaGluLnBkZg==/Bio_Cashin.pdf (Hämtad 2013-12-06) 
35 Morganteen, Jeff. Cashin: I'm worried about return to dot-com bubbles. CNBC. 2013. 

http://www.cnbc.com/id/101202651 (Hämtad 2013-12-03) 
36 Morganteen, Jeff. Pro: These Web companies dont make sense. CNBC. 2013. 

http://www.cnbc.com/id/101202048 (Hämtad 2013-12-03) 

http://www.ubs.com/us/en/wealth/misc/artcashin/_jcr_content/par/columncontrol_8550/col1/textimage_3f87.1655589281.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vdWJzX21hbnVhbF9taWcvV01BL2RvY3VtZW50cy9CaW9fQ2FzaGluLnBkZg==/Bio_Cashin.pdf
http://www.ubs.com/us/en/wealth/misc/artcashin/_jcr_content/par/columncontrol_8550/col1/textimage_3f87.1655589281.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vdWJzX21hbnVhbF9taWcvV01BL2RvY3VtZW50cy9CaW9fQ2FzaGluLnBkZg==/Bio_Cashin.pdf
http://www.ubs.com/us/en/wealth/misc/artcashin/_jcr_content/par/columncontrol_8550/col1/textimage_3f87.1655589281.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vdWJzX21hbnVhbF9taWcvV01BL2RvY3VtZW50cy9CaW9fQ2FzaGluLnBkZg==/Bio_Cashin.pdf
http://www.cnbc.com/id/101202651
http://www.cnbc.com/id/101202048
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kan ske. Detta kommer lägga sitt avtryck på aktiekursernas volatilitet genom att fler företag 

presterar sämre, färre får jobb och marknaden kan inte längre hålla trycket som slutligen leder 

till att instabilitet utvidgas i hela marknaden.
37

 

IT-bubblan var en av de största händelserna inom finansvärlden och hade sitt ursprung i USA, 

därför är det av intresse att det undersöks hur volatiliteten påverkades av krisen i just den 

amerikanska aktiemarknaden.
38

 Det fanns utöver detta flera olika index som gav det en god 

grund för att kunna mäta samt analysera. Dessa är de tre största indexen i amerikanska 

börsmarknaden“Dow Jones Industrial Average” (DJIA), “Standard & Poor’s 500” (S&P 500) 

och “National Association of Securities Dealers Automated Quotations” (NASDAQ) 

avspeglar relativt en bra bild på den amerikanska börsmarknaden. NASDAQ Composite 

specialiserar sig främst på tekniska företag och dessa är av stort intresse då många företag 

som är relaterade till IT är registrerade där, men även ett flertal andra företag. NASDAQ 

Composites värde är en reflektion av alla aktiernas sammanlagda värde som omfattas av 

indexet.
39

 S&P 500 är ett index som sammanfattar hur väl 500 stora företag i USA, utvalda av 

en kommitté, presterat på aktiemarknaden under en utvald tidsperiod. Även S&P 500s värde 

är en reflektion av alla aktiernas totala värde som är med i indexet
 40

 DJIA är en lista på de 30 

företagen i USA som presterat allra bäst i aktiemarknaden. Detta index baseras på att man tar 

med värdet ur en aktie per företag och att man adderar samtliga med varandra.
41

  

Prisvolatiliteten i en aktie kan ge indikationer kring hur stabilt företaget, branschen samt 

andra index är på marknaden och under en finansiell kris är marknaden plus förutsättningarna 

på marknaden helt annorlunda jämfört med hur det är på en marknad som upplever balans. En 

marknad i en bubbla kan ofta ha en volatilitet som förvärras till följd av irrationella 

investerare.
42

 Därför mynnade det ut i ett intresse till att se hur mycket samt av vilka orsaker 

volatiliteten påverkades i DJIA, NASDAQ Composite och S&P 500 under dels perioden 

innan och efter IT-bubblan sprack, alltså kommer datainsamlingen baseras från år 1995 till 

2004. 

                                                
37 Hillier, David. Ross, Stephen. Westerfield, Randolph. Jaffe, Jeffrey och Jordan, Bradford. Corporate Finance. 

2. Europeisk uppl. Maidenhead: McGraw-Hill Education. 2013. s.245-246. 
38 Hjort, Fredrik. Dot-com bubble (it-bubblan). Dokumentärer.nu. 2012-04-11. 

http://xn--dokumentrer-s8a.nu/online/ekonomi/dot-com-bubble-it-bubblan (Hämtad 2013-11-03) 
39 Bloomberg L.P. NASDAQ Composite Index. 2013. http://www.bloomberg.com/quote/CCMP:IND (Hämtad 

2013-11-11) 
40 Bloomberg L.P. S&P 500 Index. 2013. http://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND (Hämtad 2013-11-11) 
41 Bloomberg L.P. Dow Jones Industrial Average. 2013. http://www.bloomberg.com/quote/INDU:IND (Hämtad 

2013-11-11) 
42 Hillier, David. Ross, Stephen. Westerfield, Randolph. Jaffe, Jeffrey och Jordan, Bradford. Corporate Finance. 

2. Europeisk uppl. Maidenhead: McGraw-Hill Education. 2013. s.245-246. 

http://dokumentärer.nu/online/ekonomi/dot-com-bubble-it-bubblan
http://www.bloomberg.com/quote/CCMP:IND
http://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND
http://www.bloomberg.com/quote/INDU:IND
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Genom denna studie är förhoppningen att dels belysa en stor historisk händelse, men även att 

ge en eventuell bild hur volatiliteten kommer vara i nästa IT-bubbla ifall en sådan verkligen 

uppkommit samt spricker. I studiens bakgrund nämndes det att tecken på en ny IT-bubbla 

börjat träda fram och det var därför IT-bubblan var intressant att studera i den amerikanska 

marknaden, främst för att dagens start på en eventuellt ny IT-bubbla har liknande karaktäristik 

som dåtidens IT-bubbla: Nämligen överdrivet förtroende för IT-aktiernas avkastning, speciellt 

de som är relaterade till social media. 

 

1.5 Undersökningsfrågor 

 Hur påverkades volatiliteten i DJIA, S&P 500 och NASDAQ Composite under IT-

bubblan? 

 Av vilka orsaker fick IT-bubblan en sådan påverkan på amerikanska aktiemarknadens 

volatilitet? 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att åskådliggöra hur och varför volatiliteten påverkades i DJIA, 

S&P 500 och NASDAQ Composite under IT-bubblan.  
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2. Metod 

 

Följande avsnitt tydliggör uppsatsens metod. Först förklarades tillvägagångssättet, därefter 

förklarades varje fenomen samt verktyg som tillämpats för studien och varje del avslutas med 

att studiens författare motiverade kring varför just dessa verktyg och fenomen blev valda. 

Även problem som studien ställdes inför under sitt förlopp kommer belysas. 

2.1 Kvantitativ metod 

Det finns ett flertal olika forskningsmetoder som används inom företagsekonomisk forskning 

och två av dessa är den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa forskningsmetoden 

innebär att fokus ligger på att kvantifiera data, oftast i siffror och sedan analysera utifrån detta. 

I den kvalitativa metoden ligger fokus istället på ord snarare än siffror och är en mer tolkande 

forskningsmetod.
43

 

Denna studie utgick från en kvantitativ forskningsmetod eftersom studien gick ut på att 

jämföra skiftningar på volatilitet i aktiemarknaden. Detta innebär att nästintill all data 

författarna använt är börsdata. Därefter kvantifierades all data samt fördes in i statistik för att 

senare analyseras utifrån faktiska utfall och ge svar på studiens syfte. Allting skedde med 

tydlig uppdelning och tydliga steg från processens början tills processens slut, vilket gjorde att 

den kvantitativa forskningsmetoden var mest relevant för denna studie.
44

 

 

2.2 Sekundärdata 

Studien har använt sig av sekundäranalys, detta innebär att data som har bearbetats inte är 

framtagna av forskarna, utan från en annan källa. Sekundärdata som tillämpats i denna studie 

är av hög kvalitet och kombineras på ett adekvat sätt med en kvantitativ forskningsmetodik.
45 

Eftersom studiens syfte var att undersöka IT-bubblans påverkan på volatiliteten hos 

amerikanska marknaden, har NASDAQ Composite, DJIA och S&P 500s indexkurser hämtats 

                                                
43 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. Uppl. Stockholm: Liber AB, 2013. 

Sid. 390-391 
44 Ibid, Sid. 162-165. 
45 Ibid, Sid. 322-329. 
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från Yahoo Finance och används för att beräkna den historiska volatiliteten.
46

 Det är 

smidigast att hämta data på historiska börskurser från en sekundärkälla då data som behövs 

för studien redan finns ute. Genom detta sparades tid och således kunde mer tid tillägnas åt 

analysen samt andra delar i studien.
47

 

 

2.3 Deduktiv ansats 

Denna studie utgick från en deduktiv ansats och den deduktiva ansatsen handlar om hur teorin 

samt praktiken samspelar när de undersöks i ett samhällsvetenskapligt sammanhang. Baserat 

på det man vet om ett forskningsområde, ska man koppla samman teorier till detta 

forskningsområde och därefter testa dem för att således ta reda på hur praktiken flöt samman 

med teorin. Eftersom tanken var att belysa och förstå volatiliteten på priser i aktier samt 

analysera och få förståelse kring hur krisen påverkade volatiliteten, ansågs det att denna 

forskningsansats skulle vara bäst tillämpligast för att ge ett tillfredsställande resultat då det 

undersöktes kring volatiliteten med sedan tidigare etablerade teorier. På samma gång kommer 

teorierna att testas mot praktiken, för att ta reda på hur väl teorierna fungerar, om man kan 

använda teorierna för att beskriva framtida kriser eller inte.
48

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

IT-bubblans påverkan på den amerikanska aktiemarknadens volatilitet studerades med hjälp 

av standardavvikelse. Standardavvikelse mäter hur mycket aktievärdet avviker från 

medelvärdet, vilket gör att man får fram volatiliteten.  Eftersom IT-bubblan inträffade sent på 

1990-talet och varade fram till år 2000, har forskarna valt att studera perioden 1995 till 2004 

med hjälp av data från varje dag. Detta är alltså ett tidsintervall som innehåller ett antal år 

innan IT-bubblan började expandera, ett antal år under dess expansion och ett antal år efter 

den sprack. Anledningen till detta är för att kunna få en bättre bild både före, under och efter 

krisen.  

                                                
46 Yahoo Inc. Major US Indices. 2014-01-02. http://finance.yahoo.com/indices (Hämtad 2014-01-02) 
47 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB, 2013. 

Sid. 322-329. 
48 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB, 2013. 

Sid. 31-32. 

http://finance.yahoo.com/indices
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Studieperioden är indelad i mindre subperioder, vilket innebär att volatiliteten beräknades 

månadsvis och årsvis med data från den dagliga stängningskursen från respektive index. 

Skälet till att valet föll på månadsobservationer var för att få en klarare bild på innan och efter 

bubblan sprack, samt för att kunna se utvecklingen av volatiliteten tydligare. Skälet till att 

årsvolatiliteten ansågs vara lämplig för studien grundade sig på att dels få en årlig utveckling 

av volatilitet och dels för att kunna jämföra resultatet med tidigare studier bättre, då vissa av 

de tidigare studierna hade genomfört sina beräkningar med årsvolatilitet. 

Somliga händelser har under studiens gång belysts för att på så sätt röja förvirring angående 

plötsliga toppar i volatilitet. Dessa betecknades som anomalier och dessa belystes för att 

läsarna ska kunna förstå när en extern händelse påverkade volatiliteten på amerikanska 

aktiemarknaden och när det troligtvis var effekter av IT-bubblan som lade sitt avtryck på 

volatiliteten. 

Vid bearbetning av kursdata samt beräkning av volatilitet har författarna använt sig av 

kalkylprogrammet Excel, vilket har underlättat processen och sparat väsentlig tid. Efter 

beräkningar av volatiliteten för respektive index under hela perioden har forskarna även 

försökt förstå de större skiftningarna utav IT-bubblan med hjälp väletablerade teorier och 

tidigare forskningar inom samma ämnesområden. Händelser har även applicerats för att kunna 

urskilja om det var IT-bubblan eller andra faktorer som har gett inverkan på skiftningarna. 

 

2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om hur sannolikt det är att undersökningsresultaten är likadana ifall 

undersökningen skulle utföras åter igen, eller om slumpmässiga utfall skulle kunna påverka 

studiens resultat. Tanken bakom detta är att ge insikt i hur hållbart resultatet egentligen är och 

således hur pålitligt resultatet är. Förutsatt att studien genomförs på samma stickprov som 

forskarna i denna studie genomfört forskningen på och förutsatt att samma metoder använts, 

kommer studien troligtvis att kunna upprepas och ge samma resultat. De historiska 

aktiekurserna kommer från Yahoo Finance och beräkningen av standardavvikelserna på dessa 
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aktiekurser bör inte kunna ge andra siffror än dem som beräknats i studien. Studiens 

reliabilitet är således väldigt högt.
49

 

 

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida genererade slutsatser från en studie hänger ihop eller ej. Med 

andra ord om det man beräknar verkligen mäter det man avser att mäta och hur bra resultaten 

kan appliceras på verkligheten.
50

 Det finns tidigare forskning som har genomfört sina studier 

med samma metod och fått likartade resultat, vilket tyder på att studiens validitet håller en 

god standard. Det som kan sänka validiteten i denna studie är att volatilitetsskiftningar som 

beräknats kan även ha påverkats av andra faktorer än IT-bubblan i sig, vilket kan ge skeva 

värden. Exempelvis externa kriser eller oförutsedda händelser såsom naturkatastrofer och 

terrordåd. Sådana händelser kan ha haft inflytande på volatiliteten, men som i själva verket 

inte har något med IT-bubblan att göra. 

 

2.5.3 Metodkritik 

Standardavvikelse eller varians fungerar endast om variansen i observationerna är konstanta, 

men om olika observationer får olika avvikelser i variansen, alltså ickekonstanta, förekommer 

det såkallad heteroskedasticitet. Detta innebär ett problem att använda standardavvikelse som 

verktyg eftersom dessa generaliserar avvikelserna till en tidpunkt, vilket egentligen inte går 

när variansen är ickekonstant och värdet blir skevt. Ett exempel på detta problem är att 5 olika 

observationer get värdena 1, 2, 2, 1 och 60 i värde. Att beräkna standardavvikelse ger ett 

uppenbart missvisande resultat eftersom standardavvikelse innebär avvikelser från 

medelvärdet, vilket i detta fall blir ett dåligt mått.
51

 Därför har författarna valt att dela in 

observationer i månadsvis för att inte generalisera alltför mycket till en stor klumpsumma 

genom att istället räkna ut värdena för varje år och månad. 

Studien har avgränsat sig till de tre indexen NASDAQ Composite, DJIA och S&P 500 under 

IT-bubblan 1995 - 2004, det som kunde ha gjorts för att förbättra studien var att också 

                                                
49
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undersöka på volatiliteten på branschnivå. Ett problem var att data för respektive bransch var 

svåra att hitta under perioden eftersom många aktieindex inte existerade under IT-bubblans tid. 

Ett annat sätt att förbättra studien var genom att förlänga perioden till dagsläget, vilket skulle 

göra att studien blir mer aktuell och möjliggör vidare tolkningar samt analyser. Varför detta 

inte genomfördes grundar sig på det ansågs mer åtråvärt att behålla fokuset på IT-bubblan och 

hur just denna finanskris har påverkat volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden. 

Studien kunde även genomföras på en annan marknad än den amerikanska då det redan finns 

många studier på den amerikanska och fåtal på många andra intressanta marknader. Valet 

grundades sig på att data var svårtillgängligt i de flesta marknader jämfört med den 

amerikanska, men framförallt har IT-bubblan sitt ursprung i USA, vilket gjorde att det var 

mest intressant att utföra studien på den amerikanska marknaden. 

Det kan inte påstås att samtliga svängningar i volatilitet enbart beror på IT-bubblan, utan att 

svängningarna även kan påverkas av annat såsom att oväntade negativa händelser skett inom 

landet och dylikt. 

 

2.5.4 källkritik 

Att sekundärdata oftast är av hög kvalité stämmer endast om insamlad data är från mer 

erkända källor, såsom SCB eller UK Data Archive.
52

 I denna studies fall är data hämtade från 

Yahoo Finance, som är ett väletablerat företag. Det finns inget motiv för dem att använda sig 

av falsk data, då data som används är historiska aktiekurser och ingen statistik från deras egna 

undersökningar eller information om företaget som kan bli partiska. Därför ansågs det att det 

inte fanns anledning att inte förlita sig på Yahoo Finance, men detta innebär ingen garanti för 

felfri data. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 

I detta avsnitt beskrivs volatilitet, tidigare studier samt teorier kring ämnet och varför det 

ansågs att just dessa är relevanta för studien. Först behandlas volatilitet. Sedan behandlas 

hypotesen om den effektiva marknaden som berör kring hur aktier är värderade baserat på 

information i aktiemarknaden samt rationalitet hos investerare. Därefter avhandlas 

Kindleberger-Minsky-modellen som beskriver de olika stadier som en finansiell bubbla går 

igenom. Den sista teorin som avhandlas är behavioral finance som förklarar för anomalier 

inom finans kan uppstå baserat på att investerare inte nödvändigtvis är rationella. Allra sist 

avhandlas de tidigare studierna inom ämnet. 

3.1 Volatilitet 

Då priset på aktien och dess skiftningar speglar en del av hur bra eller dåligt det har gått för 

företaget i en längre tidsperiod, ansågs det att prisvolatilitet på aktier är det mest tillämpbara 

måttet inom denna studie.
53

 

En ekonomisk kris har en tendens att skapa instabilitet hos marknaden och på sådant vis öka 

volatiliteten på börsen.
54

 Volatilitet innebär förhållandet mellan risk samt förväntad 

avkastning i en aktie. Många finansanalytiker har volatiliteten som främsta riskmått när de ska 

avgöra vilka aktier som är stabila och vilka aktier som kan fluktuera fram och tillbaks på 

volatilitetsskalan och det är bland annat detta de använder som grund när de ska 

rekommendera olika köp samt försäljningar inom aktiebörserna.
55

 Volatiliteten är med andra 

ord standardavvikelsen som uppstår när man under en period gör ett flertal observationer på 

aktien i aktiebörsen. Normalt urskiljer man priset på aktien i svängningarna när man 

undersöker volatiliteten på en aktie och detta kan även kallas för prisvolatilitet. Volatilitetens 

känslighet inom en aktie kan bero på ett flertal skäl såsom exempelvis om den är känslig för 

teknologisk förändring, om företaget är baserat i ett tillväxtland, om företaget har en dålig 

ledning och dylika skäl. Med hjälp av volatilitet kan man jämföra olika aktier och optioner, 

sedan fatta ett beslut utifrån det, men enbart volatilitet kan inte förutspå framtida volatilitet, då 
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framtiden ständigt är någorlunda oviss och en generalisering av förfluten volatilitet på så vis 

kan visa sig vara vådligt som grund för antagande inför framtida volatilitet.
56

 

Ordet volatilitet betyder rörlighet eller instabilitet. En hög volatilitet innebär då att 

aktiepriserna skiftar väldigt mycket och att risken således är hög medan en låg volatilitet har 

en mer stabil aktiekursutveckling och en lägre risk.
57

 

Det finns flera typer av volatilitet som vanligtvis mäts. Den såkallade historiska volatiliteten 

ansågs vara mest lämplig för denna studie. Historisk volatilitet är den faktiska volatiliteten 

mätt över en bestämd historisk period.
58

 Eftersom studien ska belysa en historisk händelse 

inom ekonomisk historia blir det således allra relevantast om historisk volatilitet tillämpas. 

Man kan mäta historisk volatilitet på flera sätt, de mest förekommande typerna är att mäta 

variansen och standardavvikelsen. Variansen är ett statistisk mått som mäter hur mycket en 

observation avviker från medelvärdet och standardavvikelse är desamma som roten ur 

variansen, vilket har samma funktion som variansen, men används ofta mer för att beskriva 

fördelningen.
59

 I denna studie har standardavvikelse brukats eftersom volatilitet egentligen 

specifikt innebär standardavvikelsen från medelvärdet på ett eller flera undersökningsobjekt, 

var det allra mest tillämpligast på denna studie. 

 

3.1.1 Beräkning av volatilitet 

Volatiliteten kan både beräknas i valuta och procent. I studiens fall har procent belysts för att 

det är tydligare och tar inte hänsyn till valutan, vilket också blir mer transparent och 

underlättar jämförelse med tidigare och senare forskning.
60

 

S = Stängningskursen 

σ = Standardavvikelse 

xt = Den dagliga procentuella förändringen 

   =  edelvärde av alla xt 
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n = Antal tal i talserien 

T= Antal perioder 

Det första man tittar på är den dagliga procentuella förändringen (xt) för alla dagar i perioden, 

detta får man genom att dividera stängningskursen för en dag med stängningskursen från 

dagen innan. Exempelvis hade NASDAQ Composite 19 december 2002 en stängningskurs på 

1354,10 dollar och 18 december 2002 på 1361,51 dollar. Detta innebär att den procentuella 

förändringen (xt) blir ln(1354,10/1361,51) = -0,55%.
61

 

       
  

    
  

Ett alternativt sätt att räkna ut den procentuella förändringen är: 

   (
  

    
)    

Skillnaden mellan dessa två formler är att den första formeln använder sig utav naturliga 

logaritmen och andra inte. Naturliga logaritmen (ln) beaktar normalfördelningen för den 

procentuella förändringen.
62

 Därför har naturlig logaritm tillämpats i denna studie. 

Som tidigare nämnt är volatiliteten skiftningar av olika standardavvikelser under en period, 

därför blir nästa steg att beräkna standardavvikelsen utav xt. Detta beräknas utav följande 

formel:  

   √
∑      ̄  

 

   
 

Standardavvikelsen utav xt blir den dagliga standardavvikelsen, vilket måste multipliceras 

med antalet arbetsdagar för att skatta månads- och årsvolatiliteten. Formeln för skattningen av 

månad- och årsvolatilitet blir följande: 

σT = (√ ) * σ 
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Där T = 21 motsvarar en månad och T = 252 motsvarar ett år.
63

  

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 

Efficient Market Hypothesis utvecklades av Eugene Fama och tanken bakom modellen är att 

aktiernas priser fullständigt reflekterar informationen om företagen som är tillgänglig för 

allmänheten.
64

 Detta leder till följande implikationer: (1) Eftersom information reflekteras i 

priset, bör investerare enbart förvänta sig att få en normal tillväxt på sina aktier. Medvetande 

om information när det väl släpps inte kommer gagna investerare. Priset justeras nämligen 

innan investeraren har tid att genomföra sitt köp av det, vilket leder till att investeraren bör 

äga alternativt sälja aktien innan nyheten kommer ut till allmänheten. (2) Aktiebolag bör 

förvänta sig att få rättvisa priser på aktier de säljer. Rättvis innebär egentligen i detta fall det 

pris de får på sina aktier i dagsläget. Detta leder i sin tur till att aktiebolagen sällan kan lura 

sina potentiella investerare till att köpa aktier till ett överpris eftersom all information om 

aktiebolaget är tillgängligt.
65

 

Det finns tre typiska reaktioner på aktiemarknaden. (1) Den effektiva marknadsresponsen är 

att priset omedelbart justeras samt speglar ny tillgänglig information om aktiebolagen. Här 

råder marknadseffektivitet. (2) En långsam respons. Detta innebär att det kan ta cirka en 

månad efter att tillgänglig information släpps bara för att priset ska kunna justera sig till sådan 

grad att priset reflekterar tillgänglig information och detta är ett tecken på ineffektivitet i 

marknaden. (3) Överreaktioner är när priset justerar sig överdrivet mycket kring tillgänglig 

information som tillkommit, detta brukar innebära att det är en finansiell bubbla som 

expanderar och även detta är marknadsineffektivitet.
66

 

Det finns tre grundpelare i modellen som upprätthåller den. (1) Rationalitet: Investerare är 

fullt rationella och investerarna kommer justera på priset genom detta. Exempelvis om 

information sprids ut som tyder på att en ny fantastisk innovation ska tillföras en viss bransch, 

kan investerare således ta beslutet att investera inom branschen eftersom den troligtvis är 
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vinstgivande.
 67

 Detta kommer driva upp priserna i aktierna då de blir starkt eftertraktade. (2) 

Självständiga avvikelser från rationalitet. Detta handlar om att investerare till viss mån kan 

vara irrationella i sina beslut, men att vissa övervärderar aktiens värde medan andra 

undervärderar aktiens värde. Således kan dessa agera motparter och eliminera risker för att 

dem ska påverka aktiepriset. Detta handlar mera om ifall information är mera oklart och full 

förståelse inte uppnås om tillgänglig information. Vissa kanske ser en investering som kan ge 

enorm avkastning medan vissa tror att branschen kommer stagnera i följd av att en ny 

innovation implementeras. (3) Arbitrage. Detta handlar om att professionella investerare ofta 

påverkar mera oerfarna investerare genom sina köp samt försäljningar. En professionell 

investerare kan se en övervärderad aktie och sälja den i tron om att priset kommer att falla. 

Detta kan leda till en dominoeffekt som gör att alla längre ner i kunnighetstrappan också 

börjar sälja av sina andelar i en viss aktie och kanske börjar investera i det andra som den 

professionella investeraren väljer att investera i. Eventuella avvikelser från rationalitet kan 

elimineras genom detta på så sätt att professionella investerare har en stark påverkan på 

vanliga investerare. Investerare är nämligen ute efter att sälja av övervärderade aktier och 

köpa undervärderade i ett försök att göra vinst. Då alla följer de professionella investerarna, 

leder detta till att priserna justeras och når balans.
68 

Därefter kan man även ta ställning till tre former av marknadseffektivitet som är kopplad till 

hur investerare reagerar på information: (1) Den svaga formen. Denna baseras på att man 

enbart tar hänsyn till historiska aktiekurser och inget annat. Detta leder till att man egentligen 

inte med säkerhet kan säga något om framtida rörelser i aktiekurser. (2) Den semistarka 

formen. Enligt den semistarka formen kommer all offentlig information att reflektera 

aktiepriset. Detta involverar allt från årsrapporter till historiska aktiekurser. (3) Den starka 

formen. Detta reflekterar all information om företaget, både offentlig samt privat. Här kan 

alltså insiders agera för att ge information om företaget och på så sätt påverka allmänheten.
69

 

Den semistarka formen var tillämpligast för att ge svar kring varför volatiliteten i aktien 

ibland var stor och varför den ibland var låg eftersom den förklarar att aktiepriset är en 

reflektion av hur allmänheten baserat på deras rationalitet såg på aktien. Tanken bakom denna 

teori var att kunna ge en förklaring kring hur rationella investerare kan påverka volatiliteten. 
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3.3 Kindleberger-Minsky-modellen enligt Omar Farooq Saqib 

Hyman Minsky samt Charles P. Kindleberger bildade en modell som beskriver hur diverse 

stadier i finansiella bubblor kan uppstå. Omar Saqib vidareutvecklade på denna modell i sin 

artikel The East Asian Crisis In Kindleberger-Minsky’s Framework. Den består av fem steg 

och avhandlas som följande: Flyttnings-stadiet är det första stadiet och det uppstår på grund 

av att ett land liberaliserat sin handel och möjliggjort enklare sätt att starta företag. Många 

entreprenörer lockas då till att uppfinna nya produkter och att utveckla på befintliga varor. 

Detta kommer att locka många investerare över till de växande branscherna eftersom de ofta 

kan vara vinstdrivande.
70

 

Branschens flöde av investerare kan slutligen leda till Boom-stadiet, det andra stadiet. Detta 

stadium innebär att tillförseln av pengar blivit väsentligt mycket högre och att optimismen 

samt möjligheterna i branschen leder till att många finansierar sina investeringar via lån från 

banker eftersom de tror att deras investeringar ger så hög avkastning att de kommer kunna 

betala tillbaks banklånet och dessutom få en massiv vinst.
71

 

Eftersom optimismen samt investeringarna stadigt ökar, kommer det till slut leda till 

överhandels-stadiet. Detta är det tredje stadiet och det urskiljande för detta stadie är att 

intensiteten i lån, investeringar och konsumtion blivit så överdrivna att investerare tar lån som 

de inte kan betala tillbaks, vägrar inse att deras investeringar kan misslyckas och att 

konsumenternas förbrukning av varorna ändå är så stora att allting drivs vidare i en ond cirkel. 

Priserna samt vinsterna ökar till oerhört höga nivåer i fram tills några kunniga investerare 

väljer att sälja av sina andelar, alternativt när nyheter träder fram som visar att företagen i 

branschen inte alls presterar i förhållande till hur de är värderade.
72

  

Det stadiet som nu tar vid är antiklimax-stadiet, det fjärde stadiet. Det är då som individer 

som agerar inom branschen inser att de börjat nå toppen och att allt nu går nedför. Insikten 

kan lätt leda till utbredd panik och då spricker bubblan samt bildar en finansiell kris som 

livnär sig på paniken som sprids.
73
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Stadiet efter paniken lagt sig inleder det femte stadiet, nämligen lugn-stadiet och det kan träda 

in i samband med att de sjunkande priserna lockat tillbaks folk till marknaden och uppmuntrar 

investerare till att återvända till branschen. Detta kan även åtgärdas genom att riksbanken 

stimulerar till handel genom att sänka räntan. Lugn-stadiet är Saqibs egna tillägg till modellen 

och detta var för att kunna beskriva vad som händer efter bubblan.
74

 

Då det kan vara svårt att urskilja när Boom-stadiet och Överhandels-stadiet trädde in, 

bestämdes det att dessa två stadier skulle sammanfogas för att på så sätt minska eventuell 

förvirring.
75

 

Denna teori ansågs väl applicerbar på IT-bubblan genom att man tittade på svängningar i 

volatilitet och avgör skiftena i stadier baserat på detta. Genom att man delar in bubblan i olika 

stadier kan man på så sätt inför den framtida IT-bubblan eventuellt hjälpa till att ge läsarna 

insikt i hur det även kan vara i framtiden. Med hjälp av detta kan uppsatsen eventuellt hjälpa 

till med att medverka till att ge varningar och se till att läsaren förstår konsekvenserna av att 

inte hejda bubblans expansion. Ytterligare en fördel med modellen var att man kunde 

applicera andra teorier inom modellen och sätta dessa olika teorier inom olika perioder för att 

se hur dessa kunde bidra till utökad samt minskad volatilitet. 
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3.4 Behavioral finance 

Behavioral finance är ett försök att applicera psykologi på finansiellt beteende. Det handlar 

om att folk inte nödvändigtvis enbart är så enkla att förutse som i traditionella ekonomiska 

teorier, utan även att olika känslor spelar en stor roll i deras finansiella beteende. Exempelvis 

kan rädsla, optimism, hopp samt pessimism påverka investerare starkt. När dessa känslor 

träder in i investerarnas beslutstagande kommer traditionella ekonomiska teorier eventuellt 

vara otillräckliga för att beskriva deras beteende. Två stora faktorer som påverkar investerare 

väsentligt är överdrivet förtroende och överreaktion.
76

  

Överdrivet förtroende definieras enligt Natalia Águila som att folk förmodar att de vet allt de 

behöver veta för att kunna göra goda investeringar. De blir orealistiskt optimistiska inför 

framtiden och alla investerare tror att de kommer prestera bättre än andra investerare. Detta 

kan leda till stora misslyckanden rent finansiellt eftersom investerare sällan inser att dem inte 

vet tillräckligt om aktiemarknaden. Utöver detta köper samt säljer investerarna frekvent aktier, 

vilket leder till att bytesvolymen ibland når överdrivna nivåer.
77

 

Överreaktion karaktäriseras istället av att investerare istället ofta reagerar alltför starkt på 

oväntade samt dramatiska nyheter. Detta innebär att investerare har en tendens att vara 

överdrivet pessimistiska angående aktier som presterat dåligt och kontrasterar gentemot detta 

genom att vara alltför optimistiska angående aktier som presterat väl på marknaden. Detta 

kunde driva aktier bort från sitt faktiska värde. Dock ändras till slut priset så det ger en 

någorlunda rättvis spegling av hur väl aktien är värderad.  Denna teori ansågs applicerbar för 

att dels se om överdrivet självförtroende påverkade volatiliteten innan bubblan sprack sjätte 

mars 2000, men också för att se hur överreaktion påverkade volatiliteten efter bubblan sprack. 

Utöver detta var denna teori tillämplig för att förklara de anomalier som den effektiva 

marknadshypotesen inte kan förklara eftersom IT-bubblan uppstod till stor del på grund av 

överdrivet optimistiska investerare som i sin tur sedan drabbades av panik i samband med att 

bubblan sprack.
78
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3.5 Tidigare forskning 

I studien "US stock market volatility persistence: Evidence before and after the burst of the IT 

bubble" har forskarna J. Cuñado, L.A. Gil-Alana och F.Perez de Gracia genomfört en studie 

kring hur IT-bubblan påverkat amerikanska börsmarknadens volatilitet, då de jämförde 

volatiliteten på aktiepriser innan och efter bubblan sprack. Detta gjorde dem genom att de 

beräknade integrationen för de absoluta avkastningarna och variansen på avkastningen för 

DJIA, S&P 500 och NASDAQ Composite-indexen i den amerikanska marknaden under 

perioden januari 1994 till oktober 2002. De tillämpade GARCH-modellen för att få fram 

resultatet på sina beräkningar, detta är en modell som vanligtvis används för att estimera 

skiftningar i volatilitet på aktier. Resultatet de kom fram till var att innan IT-bubblan sprack, 

var den amerikanska börsmarknaden mer stabil eftersom volatiliteten var lägre än efter 

bubblan sprack. Volatiliteten var också lite högre på NASDAQ Composite-indexen än de 

andra två, eftersom NASDAQ Composite innehöll fler företag inom IT-branschen.
79

 

I studien "Volatility in Asian stock markets and global financial crisis" har Monica Singhania 

och Jugal Anchalia fördjupat sig inom hur globala finanskriser påverkat den asiatiska 

börsmarknadens volatilitet. Forskarna valde att fokusera på den asiatiska marknaden på grund 

av att Asien hade de snabbaste växande ekonomierna. Forskarna märkte att kriserna gav en 

effekt på den globala marknaden eftersom den asiatiska marknaden blev så hårt drabbad, detta 

ledde till en minskning av den globala tillväxttakten. Forskarna undersökte eurokrisen och hur 

denna påverkade Hong Kongs, Japans, Kinas och Indiens volatilitet. Det forskarna kom fram 

till var att eurokrisen endast hade en negativ effekt på Kina samt Indien och anledningen till 

detta var att Kina och Indien hade en relativt volatil marknad, vilket var därför krisen gav en 

mycket starkare effekt hos dem.
80

 

I studien "The Korean stock market volatility during the currency crisis and the credit crisis"  

studerade Jaeho Cho och Byoung Hark Yoo kring i hur hög grad valutakrisen (1998) och 

globala kreditkrisen (2008-2009) påverkade aktievolatiliteten i den sydkoreanska 

aktiemarknaden.  Data togs månatligt från januari 1980 till oktober 2009 och de såg att 

volatiliteten steg specifikt under valutakrisen, men inte så mycket under kreditkrisen. Detta 

tydde på att prisfluktueringarna inte drevs av irrationella investeringar under kreditkrisen så 

                                                
79 Cuñado, Juncal. Gil-Alana, A, Luis och Gracia, P, D, Fernando. US stock market volatility persistence: 

evidence before and after the burst of the IT bubble. Review of Quantitative Finance and Accounting. 33 no. 3 

(2009): Sid. 233-252. 
80 Singhania, Monica och Anchalia, Jugal. Volatility in Asian stock market and global financial crisis. Journal of 

Advances in Management. 10 no. 3 (2013): Sid. 333-351. 
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mycket som den gjorde under valutakrisen. Om man dock tog hänsyn till dollarn gentemot 

den koreanska valutan, fann man att volatiliteten ändå steg under finanskrisen. Utländska 

investerare upplevde alltså större volatilitet än inhemska i den senaste krisen.
81

 

I studien "Does inflation have an impact on stock returns and volatility? Evidence from 

Nigeria and Ghana" utforskar Shehu Usman Rano Aliyu hur inflationens tillväxt samt nyheter 

påverkade aktiemarknaden i Nigeria och Ghana. Resultatet tydde på att volatiliteten i 

ländernas aktiemarknader hade ett samband. Alltid när dåliga nyheter trädde fram, var 

volatiliteten högre än när de goda nyheterna trädde fram för ett företag. Dock hade Nigeria ett 

resultat som kunde ifrågasättas då koefficienten av aktievolatilitetens påverkan av nyheter var 

inte statistiskt signifikant (efter ett sambandstest). Resultatet tydde på att det fanns ett tydligt 

samband mellan volatilitet, inflation och nyheter inom Ghana.
82

  

I studien "Venture capital backing and overvaluation: evidence from the high-tech bubble" 

utforskade Lanfang Wang, Susheng Wang och Jin Zhang kring förhållandet mellan 

investeringar från riskkapitalister och sannolikheten att ett företag blir övervärderat baserat på 

mängden investeringar som flödat in från riskkapitalister. De valde att undersöka tre perioder, 

nämligen en era som de valde att benämna som eran före bubblan (1994-1998), den 

finansiella bubblans expansionsperiod (1998-2000) och perioden efter bubblan sprack (2001-

2004). Samtlig data hämtades från NASDAQ. De kom fram till att ett företag med pengar från 

riskkapitalister har en större sannolikhet för att vara övervärderat än ett företag som saknar 

investeringar från riskkapitalister under en period då den finansiella bubblan tillväxer. 

Perioden efter bubblan brast, karaktäriseras av att varken företag med många riskkapitalister 

eller företag utan riskkapitalister inte kommer att medverka till någon övervärdering av 

aktiepriser.
83

  

I studien "Speculative bubbles in the S&P 500: Was the tech bubble confined to the tech 

sector?" Keith Anderson, Chris Brooks och Apostolos Katsaris testade i sin studie om IT-

bubblan enbart påverkade företag inom kategorin “IT” eller om IT-bubblan kunde sprida över 

sina effekter på andra sektorer. Syftet med studien var att se spekulativa effekter utav 

finansiella bubblor på S&P 500 från 1973 till 2004, där bland annat IT-bubblan har beaktats. 

                                                
81
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Det dem kom fram till om IT-bubblan var att IT-bubblan spred över sina effekter och skiftade 

på aktiepriserna i nästan alla sektorer. Författarna kom också fram till mer än 70% av 

sektorerna blev mer eller mindre påverkade av finansbubblorna från 1973 till 2004.
84

 

I studien "From boom to bust and back again: A dynamic analysis of IT Services" har Florin 

Maican undersökt kring hur IT-bubblan påverkade produktiviteten samt konstnadsstrukturen i 

svenska IT-industrin. Studien fokuserade främst på hur industrin reagerade i samband med att 

den finansiella bubblan sprack. De fasta kostnaderna samt kostnaderna för arbetskraft ökade 

för mjukvarubaserade företag till följd av att IT-bubblan sprack medan fasta kostnaderna 

sänktes för operationella tjänster. Sänkningen i produktivitet var troligtvis på grund av dels en 

minskad efterfrågan, men även på grund av stora kostnader som uppstod då företagen försökte 

anpassa sig när bubblan sprack. Produktiviteten ökade även inom IT till följd av att IT-företag 

som inte presterat väl blev tvungna att lämna industrin av diverse skäl. Företag som försökte 

träda in i IT-industrin var mindre produktiva än företag som höll sig kvar i industrin. 

Företagen investerade mindre efter att den finansiella bubblan spruckit.
85
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4. Resultat 

 

I följande avsnitt presenteras resultatet av beräkningar på insamlad empiri. Data är indelad i 

tre index, NASDAQ Composite, DJIA och S&P 500. 

4.1 Klargörande 

Diagram 1 – 8 visar volatilitetens utveckling och detta innebär att ju högre volatiliteten är, 

desto instabilare blir marknaden, alltså att skiftningar i aktiekurserna är stora. En låg 

volatilitet är en motsats gentemot hög volatilitet och visar att marknaden är mera 

stadigvarande. Volatiliteten säger inget om negativa eller positiva skiftningar i aktierna, utan 

endast om hur mycket priserna avvek från medelvärdet. Y-axeln på diagrammen 

visar ”Volatilitet” i % och X-a eln visar ”Tid”. 

 

4.2 NASDAQ Composite 

4.2.1 Årsvolatilitet 

Årsvolatiliteten för NASDAQ Composite-indexen var som högst under året 2000 med en 

volatilitet på 48,82%, året därpå var volatiliteten 42,74%, vilket också var det näst högsta 

värdet. Volatiliteten var lägre vid början av undersökningsperioden, då år 1995 hade 

NASDAQ Composite-indexen en årsvolatilitet på 13.3 vilket motsvarar de lägsta värdena. 
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Diagram 1. Årsvolatilitet för NASDAQ Composite-index 1995 - 2004 

 

Källa: Egen beräkning 

 

4.2.2 Månadsvolatilitet 

Månadsvolatilitet för NASDAQ Composite-indexet var som högst under april år 2000 med ett 

värde på 22,6%, vilket också var en mycket volatil period där volatiliteten per månad fick 

stora skiftningar under korta perioder. Exempelvis under år 2000 hade volatiliteten skiftat från 

drygt 6% till över 22%. 2,09% var volatiliteten som lägst, detta skedde april 1995. 

 

Diagram 2. Månadsvolatilitet för NASDAQ Composite-index 1995 - 2004 

 

Källa: Egen beräkning 
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4.3 Dow Jones Industrial Average 

4.3.1 Årsvolatilitet 

Årsvolatiliteten för DJIA-indexen har sett ut annorlunda från NASDAQ Composite-indexen, 

volatiliteten var som högt under 2002 på 25,5%, men även 1997 till 1998 och 2000 till 2001 

var volatiliteten hög. Där har volatiliteten gått från 18,83 % till 21,44%. Volatiliteten var lägst 

under 1995, då volatiliteten endast var 8.69 %. 

 

Diagram 3. Årsvolatilitet för DJIA-index 1995 - 2004 

 

Källa: Egen beräkning 

 

4.3.2 Månadsvolatilitet 

Månadsvolatiliteten för DJIA-indexen var inte lika höga som NASDAQ Composite, speciellt 

från 1999 till 2002. September 2001 var månadsvolatiliteten högst för DJIA-indexen med en 

volatilitet på 13,04%. Andra höga värden var 11,98%  som inträffades juli 2002 och 10,22% 

som inträffades oktober 2002. Den lägsta volatiliteten per månad skedde under augusti 1995 

med en volatilitet på 1,75%. 
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Diagram 4. Månadsvolatilitet för DJIA-index 1995 - 2004 

 

Källa: Egen beräkning 

 

4.4 S&P 500 

4.4.1 Årsvolatilitet 

Årsvolatiliteten har varit likt DJIA-indexen, där årsvolatiliteten för S&P 500-indexen var som 

högst år 2002 med en volatilitet på 26% och lägst under 1995 med en volatilitet på 7,81%. 

Under 1997 till 2001 har värdena också varit höga, allt från 18,09% till 22,25%. 

 

Diagram 5. Årsvolatilitet för S&P 500-index 1995 - 2004 

 

Källa: Egen beräkning 
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4.4.2 Månadsvolatilitet 

Månadsvolatilitet för S&P 500-indexen har generellt varit likt DJIA-indexen. 

Månadsvolatiliteten var som högst under juli 2002 med en volatilitet på 12,36%. Andra höga 

värden på volatiliteten var 10,46% under september 2001 och 9,93% under april 2000. Den 

lägsta månadsvolatiliteten var endast 1,37% under augusti 1995. 

 

 Diagram 6. Månadsvolatilitet för S&P 500-index 1995 - 2004 

 

Källa: Egen beräkning 

 

4.5 Sammanställning av Indexen 

4.5.1 Årsvolatilitet 

Diagrammen nedan sammanställer NASDAQ Composite, DJIA- och S&P 500-indexens 

årliga volatilitet under studiens gång. DJIA-Indexen och S&P 500-indexen har haft ett likartat 

mönster i volatilitet, tillskillnad från NASDAQ Composite som har haft ett annat mönster i 

volatilitet. 
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Diagram 7. Årsvolatilitetet för NASDAQ Composite, DJIA och S&P 500 1995 - 2004 

 

Källa: Egen beräkning 

 

4.5.2 Månadsvolatilitet 

Diagram 8 sammanställer månadsvolatiliteten för NASDAQ Composite, DJIA- och S&P 500-

indexen under perioden januari 1995 till december 2002. NASDAQ Composite-indexet hade 

en högre volatilitet än de andra två indexen, speciellt efter 1998. NASDAQ Composites 

volatilitet har varit mer volatil, med andra ord har deras skiftningar varit mer drastiska. 

 

Diagram 8. Månadsvolatilitet för NASDAQ Composite, DJIA och S&P 500 1995 - 2004 

  

Källa: Egen beräkning 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

NASDAQ DJIA S&P 500

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

ja
n

-9
5

ap
r-

95
ju

l-
9

5
o

kt
-9

5
ja

n
-9

6
ap

r-
96

ju
l-

96
o

kt
-9

6
ja

n
-9

7
ap

r-
9

7
ju

l-
97

o
kt

-9
7

ja
n

-9
8

ap
r-

98
ju

l-
98

o
kt

-9
8

ja
n

-9
9

ap
r-

99
ju

l-
99

o
kt

-9
9

ja
n

-0
0

ap
r-

00
ju

l-
00

o
kt

-0
0

ja
n

-0
1

ap
r-

01
ju

l-
0

1
o

kt
-0

1
ja

n
-0

2
ap

r-
02

ju
l-

0
2

o
kt

-0
2

ja
n

-0
3

ap
r-

0
3

ju
l-

03
o

kt
-0

3
ja

n
-0

4
ap

r-
04

ju
l-

04
o

kt
-0

4

NASDAQ DJIA S&P 500



 

 

39 

 

 

4.6 Anomalier 

Nedan sammanfattas tre händelser som troligtvis inte uppstod till följd av bubblan. Detta var 

för att undvika eventuell förvirring angående volatilitetens rörelser då dessa gav upphov till 

plötsliga toppar i volatilitet de dök ner inom kort tid. 

Oktober 1997 

Vid slutet av denna period drabbades hela världen av en global minikris där det började med 

att den asiatiska aktiemarknaden fick nedgångar och i sin tur också påverkade västvärlden, 

framförallt amerikanska aktiemarknaden.
86

 

Augusti - september 1998 

Under denna period hade en ökad inflation och misstro mot rubeln uppstått i Ryssland. Den 

ryska staten ställde också in betalningarna på statsskulden. Även oljepriserna sjönk i samband 

med att ryska börsen sjönk. Detta gjorde att det uppstod en finanskris i Ryssland som i sin tur 

påverkade världen, bland annat den amerikanska börsen.
87

 

September 2001 

Denna period skedde terrorattacken 9/11 som har drabbat den amerikanska aktiemarknaden.
88

 

  

                                                
86
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5. Analys 

 

I följande avsnitt kommer empirin analyseras samt kopplas samman med teorier och tidigare 

forskning för att på så sätt tillhandahålla svar på studiens frågor. Varje sektion under 

sammankopplingen med teorin kommer att delas upp i olika perioder i enlighet med 

Kindleberger-Minsky-modellen. Därefter tas generella observationer upp samt observationer 

värda att beakta och slutligen avhandlas denna studies likheter samt olikheter i resultat med 

tidigare forskning. 

5.1 Hur volatiliteten var och hur den fick sådan inverkan på 
NASDAQ Composite, DJIA och S&P 500 

Flyttnings-stadiet 

Innan IT-bubblan, fram tills början av uppbyggnadsfasen av IT-bubblan, har marknadens 

volatilitet varit relativt lugn. Denna period inleddes under januari 1995.  Man kan urskilja att 

volatiliteten inom NASDAQ Composite var lite högre än i DJIA och S&P 500 under större 

delen av stadiet, därför valde forskarna att tolka denna period som flyttnings-stadiet. 

Anledningen till den utökade volatiliteten i NASDAQ Composite berodde troligtvis på att 

internet var relativt ungt samt att investerare börjat upptäcka potentialen inom IT och därför 

börjat investera i högre grad där, vilket ledde till en utökad volatilitet. Effektiva 

marknadshypotesen kan ge en förklaring kring den smått utökade volatiliteten då investerare 

börjat inse att IT-branschen var eftertraktad samt just börjat realisera sina möjligheter och att 

priserna på aktierna därför skiftade till en viss del, men inte till surrealistiska nivåer. Detta 

stadium upphör juni 1998. 

Boom-stadiet och överhandels-stadiet 

Volatiliteten rörde sig mer intensivt i förhållande till tidigare perioder. Detta valde författarna 

att definiera som boom-stadiet och överhandels-stadiet. Kring juli 1998 märker man tydligt 

att skiftena rör sig mer intensivt till följd av att spekulationerna utökats. Här börjar 

volatiliteten nå sådana nivåer där det verkar som om investerarnas irrationella beteende driver 

upp priserna, därför är inte effektiva marknadshypotesen tillämpbar i detta stadium. Detta går 

istället i enlighet med en av delarna i behavioral finance, nämligen överdrivet förtroende. 



 

 

41 

 

Investerarna har fått övertro för IT-relaterade aktier och börjar investera i dessa aktier, trots att 

deras kunskap om IT-företagen är bristande. Eftersom IT-relaterade aktier var så eftertraktade, 

ledde detta till att NASDAQ fick mer intensiva skiften i aktier än de övriga två indexen. Detta 

stadium ändas februari 2000. 

Antiklimax-stadiet 

Detta stadium inleds mars 2000. Volatiliteten når därefter sin högsta punkt under april och har 

en generell trend där den rör sig högt. Därför valde författarna att benämna detta stadium som 

antiklimax-stadiet. Det var kring mars 2000 som Jack Willoughs artikel “Burning up” 

publicerades. Då märker man en enorm utökning av volatiliteten och osäkerheten på 

marknaden lade sin prägel på aktiepriserna. Även här hade behavioral finance ytterligare ett 

moment som trädde in, nämligen överreaktion. Då den första riktigt negativa nyheten nådde 

allmänheten, ledde detta till att investerarna fick panik och att aktierna sjönk enormt inom IT. 

Likväl kunde hypotesen om marknadseffektivitet delvis kopplas till detta då aktiepriser ändras 

baserat på information. Dock rörde sig aktiekurserna oförutsägbart därefter och volatiliteten 

under perioden efter bubblan kunde inte enbart förklaras med effektiva marknadshypotesen på 

grund av detta. Att volatiliteten ökade kraftigt är ett tecken på att den effektiva 

marknadshypotesen inte fungerar, eftersom investerarna i sådant fall skulle agerat på det 

första steget och förhindrat en eventuell IT-bubbla. Då den effektiva marknadshypotesen inte 

fungerar, innebär detta på brist på rationalitet och information. Det var därför överreaktion 

ansågs bättre beskriva varför volatiliteten var så hög. Detta stadium upphör maj 2002. 

Lugn-stadiet 

Under juni 2002 kunde en trend urskiljas ur volatiliteten, nämligen att den generellt rörde sig 

neråt. Detta förklaras av att amerikanska kongressen 28:e maj röstade igenom en motion som 

gav stora skattenedskärningar för företag samt privatpersoner. Därför valde författarna att 

kalla perioden från juni 2002 till december 2004 för lugn-stadiet. NASDAQ Composite börjar 

inleda en trend där den sakta rör sig gentemot DJIA och S&P 500 och slutligen har alla tre 

indexen nästintill samma volatilitet. Detta går i enlighet med effektiva marknadshypotesen då 

rationella investerare väljer att handla baserat på nyheten om skattenedskärningar eftersom de 

har mer pengar som de kan använda för att investera i verksamhet. Detta avslutar 

Kindleberger-Minsky-modellen. 

Resultatet visar att volatiliteten var signifikant lägre innan IT-bubblan sprack och extrem när 

den sprack, speciellt i NASDAQ Composite. Detta tyder på att IT-bubblan har haft en stor 
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inverkan på aktiemarknaden, speciellt på de tekniska företagen. Till och från att bubblan 

sprack har volatiliteten på NASDAQ Composite fått en extrem topp, en volatilitet över 22%. 

Även några år efter bubblan sprack, har volatiliteten kvarstått på en högre nivå än vanligt. 

Även på de andra två indexen har volatiliteten ökat, men på en mycket lägre nivå.  

DJIA och S&P 500 har haft en relativt lugn årsvolatilitet redan från uppbyggnadsfasen fram 

tills IT-bubblan sprack. Om man undersöker månadsvolatiliteten, har deras volatilitet legat på 

cirka 5% förutom under oktober 1997, augusti 1998 till september 1998 och april 2000, där de 

fick en ökning på volatilitet till drygt 10%. Volatilitetsspiken under april 2000 var på grund av 

att bubblan sprack, men oktober 1997 och augusti 1998 till september 1998 uppstod två 

mindre finanskriser, vilket troligtvis var isolerade händelser som ökade volatiliteten. 

Volatiliteten började redan avta från april 2001 till maj år 2001 för alla indexen tills 

september 2001 då ännu en topp uppstod. Detta har sin grund på att den 11 september 2001 

skedde en terrorattack mot USA, vilket i sin tur har påverkat den amerikanska börsen och gett 

en ökad volatilitet i marknaden. Därefter runt år 2002 fick IT-bubblan sina sista bieffekter på 

aktiemarknaden, vilket också gav en ökad volatilitet i marknaden. Detta var de sista som 

märkbara ökningen av volatilitet under undersökningsperioden. 

 

5.2 Koppling till tidigare forskning 

I studien ”US stock market volatility persistence: Evidence before and after the burst of the IT 

bubble” drog forskarna slutsatsen att volatiliteten på NASDAQ Composite var väsentligt 

mycket högre än vad det var I DJIA och S&P 500. Detta berodde på att det var väsentligt 

mycket mera IT-relaterade företag som agerade inom NASDAQ Composite än vad det var i 

DJIA och S&P 500. Utöver detta är även fler företag med alla möjliga finansiella nivåer 

listade i NASDAQ Composite medan S&P 500 huserar de 500 bäst presterande företagen från 

flera sektorer och DJIA har de 30 bästa företagen i amerikansk ekonomi. Med hänsyn till att 

det är mera väletablerade samt stabila företag i DJIA och S&P 500, blir det således förståeligt 

att även resultatet från denna studie blev väldigt likt resultatet från ”US stock market volatility 

persistence: Evidence before and after the burst of the IT bubble.” 

I studien ”The Korean stock market volatility during the currency crisis and the credit crisis” 

av forskarna Jaeho Cho och Byung Hark Yoo, kom de fram till att volatiliteten steg dels under 

valutakrisen 1997-1998, men att den inte steg till oroväckande nivåer under kreditkrisen 
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2008-2009. Valutakrisen skedde alltså i enlighet med studien från denna uppsats, men 

kreditkrisen gjorde det inte. Forskarna drog slutsatsen att valutakrisen inte påverkade 

Sydkorea nämnvärt mycket eftersom det inte var samma irrationella investeringsmani i 

Sydkorea som ledde till att krisen inleddes. Det var alltså värre utomlands. Även denna 

slutsats går väl ihop med teorierna som tillämpats på uppsatsen från denna studie eftersom en 

utökad volatilitet i aktiepriser under aktiekriser ofta sammanfaller med en stor irrationalitet 

bland investerare. 

Resultatet som Keith Anderson, Chris Brooks och Apostolos Katsaris fick på sin studie 

överstämmer även på resultatet i denna studie. Till skillnad från deras studie, har denna studie 

de tre största indexen i amerikanska börsen som undersökningsobjekt. Trots detta skiljer 

resultatet inte mycket ifrån varandra, IT-bubblan hade inte endast påverkat NASDAQ 

Composite, utan DJIA och S&P 500 fick ökad volatilitet utav IT-bubblan, men i mindre grad 

än NASDAQ Composite, eftersom NASDAQ Composite  innehåller mest tekniska företag 

och att det var just en IT-bubbla. Anderson och de övriga säger att kriserna kanske har störst 

påverkan inom en eller några fåtal sektorer men detta kommer att sprida sig till dem andra 

sektorerna och drabbar marknaden i större perspektiv. Även Shiller påstår att generellt utökad 

pessimism i marknaden berodde mycket på att förtroende sjönk på aktierna, eftersom om en 

stor del av marknaden börjar kollapsa, kommer pessimism i marknaden att öka för hela 

marknaden. IT hade under den tiden en avgörande roll i marknaden då de hade rekord tillväxt 

och en krasch för IT gör att de resterande branscherna får en stor bieffekt. En annan förklaring 

till varför S&P 500 och DJIA-indexen också fick ökningar i volatiliteten är som tidigare 

nämnt att båda indexen också innehåller företag inom IT-branschen och är noterade i 

NASDAQ Composite. 

Att en mer volatil marknad får en utökad volatilitet utav kriser är resultatet Monica Singhania 

och Jugal Anchalia fått från "Volatility in Asian stock markets and global financial crisis". 

Under uppbyggandet av IT-bubblan, hade aktiekurserna ökat dramatiskt. I eurokrisen ökade 

volatiliteten i marknader som sedan tidigare var relativt volatila. Japan och Hong Kong hade 

mindre volatila marknader och blev således mindre påverkade av krisen när den väl trädde 

fram. Detta kan tillämpas analogiskt på den studie som just avhandlades. Exempelvis ökade 

NASDAQ Composite från 600 dollar till 5000 dollar inom loppet av några månader och 

volatiliteten var generellt högre inom NASDAQ Composite än vad det var i DJIA och S&P 

500 innan bubblan sprack, men framförallt efter bubblan sprack. DJIA samt S&P 500 hade 
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enbart de 30 respektive 500 bäst presterande företagen från ett flertal branscher, vilket leder 

till att volatiliteten oftast var lägre inom dem. 

I studien ”Venture Capital backing and overvaluation: Evidence from the high-teck bubble” 

av Lanfang Wang, Susheng Wang och Jin Zhang, kom forskarna fram till att företag med 

ekonomiskt stöd från riskkapitalister var mycket mera sannolikt att vara övervärderade under 

den fas då bubblan expanderar (1998-2000) jämfört med företag som inte hade något stöd från 

riskkapitalister.  De kom även fram till att mängden investeringar från riskkapitalister 

egentligen inte spelar någon roll efter att bubblan sprack eftersom både företag med och utan 

riskkapitalister inte längre var övervärderade. Deras studie överensstämmer med resultatet 

från denna studie som just avhandlats eftersom det speglar den typiska opportunism som 

präglar marknaden och ger upphov till finansiella bubblors expansion. Efter att bubblan 

sprack, kunde man även urskilja att priserna skiftade markant, detta är troligtvis till följd av 

att pessimismen även spreds över till andra investerare som investerade i aktier och detta 

bidrog troligtvis till att aktiepriserna hade utökad volatilitet. 

Även Shehu Usman Rano Aliyu påpekade via hans studie “Does inflation have an impact on 

stock returns and volatility? Evidence from Nigeria and Ghana” att dåliga nyheter var mycket 

mer sannolika att driva upp volatiliteten på aktier än vad positiva nyheter gjorde. Detta gick i 

enlighet med studieresultatet från denna studie eftersom volatiliteten inte var lika hög i 

samband med den period då optimismen dominerade på marknaden än i samband med att 

Willoughbys artikel publicerades och bubblan sprack.  

Florin Micans studie om hur IT-bubblan påverkade svenska IT-marknaden kom fram till 

resultatet som tyder på att läget var någorlunda likt i Sverige i samband med att IT-bubblan 

sprack. Han kom fram till att produktiviteten i företag ökade långt efter bubblan sprack, men 

att detta berodde på att många företag som inte presterade väl fick lämna industrin då bubblan 

sprack och att de kvarvarande företagen var effektivare och bidrog till en svag ökning i 

tillväxt. Dock var tillväxten i produktivitet mycket lägre efter att bubblan sprack och detta kan 

även belysas i den studie som just avhandlats i denna uppsats om man undersöker volatiliteten 

samt förstår att volatilitetsökningen uppstod i samband med att en finansiell bubbla sprack. 

Minskningen i produktivitetstillväxt berodde på brist på efterfrågan, men även på grund av att 

företagen fick investera mycket kapital för att anpassa sig med den ekonomiska krisen. Även 

detta sammanfaller väl med resultatet som denna studie fått fram då minskad efterfrågan 

uppstod på grund av pessimism efter att Jack Willoughbys artikel Burning up släpptes och 
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bubblan sprack. Utöver detta presterade flera IT-företag sämre i Sverige till följd av att IT-

bubblan sprack. Volatiliteten var hög i uppsatsens studie och många IT-företag i USA 

presterade sämre samt fick begära konkurs, vilket sammanfaller väl med hur de resultat Mican 

fått då han studerade Sveriges IT-industri. 

 

5.3 Diskussion 

En utökad volatilitet under IT-bubblan var förväntad och förväntningarna införlivades under 

studiens gång. Aktiepriserna bör skifta väsentligt då de faller och således borde volatiliteten 

vara remarkabelt större under den tid då en finansiell bubbla expanderar samt spricker istället 

för under de lugnare perioderna. En ekonomisk kris samt utökad volatilitet i aktieindexen kan 

uppstå till följd av överskattning av en viss bransch och IT-bubblan var inte annorlunda. 

Överdrivet förtroende samt överreaktion bland investerarna är ofta utlösarna till att 

volatiliteten skjuter upp i taket då aktiepris inte enbart reflekterar hur väl företagen presterar, 

utan även hur andra ser på dem. Detta exemplifierades väl då många investerare hade högt 

förtroende för IT-aktierna fastän de inte presterade på den nivå som de bör prestera givet 

deras pris. Sedan när Jack Willoughbys artikel Burning up släpptes, reflekterades priset 

snarare av investerarnas panik än deras tidigare överdrivna förtroende, vilket gav upphov till 

att volatiliteten ökade väsentligt på grund av överreaktionen.  

Det var även förväntat att NASDAQ Composite-indexet skulle ha märkbart mycket högre 

volatilitet än DJIA samt S&P 500 och detta berodde främst på att IT-bubblan uppstod till följd 

av att IT överskattades. Utöver detta hade även DJIA de 30 bäst presterande företagen i 

Amerika medan S&P 500 hade de 500 bäst presterande företagen ur ett flertal branscher, 

medan NASDAQ Composite har alla teknikrelaterade företag med alla möjliga 

omsättningsnivåer listade på sitt index, vilket utökade skälen till att NASDAQ Composite-

indexet hade högre volatilitet under nästan samtliga punkter i studien än DJIA och S&P 500. 

Ett stort skäl till varför S&P 500 och DJIA hade ett liknande mönster på volatiliteten var på 

grund av att de kan innehålla företag från NASDAQ Composite och att detta troligtvis var 

skälet till att DJIA och S&P 500 ofta hade samma mönster i volatilitet som NASDAQ 

Composite, men att volatiliteten ändå var lägre. Ytterligare ett skäl var att generell pessimism 

bredde ut sig på marknaden och lade sin prägel på S&P 500, NASDAQ Composite och DJIA. 
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Kopplingar kunde även dras till den svenska marknaden då uppsatsen skrevs i Sverige. I 

Sverige var ett flertal stora IT-företag baserade såsom Spray, det internet-baserade 

klädesföretaget Boo.com och IT-konsultföretagen Fremfab samt Icon Media Lab, som såg till 

att optimismen spreds genom att de enbart var företag involverade inom IT och inte på grund 

av att de hade goda inkomster. Alltså spreds även optimismen vilt i Sverige såsom det gjorde i 

USA och drev troligtvis upp volatiliteten såsom det gjordes i USA. Det rådde enligt 

behavioral finance det som kallas överdrivet förtroende. Sveriges börsmarknad stod för nya 

topprekord nästan varje dag till följd av att massorna med optimism övervärderade IT-

relaterade aktier i tron på att IT-relaterade företag skulle prestera nästintill felfritt och att 

investeringarna skulle fortsätta ge enorm avkastning. Även Sveriges riksbank noterade att 

Sverige hade drabbats av överdriven optimism angående IT-relaterade aktier då de 

investerade starkt inom IT och ständiga kreditexpansioner förekom, vilket gjorde att Sverige 

trädde in i något som skulle kunna liknas vid boom-stadiet samt överhandels-stadiet (Enligt 

Kindleberger-Minsky-modellen) då även dessa präglas av överdriven optimism angående 

handel till den grad att krediterna expanderas väsentligt. 

En finansiell bubbla hade bildats som tillsynes aldrig skulle sluta expandera. Kring mars 2000 

spreds skepsis bland placerarna. Det var samma månad som skepsis börjat sprida sig i USA 

till följd av att Jack Willoughby publicerat sin artikel Burning up. Troligtvis hade 

pessimismen spridit sig därifrån till följd av artikelns publicering och dess negativa natur 

angående IT-relaterade företag. Pessimismen spreds därefter även inom Sverige under denna 

tidsperiod. Därefter föll generalindex i ekonomitidningen "Affärsvärlden" med cirka 80 % på 

fem månader.  

Ett problem som framträdde i Sverige var att många av de stora företagen i Sverige var IT-

konsulter (Exempelvis Framfab och Icon Media Lab) och dessa kunde aldrig växa i samma 

takt som mjukvarubaserade företag då mjukvarubaserade företag helt enkelt kunde utöka sin 

verksamhet genom att kopiera fler mjukvaruprogram, medan en konsult var en fysisk person 

som var tvungen att närvara för att kunna upprätthålla IT-verksamhet. Pessimismen spreds då 

oerhört och eftersom bubblan sprack i USA, spreds likväl en stor pessimism i Sverige och 

insikten slog investerarna att det inte fanns perfekta aktier, utan att man även var tvungen att 

vara skeptisk angående de mest prisade av aktier. Vid Sveriges riksbanks årsredovisning 

påvisades även att Sveriges ekonomi börjat återhämta sig väl kring sommaren 2003 och 

framförallt vid hösten 2003 och här skulle man kunna påstå att lugn-stadiet enligt 

Kindleberger-Minsky-modellen enligt Omar Saqib börjat träda in. Händelserna i Sverige var 
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således likt det som pågick i USA genom att optimism bland massorna drev upp priserna på 

aktierna och att sedan pessimism samt panik drev ner priserna och att försiktig optimism 

sedan återvände till svenska marknaden angående investeringar i aktier då effekterna av 

bubblan börjat lägga sig. Således påverkades troligtvis även volatiliteten på aktier i svenska 

marknaden då volatilitet i aktier betyder skiften i pris på aktier. 

I Sveriges riksbanks årsredovisning från år 2001 skrev de om hur den amerikanska ekonomin 

fungerat som motor för världsekonomin och att utveckling inom IT och telekom skulle leda 

till en enorm framtida tillväxt. Svenska ekonomin gynnades av att dessa branscher spelat en 

stor roll i Sveriges näringsliv och aktiekurserna som funnits i svenska aktiebörsen ökade 

konstant. Den stora investeringstakten och konsumtionsefterfrågan bland massorna ledde dels 

till att BNP växte markant och även att kreditexpansionen ständigt utökades. 

Med tanke på att Sveriges börs rasade till följd av IT-bubblans spräckning med totalt 73 

procent från 2000 tills 2002 kan man därför påstå att marknaden under denna period var 

instabil och att det var höga risker att investera till följd av att överreaktion uppstod på 

marknaden enligt behavioral finance. Detta var fenomen också förekommande på den 

amerikanska marknaden, där riskerna var extrema från 2000 tills 2001. Båda länderna var 

under IT-bubblans tid mycket framgångsrika inom IT och var anledningen till att båda 

länderna drabbades någorlunda hårt av IT-bubblan. Det som skiljde sig åt var att effekterna 

var olika stora, men båda länderna fick en likartad effekt från IT-bubblan. 

Studiens resultat kan även vara tillämpbar att förutse eventuella IT-kriser i Sverige, eftersom 

USA och Sverige fick en liknande effekt från IT-bubblan. Genom att tillämpa Kindleberger-

Minsky-modellen kan man förutse eventuella bubblor i tidigt fas och på sådant vis kan man 

också handla i tidig fas för att minska eller stoppa påföljderna. 
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6. Slutsats 

 

I följande avsnitt drogs studiens slutsatser för att på så sätt täcka det väsentliga som studien 

fått fram. I första punkten besvaras det kring vilken effekt IT-bubblan gav på volatiliteten 

inom DJIA, S&P 500 samt NASDAQ Composite och därefter besvaras det i andra punkten 

kring av vilka orsaker som IT-bubblan fick sådan inverkan på volatiliteten inom S&P 500, 

DJIA, samt NASDAQ Composite. 

 

 Undersökningsresultaten visar att IT-bubblan gav en inverkan på DJIA, S&P 500 och 

NASDAQ Composites index, men främst på NASDAQ Composite eftersom det var de 

tekniska företagen som var mest drabbade av IT-bubblan och NASDAQ Composite 

bestod av mestadels tekniska företag. Volatiliteten var som högst under april år 2000 i 

samband med att bubblan sprack, där årsvolatiliteten nådde upp till 48.82% och 

månadsvolatiliteten nådde 22,6%, vilket är extremt jämfört med de andra perioderna. 

DJIA och S&P 500 fick däremot en mindre effekt men ett likartat mönster på 

volatiliteten, den rimligaste tolkningen till detta är att vissa företag som fanns på 

NASDAQ Composite fanns även med på DJIA och S&P 500.  

 

 Volatiliteten skiftade väsentligt till följd av överdrivet förtroende samt överreaktion 

bland investerarna till följd av diverse händelser. De väsentligaste händelserna var att 

en överdriven optimism angående IT-relaterade aktier initialt drev upp volatiliteten på 

DJIA, S&P 500 samt NASDAQ Composite, därefter spreds panik samt pessimism på 

marknaden efter att Jack Willoughbys artikel Burning up publicerades och 

volatiliteten då hade konstant hög nivå.  Därefter röstade kongressen den 28:e maj 

2002 igenom ett förslag som sänkte skatterna, drev upp aktiehandeln och således 

gjorde att aktiernas priser blev stabila än en gång. 
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7. Förslag till vidare forskning 

 

I följande del föreslogs det kring olika vidare forskningar som skulle kunna genomföras i det 

fall att läsarna skulle önska tillämpa en egen liknande studie. 

 

Ett förslag på ytterligare forskning vore att undersöka kring hur volatiliteten var i andra länder 

för att jämföra dessa länder med varandra samt se om länderna följde ett gemensamt mönster 

eller om dessa länder skulle ha en minskad volatilitet till följd av att dessa länder hade 

annorlunda karaktäristik. Ytterligare ett förslag på vidare forskning vore att försöka ta reda på 

hur volatiliteten var på branschnivå i USA under IT-bubblan för att på så sätt kunna urskilja 

vilka branscher utöver IT-branschen som upplevde hög volatilitet till följd av IT-bubblan. Det 

skulle även vara intressant att undersöka på företagsnivå och se hur individuella nyheter 

påverkade volatiliteten i ett eller flera företag under IT-bubblan för att på så sätt få en väldigt 

grundlig inblick i hur ett företag påverkas under en finanskris.  
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Bilaga 1 – Stängningskurser i USD 

 

DATUM NASDAQ DJIA S&P 500 

JAN 3, 1995 743,58 3 838,50 459,11 

JAN 4, 1995 745,84 3 857,70 460,71 

JAN 5, 1995 745,66 3 850,90 460,34 

JAN 6, 1995 749,69 3 867,40 460,68 

JAN 9, 1995 752,09 3 861,40 460,83 

JAN 10, 1995 756,52 3 866,70 461,68 

JAN 11, 1995 755,74 3 862,00 461,66 

JAN 12, 1995 756,51 3 859,00 461,64 

JAN 13, 1995 762,16 3 908,50 465,97 

JAN 16, 1995 768,16 3 932,30 469,38 

JAN 17, 1995 772,14 3 930,70 470,05 

JAN 18, 1995 772,38 3 929,00 469,71 

JAN 19, 1995 768,55 3 882,20 466,95 

JAN 20, 1995 762,05 3 869,40 464,78 

JAN 23, 1995 759,51 3 867,40 465,82 

JAN 24, 1995 763,2 3 862,70 465,86 

JAN 25, 1995 760,98 3 871,50 467,44 

JAN 26, 1995 757,56 3 870,40 468,32 

JAN 27, 1995 758,91 3 858,00 470,39 

JAN 30, 1995 751,83 3 832,10 468,51 

JAN 31, 1995 755,2 3 843,90 470,42 

… … … … 
… … … … 

DEC 13, 2004 2 148,50 10 638,30 1 198,68 

DEC 14, 2004 2 159,84 10 676,50 1 203,38 
DEC 15, 2004 2 162,55 10 691,50 1 205,72 
DEC 16, 2004 2 146,15 10 705,60 1 203,21 
DEC 17, 2004 2 135,20 10 649,90 1 194,20 

DEC 20, 2004 2 127,85 10 661,60 1 194,65 
DEC 21, 2004 2 150,91 10 759,40 1 205,45 
DEC 22, 2004 2 157,03 10 815,90 1 209,57 

DEC 23, 2004 2 160,62 10 827,10 1 210,13 
DEC 27, 2004 2 154,22 10 776,10 1 204,92 
DEC 28, 2004 2 177,19 10 854,50 1 213,54 

DEC 29, 2004 2 177,00 10 829,20 1 213,45 
DEC 30, 2004 2 178,34 10 800,30 1 213,55 
DEC 31, 2004 2 175,44 10 783,00 1 211,92 
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Bilaga 2 – Årsvolatilitet i % 

 

ÅR NASDAQ DJIA S&P 500 

1995 13,30 8,69 7,81 

1996 15,45 11,97 11,80 

1997 18,64 18,83 18,20 

1998 26,60 19,92 20,38 

1999 27,33 16,18 18,09 

2000 48,82 20,78 22,25 

2001 42,74 21,44 21,42 

2002 34,36 25,50 26,00 

2003 21,99 16,31 16,78 

2004 17,00 10,86 11,11 

 

Bilaga 3 - Månadsvolatilitet i % 

 

NASDAQ 

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1995 2,32 2,68 2,09 2,39 3,02 3,03 6,16 3,11 4,26 5,35 4,72 5,41 

1996 5,81 3,20 4,68 3,07 3,49 4,42 8,17 3,66 3,39 3,38 2,65 4,21 

1997 3,84 4,83 4,63 5,55 4,86 3,48 4,10 4,55 3,21 9,94 5,67 5,77 

1998 5,97 3,11 4,85 5,15 3,77 5,40 5,43 12,15 10,34 11,62 5,77 7,35 

1999 8,79 10,22 7,49 10,28 8,07 8,39 7,41 7,33 7,88 7,87 5,93 5,57 

2000 13,33 8,65 12,05 22,60 16,03 10,51 11,92 5,32 9,61 16,20 15,32 19,99 

2001 17,82 11,58 15,29 18,86 11,02 8,57 10,03 8,25 13,49 11,15 7,14 8,74 

2002 8,09 8,24 7,02 7,89 11,81 8,18 13,77 11,62 9,41 11,26 9,96 7,40 

2003 8,27 6,56 8,65 6,22 6,26 5,96 6,76 4,68 7,16 5,26 5,63 4,99 

2004 4,96 5,10 6,22 5,97 4,56 4,58 5,49 5,87 4,25 4,50 3,33 2,88 
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DJIA 

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1995 2,30 2,35 2,33 1,88 3,72 2,36 3,06 1,75 1,87 2,48 2,20 3,40 

1996 3,91 3,70 4,76 3,28 3,40 1,94 5,06 2,80 2,48 2,35 2,25 4,14 

1997 3,78 4,20 5,24 5,73 4,66 4,72 3,94 5,40 4,04 9,85 4,66 4,46 

1998 5,30 2,65 3,39 3,88 3,47 4,98 4,46 9,26 9,56 5,52 4,69 4,95 

1999 6,47 5,07 5,56 3,46 4,66 4,46 3,32 4,45 4,48 6,40 3,48 3,62 

2000 6,82 6,32 8,42 8,90 6,17 4,57 3,62 3,02 4,08 6,45 4,73 7,02 

2001 4,91 4,62 8,54 8,00 4,59 3,56 5,28 4,65 13,04 5,93 4,39 4,22 

2002 5,13 5,45 4,37 4,58 5,61 5,56 11,98 8,66 8,22 10,22 6,67 5,94 

2003 6,44 5,23 8,43 5,40 4,81 4,38 4,25 2,84 3,77 2,81 2,79 2,54 

2004 3,61 2,32 4,27 3,44 3,22 2,62 2,47 3,81 2,97 3,18 2,88 2,27 

 

S&P 500 

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1995 1,69 2,20 2,06 1,63 3,14 2,66 2,89 1,37 1,87 2,21 2,25 3,06 

1996 3,69 3,82 4,37 3,02 3,40 2,13 4,79 3,02 2,51 2,39 2,19 4,32 

1997 3,44 4,26 4,66 5,47 4,46 4,54 4,26 5,04 4,22 9,71 4,89 4,39 

1998 5,36 2,41 3,24 4,18 3,16 4,61 4,64 9,74 9,60 6,16 4,44 5,68 

1999 6,31 6,49 5,59 5,39 5,73 4,79 4,10 5,34 5,33 7,17 3,75 3,21 

2000 7,70 5,80 7,84 9,93 7,24 4,53 4,75 2,96 4,07 7,62 5,73 7,84 

2001 6,52 4,90 8,60 8,88 4,95 4,01 5,55 4,47 10,46 5,68 4,11 4,47 

2002 4,88 5,58 4,17 4,74 6,45 5,88 12,36 9,40 7,95 9,87 6,88 6,31 

2003 6,58 5,56 8,17 5,43 4,82 4,67 4,55 3,02 4,27 2,94 3,25 2,70 

2004 3,32 2,70 4,31 3,62 3,23 2,88 2,66 3,87 2,78 3,32 2,94 2,27 

  



6 

 

Bilaga 4 - Standardavvikelse i % 

 

NASDAQ 

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1995 0,51 0,58 0,46 0,52 0,66 0,66 1,34 0,68 0,93 1,17 1,03 1,18 

1996 1,27 0,70 1,02 0,67 0,76 0,97 1,78 0,80 0,74 0,74 0,58 0,92 

1997 0,84 1,05 1,01 1,21 1,06 0,76 0,90 0,99 0,70 2,17 1,24 1,26 

1998 1,30 0,68 1,06 1,12 0,82 1,18 1,19 2,65 2,26 2,54 1,26 1,60 

1999 1,92 2,23 1,63 2,24 1,76 1,83 1,62 1,60 1,72 1,72 1,29 1,21 

2000 2,91 1,89 2,63 4,93 3,50 2,29 2,60 1,16 2,10 3,54 3,34 4,36 

2001 3,89 2,53 3,34 4,12 2,41 1,87 2,19 1,80 2,94 2,43 1,56 1,91 

2002 1,77 1,80 1,53 1,72 2,58 1,78 3,00 2,54 2,05 2,46 2,17 1,61 

2003 1,80 1,43 1,89 1,36 1,37 1,30 1,48 1,02 1,56 1,15 1,23 1,09 

2004 1,08 1,11 1,36 1,30 1,00 1,00 1,20 1,28 0,93 0,98 0,73 0,63 

 

DJIA 

ÅR  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1995 0,50 0,51 0,51 0,41 0,81 0,52 0,67 0,38 0,41 0,54 0,48 0,74 

1996 0,85 0,81 1,04 0,72 0,74 0,42 1,10 0,61 0,54 0,51 0,49 0,90 

1997 0,82 0,92 1,14 1,25 1,02 1,03 0,86 1,18 0,88 2,15 1,02 0,97 

1998 1,16 0,58 0,74 0,85 0,76 1,09 0,97 2,02 2,09 1,20 1,02 1,08 

1999 1,41 1,11 1,21 0,75 1,02 0,97 0,72 0,97 0,98 1,40 0,76 0,79 

2000 1,49 1,38 1,84 1,94 1,35 1,00 0,79 0,66 0,89 1,41 1,03 1,53 

2001 1,07 1,01 1,86 1,75 1,00 0,78 1,15 1,01 2,85 1,30 0,96 0,92 

2002 1,12 1,19 0,95 1,00 1,22 1,21 2,62 1,89 1,79 2,23 1,46 1,30 

2003 1,41 1,14 1,84 1,18 1,05 0,96 0,93 0,62 0,82 0,61 0,61 0,55 

2004 0,79 0,51 0,93 0,75 0,70 0,57 0,54 0,83 0,65 0,69 0,63 0,50 
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S&P 500 

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1995 0,37 0,48 0,45 0,36 0,69 0,58 0,63 0,30 0,41 0,48 0,49 0,67 

1996 0,81 0,83 0,95 0,66 0,74 0,46 1,04 0,66 0,55 0,52 0,48 0,94 

1997 0,75 0,93 1,02 1,19 0,97 0,99 0,93 1,10 0,92 2,12 1,07 0,96 

1998 1,17 0,53 0,71 0,91 0,69 1,01 1,01 2,13 2,09 1,34 0,97 1,24 

1999 1,38 1,42 1,22 1,18 1,25 1,05 0,89 1,17 1,16 1,57 0,82 0,70 

2000 1,68 1,27 1,71 2,17 1,58 0,99 1,04 0,65 0,89 1,66 1,25 1,71 

2001 1,42 1,07 1,88 1,94 1,08 0,88 1,21 0,98 2,28 1,24 0,90 0,97 

2002 1,06 1,22 0,91 1,03 1,41 1,28 2,70 2,05 1,74 2,15 1,50 1,38 

2003 1,44 1,21 1,78 1,18 1,05 1,02 0,99 0,66 0,93 0,64 0,71 0,59 

2004 0,73 0,59 0,94 0,79 0,70 0,63 0,58 0,84 0,61 0,73 0,64 0,50 

 


