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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:  Blankning – En studie av instrumentets påverkan på 
Stockholmsbörsen   

 
Seminariedatum: 5:e februari 2009  
 
Kurs NEKK01: Kandidatuppsats inom finansiell ekonomi, 15 ECTS 
 
Författare:  Henrik Emilson 

Wilhelm Jansson 
 
Hanledare:  Hans Byström 
 
Nyckelord: Blankning, Aktielån, Tidsserie, OMX Stockholm 30 index, Enkel 

Regressionsanalys, Vektor Autoregressiv Modell (VAR), det 
Dynamiska Utbudet  

 
Syfte:  Syftet med denna studie är att utreda eventuella samband mellan 

blankning och aktiemarknaden genom att använda ekonometriska 
testmodeller. 

 
Metod:  En kvantitativ undersökning utförs på tidserierna aktielån     

och OMX Stockholm 30 index. Information inhämtas genom 
kvalitativa intervjuer med specialister inom området aktielån samt 
studier av relevanta tidningsartiklar och rapporter.  
 

Teori: Den teoretiska referensramen utgörs av en vidareutveckling av 
vederlagd utbuds- och efterfrågeteori. För den empiriska 
undersökningen implementeras Den enkla linjära 
regressionsmodellen samt en Vektor Autoregressiv Modell (VAR).    

 
Empiri  Utifrån den teoretiska referensramen undersöks sambandet mellan 

tidsserierna genom att använda valda ekonometriska modeller.   
 
Slutsats Studien finner knappa bevis på att blankning har ett positivt linjärt 

samband med Stockholmsbörsen under osäkra tider. Detta betyder 
att vid ökad frekvens av blankning observeras stigande index-
värde. Däremot kan inte resultatet av studien styrka att blankning 
påverkar prisbilden på Stockholmsbörsen.     
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Abstract 
 

Title: Short selling - A study of the instrument's impact on the 
Stockholm Stock Exchange  

 
Seminar Date:  February 5, 2009  
 
Course NEKK01:  Bachelor thesis in financial economics, 15 ECTS  
 
Author:  Henrik Emilson  

Wilhelm Jansson  
 
Advisor:  Hans Byström  
 
Keywords:  Short selling, Stock lending, Time series, OMX Stockholm 30 

index, Simple Regression Analysis, Vector autoregressive model 
(VAR), the Dynamic supply  

 
Purpose:  The purpose of this study is to investigate possible links between 

short selling and the stock market movements using econometric 
test models.  

 
Methodology:  A quantitative study carried out on the time series stock lending 

and OMX Stockholm 30 index. Information is gathered through 
qualitative interviews with specialists in the field of stock lending, 
and studies of relevant newspaper articles and reports. 

 
Theoretical approach: The theoretical frame of reference is a further consideration of 

supply and demand theory. The empirical study is implemented by 
the simple linear regression model and a vector autoregressive 
model (VAR).  

 
Empirical foundation: Based on the theoretical frame of reference, the link between the 

time series is examined by using selected econometric models.   
 
Conclusion: The empirical research can only verify linkage between the time 

series when investigated during uncertain times. Poor evidence of 
a positive linear linkage can be studied in some parts of the time 
series. This means that the increased frequency of short selling can 
be observed during rise of index value. In contrast to the result 
noted, the outcome of the study demonstrate that short selling do 
not affect prices of the OMX Stockholm 30 index. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste halvåret har världen slagits med häpnad av en alltmer tilltagande osäkerhet 

och oro på de finansiella marknaderna. Vi har sett börser världen över dyka till nivåer som får 

en att tänka på några av de värsta recessioner i vår historia. Samtidigt som den globala 

ekonomin på allvar började oroa finansmän och beslutsfattare världen över fanns det aktörer 

som drog nytta av de negativa trenderna och gjorde vinster på de svaga rapporterna som 

började strömma in. 

En strategi som kan användas för att erhålla vinst på en fallande kurspris är blankning. För att 

få en korrekt uppfattning om blankning måste man skilja på begreppet blankning (short 

selling) och aktielån (stock lending). Aktielånet är ett verktyg för att genomföra blankningen. 

I korthet innebär blankning att en aktör lånar aktier av en annan aktör på marknaden och 

direkt säljer denna till en tredje part. Då aktielånet avslutas köper aktören som blankat en 

identisk aktie på marknaden för att återlämna den till långivaren. Om aktievärdet minskat 

under tiden för aktielånet, har strategin givit den blankande aktören en positiv avkastning.1 En 

mer utförlig redogörelse om blankning och dess praktiska användning följer senare i studien.  

Instrumentet har växt i omsättning under de senaste två åren och blivit ett av de omskrivna 

skälen till att de finansiella marknadernas kritiska situation förvärrades så snabbt. Stora 

aktörer på marknaden har kritiserat den ökade frekvensen av blankningar för att spä på den 

växande förtroendekrisen inom den finansiella sektorn. Lehman Brothers tidigare CEO, Dick 

Fuld, skyllde under sitt vittnesmål i den amerikanska kongressen, efter investmentbankens 

konkurs, företagets kollaps på att banken hade drabbats av en epidemi av blankningar.2 På 

hemmaplan gick Swedbanks ordförande Carl Eric Stålberg ut i media och kritiserade 

blankning och menade att instrumentet missbrukades under tider med finansiell oro och hög 

volatilitet.3 Även Mats Lagerqvist, vd för Swedbanks fondbolag Robur, menar att restriktioner 

borde införas för blankning.4 Samtidigt anser andra att blankningen inte har en negativ 

inverkan utan snarare gör marknaden mer dynamisk. I en artikel publicerad av Financial 

Times argumenteras att blankning generellt bidrar marknadens likviditet och effektiviserar 

                                                            
1 Intervju, Joakim Håkansson, Head of Equity Finance, 16:e december 2008 
2 http://www.ft.com/cms/s/0/f59fdd00-93b0-11dd-9a63-0000779fd18c.html, hämtad 22:a jan 2009 
3http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2008%255C09%255C25%255C30254
6 hämtad 22:a jan 2009 
4 Ibid.  
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dess prissättning.5 Joakim Håkansson, Head of Equity Finance på Handelsbanken, menar att 

det genom aktielån ställs ut fler aktier på marknaden och att prisbilden således blir mer 

komplett.6 

Blankning som en typ av aktiehandel har med åren blivigt alltmer populär. Den stora frågan är 

om detta kontroversiella verktyg påverkar aktiemarknaden och i sådana fall hur. Under 2008 

har blankning reglerats på börser i bland annat Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike and 

Italien efter påtryckningar från banker och inflytelserika företagsledare.7 På Stockholmsbörser 

är det fortfarande fullt tillåtet att använda instrumentet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Pågrund av det växande intresset för blankning är det av vikt att studera 

blankningsverksamheten för att utreda eventuella effekter på aktiemarknaden. 

Tidigare forskning inom området är knapphändig och det är svårt att hitta någon djupgående 

studie av hur eller om blankning påverkar aktiemarknaden.  Ett försök till att kartlägga 

blankningens påverkan på kurspriser gjordes av Berglund, Sjöblom och Steen 2002 där man 

tittade på hur frekvensen av blankning påverkade ett antal aktier på Stockholmsbörsen från 

1999 till 2002. Studien visade inte på något samband mellan blankning och prisnivån på 

aktien i fråga.8 I en artikel publicerad i Financial Times menar David Rule, CEO på 

International Securities Lending Association (ISLA), att ISLA:s studier av marknader som är 

reglerade för blankning inte visar på någon uppenbar skillnad i prisnivåer gentemot 

oreglerade marknader.9 

För att studera hur aktörer blankar krävs en omfattande mängd information. Idag är den 

informationen svår att hantera och ger ingen klar bild av blankningverksamheten på 

aktiemarknaden.  I media används den statistik som finns tillgänglig för att försöka förklara 

svängningar och prediktera framtida kursfall på börsen. Dock är den data som används inte 

bearbetad vilket kan leda till missvisande signaler till marknaden. Ett exempel på detta visade 

sig i Dagens Industris nätupplaga första december 2008 där rubriken löd ”Blankare tror på 

                                                            
5 http://www.ft.com/cms/s/0/2107f354-de90-11dd-9464-000077b07658.html, hämtad 22:a jan 2009 
6 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december 2008 
7 http://www.ft.com/cms/s/0/024f75ee-cca3-11dd-acbd-000077b07658.html,hämtad 22:a jan 2009 
8 http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-     
  8AD845DBD559%7D&id=631&filename  
9 http://www.ft.com/cms/s/0/024f75ee-cca3-11dd-acbd-000077b07658.html, hämtad 22:a jan 2009 
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ras i H&M”10. Joakim Håkansson menar dock att denna bild ej är rättvisande eftersom 

statistiken innefattar aktielån som används till andra ändamål än blankning. 

Även om många röster höjts angående blankning saknas fortfarande signifikanta bevis på hur 

blankning påverkar aktiemarknaden. Detta leder till feltolkningar och osäkerhet vad gäller 

instrumentets effekt på börsen. Mot bakgrund av ovanstående samt den växande marknaden 

för instrumentet ifråga finner vi starka skäl att utreda: 

Hur påverkar Blankning prisbilden på Stockholmsbörsen? 

 

1.3 Arbetets syfte 

Syftet med denna studie är att utreda eventuella samband mellan blankning och 

aktiemarknaden genom att använda ekonometriska testmodeller. Vidare syftar arbetet till att 

skapa en förståelse för hur statistik angående aktielån bör hanteras för att vara rättvisande för 

studier av blankning. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till den svenska aktiemarknaden. Det datamaterial som används i studien 

är Nasdaq OMX:s statistik över aktielån på Stockholmsbörsens Large Cap-lista samt 

Stockholmsbörsens index OMX Stockholm 30. Vidare behandlas bara data som genereras av 

inhemska aktörer. Den teoretiska referensramen utgörs av erkänd forskning inom ekonometri 

samt egen utveckling av mikroekonomisk teori. Fakta om aktielån och blankning är väl 

underbyggd av specialister på området. Vidare delas datamaterialet upp i tidsserier med 

följande grupper: hela den observerade tidsperioden, observationer före finanskrisen samt 

observationer under finanskrisen. 

 

1.5 Målgrupp 

Målsättningen med denna studie är att ge en klarare bild av hur aktielån och blankning 

påverkar Stockholmsbörsen samt stimulera till vidare forskning inom området. Studien vänder 

                                                            
10http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255C12%255C0
1%255C314067%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan;Huvudnyheter, hämtad 23:e jan 2009 
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sig till aktörer verksamma på marknaden för aktielån och akademiker inom finansiell 

ekonomi samt i viss mån andra intressenter. 
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2 Metod 

2.1 Val av ämne 

Uppsatsskribenterna fattade intresse för ämnet blankning efter ett samtal med aktiemäklaren 

Carl-Olof Olsson som arbetar på Christiania Securities AS i Oslo. Efter samtalet stod det klart 

att området blankning var relativt outforskat och att man från näringslivets sida var 

intresserade av att öka förståelsen för instrumentet samt hur det påverkar marknaden. Efter 

kontakten med Carl-Olof Olsson och mot bakgrund av det som diskuterats i inledningen fann 

uppsatsskribenterna det intressant att studera ämnet djupare och undersöka eventuella 

samband mellan blankning och aktiemarknaden. 

 

2.2 Val av metod 

I studien används en deduktiv ansatts vilket betyder att arbetsgången går från teori till 

empiri.11 Forskaren bildar således vissa föraningar om hur verkligheten ser ut för att sedan 

samla in information och analysera denna utifrån en teori. En teoretisk referensram 

konstrueras för att analysera information och förklara de empiriska studierna. För att 

säkerställa sambandet och signifikansen på de mätningar som görs i studien används 

vedertagen ekonometriska metoder. Mätningarna utförs med hjälp av Regressionsanalys och 

den Vektor Autoregressiva Modellen(VAR). 

En negativ aspekt av en deduktiv forskningsansatts är risken för så kallade självuppfyllande 

profetior. Det innebär att forskaren låter sina föraningar, medvetet eller omedvetet, påverka 

studiens resultat.12 För att minimera risken för detta har uppsatsskribenterna bibehålligt en 

objektiv och kritiskt inställning under arbetets gång. 

 

2.3 Datainsamling 

För att inhämta relevant information och data under arbetets gång har både primära och 

sekundära källor använts. Primärdata innefattar egeninsamlad information i form av 

personliga intervjuer. Studier av befintlig data (sekundärdata) har även genomförts för att få 

tillgång till aktuell information och teoretiska kunskaper inom uppsatsområdet. 

                                                            
11 Dag Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi, s. 34. 
12 Ibid, s.42 
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2.3.1 Primärdata 
För att skapa en större förståelse om hur marknaden för aktielån ser ut och hur blankning 

fungerar på den svenska aktiemarknaden har intervjuer genomförts med relevanta personer 

verksamma inom området. Två experter på Handelsbanken respektive Nordea valdes som 

intervjuobjekt. 

• Joakim Håkansson, Head of Equity Finance på Handelsbanken: Joakim Håkansson 

har lång erfarenhet av att arbeta med aktielån och har tidigare arbetat inom samma 

område på den Schweiziska banken UBS. Joakim bidrog med kunskap och 

information gällande aktielåns- och blankningsverksamheten på den svenska 

marknaden, såväl som globalt. 

• Emmelie Arfvidsson, analytiker vid aktielånsavdelningen på Nordea: Emmelie 

bidrog med kunskap om aktielånsmarknaden och blankningsverksamheten på den 

svenska aktiemarknaden. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuplan (bestående av specifika frågor samt 

fria diskussionsämnen) som presenterades för intervjuobjekten en dag innan intervjun ägde 

rum. Med denna metod elimineras risken att inte få fram den information som eftersöks samt 

tillåter intervjuobjektet att förbereda sig inför intervjun. Dessa förberedelser minskar också 

risken för intervjuareffekter där intervjuaren eller andra störande element påverkar 

uppgiftslämnandet.13 Två intervjuer genomfördes för att säkerställa informationens giltighet. 

Samtal har även förts med Elin Holmström på Nasdaq OMX:s avdelning Marketplace 

Operations för att klargöra hur uppgiftslämnandet angående aktielån går till. 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata gällande statistiken för aktielån har erhållits från Nasdaq OMX:s hemsida14. 

Statistiken rapporteras från de aktörer som lånar ut aktier på marknaden och sammanställs av 

Nasdaq OMX varje vecka. Datamaterialet innehåller den sammanlagda volymen av aktiva 

aktielån sorterat efter aktie samt värden för den totala volymen aktielån på marknaden. De 

största uppgiftslämnarna är de stora svenska bankerna samt större fonder. Material angående 

prisutvecklingen på stockholmsbörsen har hämtats från Datastream vid finanslabbet på 

Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Artiklar och mindre studier har hämtats från 

                                                            
13 Jacobsen, s. 270-271. 
14http://www.omxnordicexchange.com/nyheterochstatistik/statistikanalys/aktiemarknad/dailystockholm/Sear    
 ch_tool_for_reports_Stockholm/ , hämtad 28:e januari 2009 
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tidsskrifterna Financial Times, Dagens Industri och Veckans Affärer för att anskaffa 

information angående blankning. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 
För att en studie skall upprätthålla sitt akademiska värde krävs att de data som används i 

studien är korrekta. Detta betyder att informationen är tillförlitlig i den mening att de data som 

samlas in verkligen är de som ämnas mätas, också kallat intern giltighet.15 En annan viktig 

aspekt gällande validiteten i det insamlade datamaterialet är den externa giltigheten. För att 

resultat och slutsatser skall vara av vikt krävs att dessa är överförbara inom studiens 

avgränsade område och att de är användbara för utomstående intressenter.16 Vad gäller 

kvantitativ data måste forskaren vidta stor försiktighet vid insamling och behandling av 

datamaterialet för att inte äventyra studiens validitet. I denna studie behandlas stora mängder 

data och arbetet har genomsyrats av försiktighet och noggrannhet för att uppnå så hög intern 

giltighet och extern giltighet som möjligt. Vid insamling av kvalitativ data genom intervjuer 

finns det en rad av aspekter att ta hänsyn till så som intervjuareffekt, kontexteffekt samt 

registrering. Eftersom intervjuerna i denna studie syftar till att ge uppsatsskribenterna god 

kunskap om hur instrumentet blankning fungerar i praktiken lades stor vikt på tolkningen av 

informationen för att undvika misstag eller försumma viktig information. 

Reliabiliteten i studien visar på hur tillförlitlig och trovärdig de data som använts är.17 Vid 

behandling av stora mängder kvantitativ data, vilket är fallet i denna studie, är det av yttersta 

vikt att granska tillförlitligheten i det insamlade materialet samt undersöka trovärdigheten hos 

de källor som materialet inhämtats från. Under studiens gång har skribenterna lagt stor vikt 

vid att undersöka och försäkra att det insamlade datamaterialet är användbart i studien. 

 

2.5 Källkritik 
I studien används sekundärdata från ett flertal olika källor. Materialet har granskats objektivt 

för att säkerställa hög validitet i studien. Regelverket för rapportering av aktielån fastställdes 

genom en överenskommelse mellan Stockholm börsen, Finansinspektionen och Svenska 

fondhandlarföreningen. Detta anses säkerställa trovärdigheten i materialet angående aktielån. 

                                                            
15 Jacobsen, s. 21 
16 Ibid, s. 22 
17 Jacobsen, s. 21-22 
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Vad gäller information som hämtats från Finanslabbet, Ekonomihögskolan vid Lunds 

Universitet, anses den vara trovärdig då universitet ses som en legitim uppgiftslämnare. 

Övrig sekundärdata innefattar etablerad och erkänd litteratur inom området för statistik och 

ekonometri. Artiklar som använts i studien har begränsats till välrenommerade ekonomiska 

tidsskrifter och magasin. 

Insamlingen av primärdata föregicks med försiktighet pågrund av risk för subjektivitet. 

Vidare är det problematiskt att använda intervjuobjekt som kan vara partiska. Anledningen är 

att personen ifråga kan ha ett egenintresse av att vinkla informationen. För att undgå detta 

problem användes två skilda källor för att jämföra informationen. Då intervjuobjekten 

representerar två av Sveriges största banker anser vi att de är tillförlitliga i sitt 

informationslämnande. 
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3 Teori 
I kommande avsnitt redogörs för hur aktielån går till, samt vilka riktlinjer och praxis som 

gäller. De vanligaste användningsområdena för aktielån presenteras för att utreda skillnaden 

mellan begreppen aktielån och blankning. Slutligen presenteras studiens hypotes som ligger 

till grund för de empiriska testerna. 

 

3.1 Aktielån 

Ett aktielån innebär en överenskommelse mellan två parter där den ena parten lånar ut en 

aktiepost mot betalning i form av ränta. Den som lånar ut aktien kan antingen agera som 

principal eller agent. En agent fungerar endast som en mellanhand mellan två aktörer medan 

en principal lånar ut sina egna aktier. När lånet genomförs övergår ägandet av aktien till 

låntagaren som i sin tur kan disponera den fritt. Riktlinjer och regler bestäms i avtal som sluts 

mellan långivare och låntagare. 

3.1.1 Aktielånskontrakt 

De två kontrakt som används mest på den svenska marknaden är reglerade av Svenska 

Fondhandlarföreningen och ISLA (International Securities Lending Assosiation). Kontrakten 

som används är Svenska Fondhandlarföreningen ramavtal för värdepapperslån och GMSLA 

(Global Master Security Lending Agreement).18 Den stora skillnaden mellan de två är hur 

säkerheterna för lånet behandlas. Enligt Svenska Fondhandlarföreningens ramavtal19 pantsätts 

säkerheten vilket betyder att den endast tillfaller långivaren vid brutet kontrakt, det vill säga 

då långivaren inte kan lämna tillbaks de lånade aktierna. I GMSLA20 däremot övergår 

äganderätten av säkerheten till långivaren vid tidpunkten då låntagaren får aktierna vilket 

betyder att långivaren kan disponera tillgångarna fritt. Säkerheten för lånet utgörs av minst 

105 procent av lånets värde, detta för att skydda långivaren mot kursexponering. I övrigt kan 

kontrakten modifieras så att det passar låntagarens och långivarens preferenser. Kontrakten är 

flexibla och de enda begränsningarna ligger i subjektiva riskantaganden som kan inkorporeras 

i kontraktet. Löptiden på lånet är vanligtvis öppen om inget anges i kontraktet, det vill säga 

löptiden går ut då någon av parterna avslutar kontraktet.21 Detta betyder att långivaren har rätt 

att sälja sina aktier vilket medför att låntagaren måste återlämna den lånade aktien. Om inget 

                                                            
18 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december 2008 
19 http://www.fondhandlarna.se/ 
20 http://www.isla.co.uk/ 
21 Löptiden går att reglera i kontraktet men det är mycket ovanligt 
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annat statueras i kontraktet har låntagaren sex dagar på sig att återlämna aktien annars 

tillfaller säkerheten långivaren.22 I likhet kan låntagaren återlämna aktierna och avsluta lånet 

när som han eller hon behagar, vilket expedieras kommande bankdag. Enligt Joakim 

Håkansson är den genomsnittliga löptiden på ett aktielån globalt sett cirka 114 dagar. Ser man 

till utländska börser så finns det fler restriktioner gällande aktielån. Efter finanskrisen under 

2008 har de flesta finansinspektioner i Asien och Europa reglerat handeln för aktielån och 

anskaffandet av korta aktiepositioner.23 

3.1.2 Prissättning 

Kostnaden för ett aktielån har likheter med räntan på ett vanligt lån. Låntagaren betalar en 

ränta för de lånade aktierna där långivaren är prissättare. Denna ränta kalkyleras på årsbasis 

genom en procentsats på aktiens kursvärde som sedan räknas om till dagsränta. Priset på lånet 

styrs av det utbud och den efterfrågan som finns på marknaden vid tidpunkten för lånet så 

trots att långivaren är prissättare agerar alla långivare likartat. Långivaren har rätt att justera 

priset under löptiden. Att låna aktier är relativt billigt, om hundra Ericsson aktier lånas till 

kursen 62 kronor24 och långivaren sätter en ränta på 0,25 procent av kursvärdet betalar 

långivaren endast 0.43 kronor i ränta per dag.25 

3.1.3 Vem lånar ut aktier? 

För att handla aktier på marknaden behövs ett förvaringsinstitut, också kallat depåbank. En 

depåbank fungerar som ett lager där aktörer förvarar sina aktier. Marknaden för denna typ av 

verksamhet kallas för custodian marknaden. De fem största aktörerna på den globala 

custodian marknaden innehar 70 till 75 procent av alla aktier i världen.26 Denna typ av 

förvaringsinstitut är således stora aktielångivare. På den svenska marknaden är SEB det 

största förvaringsinstitut för aktier. De tre andra svenska storbankerna; Handelsbanken, 

Swedbank och Nordea agerar också som långivare på den svenska aktiemarknaden.  Andra 

stora aktielångivare finns bland fondbolag och indexfonder som till exempel AP-fonderna. 

För aktörer som innehar ett stort antal aktier (eller som tillhandahåller aktier åt tredje part) kan 

aktieutlåning vara ett bra sätt att uppnå ytterligare avkastning. Eftersom säkerheten på lånet 

överstiger det lånade värdet är aktieutlåning näst intill riskfri från långivarens perspektiv och 

                                                            
22 Enligt GMSLA avgörs detta av hur lång likvid som används på börsen eller den av clearingorganisation där 
aktien ursprungligen levererats 
23 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december 2008 
24 Kurspris 4:e januari 2009 
25 ä  
26 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december 2008 
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således ett attraktivt sätt att få avkastning på aktier som annars skulle ligga vilande hos 

långivaren.27 

3.1.4 Vem lånar aktier? 

Aktielån har en rad olika användningsområden. Något som är vanligt förekommande på 

aktiemarknaden är så kallade autolån. Med autolån menas ett lån av ett visst antal aktier som 

används för att slutföra en försäljning när transaktionen av den ursprungliga aktieposten av 

någon anledning inte går igenom. Nedan följer ett exempel på när autolån används.28 

Exempel 1 

Aktör A köper en aktiepost om 10 000 aktier av aktör B. Aktör A säljer direkt dessa aktier 

vidare till aktör C. När transaktionen mellan A och B skall genomföras stämmer köparens och 

säljarens pris inte överrens. Då aktör A redan sålt aktieposten till aktör C utgår dröjsmålsränta 

om aktierna inte levereras vidare. Eftersom kostnaden att låna aktier är låg lånar aktör A en 

identisk aktiepost (autolån) av sin depåbank. Dessa aktier kan nu direkt levereras till aktör C. 

När aktör A får aktierna av aktör B lämnar han eller hon tillbaka dessa till sin depåbank och 

avslutar lånet. 

Att ta en kort position i en aktiepost (låna) är ett relativt vanligt sätt att hedga sig inom 

warrant- och optionshandel. På detta sätt skyddar aktören sig mot oväntade och oönskade 

kursförändringar.29 

Aktielån används också vid implementerandet av arbitrage handels strategier. Arbitrage 

handel bygger på att det kan förekomma felprissättningar på aktier som handlas på mer än en 

börs. Om en aktie är undervärderad på en börs men rätt eller övervärderad på en annan kan en 

aktör ta en kort position (låna) på de ena börsen och samtidigt ta en lång position i samma 

aktie men på den andra börsen. På så sätt kan aktören utnyttja felprissättningar och uppnå en 

positiv avkastning.30 

Ett annat användningsområde för aktielån är vi spread strategier. Vid spread strategier kan en 

aktör uppnå positiv avkastning genom att handla med A och B aktier, det vill säga två olika 

aktier som ställs ut av samma bolag till exempel Ericsson A och Ericsson B. Aktören tar en 

                                                            
27 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december 2008 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
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kort position i den ena aktien och en lång position i den andra för att tjäna på spreaden det vill 

säga skillnaden i kursvärdet mellan A- och B-aktierna.31 

3.1.5 Blankning (short selling) 

Som förklarades tidigare så fungerar aktielån som ett verktyg inom ett antal strategier och 

transaktioner. När man talar om blankning, eller short selling, menas att aktören i fråga 

använder instrumentet aktielån för att spekulera i nedgångar på aktiemarknaden. I praktiken 

lånar ”blankaren” aktier av en långivare (till exempel Handelsbanken) för att direkt sälja 

aktierna vidare på aktiemarknaden. ”Blankaren” förutspår en kursnedgång och köper 

motsvarande aktier vid en senare tidpunkt till ett lägre pris. När han eller hon innehar aktierna 

återlämnas dem till långivaren. ”Blankaren” har betalt ränta på de lånade aktierna under 

löptiden men gör en vinst i kursskillnaden mellan tidpunkten då han eller hon säljer de lånade 

aktierna och tidpunkten för anskaffandet av aktierna. 

Blankning som strategi är riskfylld och kräver mycket kapital (för ett lån krävs en aktiepost 

om minst en miljon svenska kronor)32. Den stora risken gällande blankning är att det inte 

finns någon teoretisk gräns för hur mycket en ”blankare” kan förlora, till skillnad från 

investering i en aktiepost. Om kurspriset stiger istället för att sjunka gör den som blankat en 

förlust på kursdifferensen samtidigt som han eller hon måste betala ränta till långivaren. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

Enligt mikroekonomisk teori (Alfred Marshall, 1890) styrs jämviktspriset på en marknad av 

utbud och efterfrågan. Utbud respektive efterfrågan styrs av aktörernas preferenser och skapar 

en jämvikt på marknaden. Förändringar i utbudet eller efterfrågan resulterar i en ny jämvikt.33 

När utbudet ökar sjunker priset och på samma sätt ökar priset då utbudet sjunker. Nedan 

kommer denna teori ligga till grund för att förklara hur aktiemarknaden bör reagera vid en 

ökning av blankningsaktiviteten. 

3.2.1 Emilson-Jansson:s dynamiska utbud 

Vi kommer att presenter en tolkning av ovanstående teori för att förklara hur utbudet på 

aktiemarknaden förändras när aktier blankas. 

                                                            
31 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december 2008 
32 Enligt Svenska Handelsbankens regler 
33 Walter Nicholson, Microeconomic theory Basic principles and extentions, s. 9-10  
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På aktiemarknader är den totala kvantiteten av aktier konstant på kort sikt, medan den på 

längre sikt kan förändras genom exempelvis nyemission eller split. Möjligheten att ta en kort 

position på aktiemarknaden skapar ett scenario som ej kan förklaras av klassisk utbuds- och 

efterfrågeteori. Om möjligheten att gå kort är tillåtet på marknaden förändras utbudet då alla 

aktörer (i praktiken) har möjlighet att agera säljare. När en aktör tar en kort aktieposition för 

att blanka kommer denna aktie att säljas till rådande marknadspris. Långivaren lånar ut aktien 

eftersom han eller hon inte kan tänka sig att sälja då långivaren värderar aktien högre än 

marknadspriset. Detta medför att låntagaren övertar långivarens roll i utbudet. I och med detta 

förändras utbudet genom att det finns fler aktörer som vill sälja till rådande marknadspris. 

Detta kallar vi för det dynamiska utbudet. Antaganden som antas vid det dynamiska utbudet 

är: 

1. En aktör säljer endast en aktiepost då han eller hon anser att aktien är övervärderad 

2. Informationen på marknaden är asymmetrisk (marknaden är inte effektiv). 

3. En aktör som blankar en aktie ämnar sälja denna direkt vid leverans 

4. Alla aktörer agerar rationellt. 

 

Exempel 2 

Nedan följer ett exempel på det dynamiska utbudet. Läsaren bör ha i åtanke att detta är en 

förenkling av verkligheten som syftar till att ge en förståelse för den grundläggande teorin i 

det dynamiska utbudet. Således ger exemplet endast en teoretisk bild av det dynamiska 

utbudet. I exemplet visas endast blankningens påverkan, därav antas allt annat lika (ceteris 

paribus). 

Aktien har ett kurspris på 50 kronor. Aktör A innehar en aktiepost om 10,000 aktier. Han 

värderar aktien till 60 kronor vilket betyder att han inte är intresserad av att sälja aktieposten 

till kurspriset 50 kronor. Aktör A ställer ut sina aktier för utlåning. Aktör B tror på en 

kursnedgång inom en snar framtid och värderar aktien till 40 kronor. Han lånar därför aktör 

A:s aktiepost för att blanka aktien. Vid leverans ställer aktör B ut aktierna till försäljning. 

Ponera att Aktör B är villig att sälja till lägst 45 kronor per aktie. Utbudet vid given tidpunkt 

ökar vid kurspris 50 kronor (Aktör B säljer givetvis till högsta möjliga pris). 
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Modell 1 

 

Utbudsförändringen leder till att marknaden söker en ny jämvikt vid kurspris 47,50 kronor (se 

modell). 

Exemplet visar på hur blankningen pressar ner priset på aktiemarknaden genom att det 

dynamiska utbudet ökar. 

Vid studier av separata aktier är datamaterialet osäkert, exempelvis kan ett stort autolån 

underminera resultatet och felaktigt visa på ett ökat dynamiskt utbud. Om studien däremot 

innefattar hela datamaterialet av aktielån för att titta på hur börsen generellt reagerar blir 

enstaka autolån av mindre betydelse. 

 

3.3 Studiens hypotes 
Nedan formas en hypotes som kommer att användas som ansats för den empiriska 

undersökningen. Givet Emilson-Jansson:s dynamiska utbud sjunker aktiepriset vid blankning 

av nämnd aktie eftersom det finns fler aktier till salu för marknadspriset än vad det finns 

köpare. Således lyder vår hypotes: 

En ökning av blankade aktier bör sänka priset på börsen. 
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4 Ekonometrisk Teori 
Nedan redogörs för de ekonometriska modellerna Enkel Regressionsmodell och Vektor 

Autoregressiv modell som använts för att undersöka eventuella samband i datamaterialet. Vi 

inleder med att diskutera problem med tidsseriedata och tester för att säkerställ 

datamaterialets användbarhet. 

 

4.1 Tidsseriedata 
Tidsseriedata innebär ofta problem då serien kan vara ickestationär vilket resulterar i att de 

ekonometriska undersökningarna kan visa på såkallad nonsensregression. Att en tidsserie är 

stationär betyder att den fluktuerar runt ett konstant medelvärde eller en linjär trend 

(trendstationär).34 Ett tydligt exempel på stationär data är cykliska tidsserier som rör sig runt 

en given trend. Vad gäller finansiell data är detta sällan fallet då variabeln ofta har en tendens 

att växa över tiden utan att sträva mot ett givet medelvärde, så kallad icke-stationär.35 Vid 

problem med icke-stationäritet är det möjligt att skatta modeller förutsatt att tidsserierna 

kointegrerar. Kointegration betyder att variablerna balanserar varandra på lång sikt men inte 

nödvändigtvis på kort sikt, med andra ord har tidsserierna en gemensam långsiktig trend. Om 

modellens residualer är stationära kointegrerar variablerna (har samma enhetsrot) och 

materialet behöver inte korrigeras för att vara användbart i en ekonometrisk modell. 

Kointegrationen mellan två tidsserier kan beskrivas av variablerna  och , båda serierna 

bestäms av en gemensam nämnare ( ). Denna nämnare kan förklaras som tidsseriernas 

stokastiska trend.36 

 

                                                                      Källa: Westerlund, s.207 

Då tidsserierna är konintegrerade kan man skriva trenden som en random walk modell, vilket 

betyder att förändringarna endast förklaras av en slumpvariabel.37 

 

                                                                    Källa: Westerlund, s.207 

                                                            
34 Peter Englund, Torsten Persson, Timo Teräsvirta, Statistiska metoder för ekonomiska 
    tidsserier, Ekonomisk debatt 2003, årg 31, nr 8  
35 Ibid.  
36 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 209-211  
37 Ibid. s. 203 
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4.1.1 Test för stationäritet 
För att testa om en tidsserie är stationär eller inte undersöks förekomsten av en enhetsrot, en 

vanlig metod för att undersöka detta är Dickey-Fuller testet. Testet utgår från en första 

ordningens Autoregressiva modell (AR(1) mer information senare i studen):38 

    Källa: Westerlund, s.207 

Genom att subtrahera båda sidorna med  får vi följande uppställning:39 

             ∆ 1     Källa: Westerlund, s.207 

∆     Källa: Westerlund, s.207 

För att tidsserien ska vara stationär måste  vara mindre än 1. Om modellen ovan skattas 

kommer parametern  visa om materialet är stationärt genom hypotesen:40 

:  0    Källa: Westerlund, s.208 

:  0    Källa: Westerlund, s.208 

Hypotesen  säger med andra ord att variabeln innehåller en enhetsrot vilket betyder att den 

är ickestationär. Resultaten testas sedan med T-statistikan för att kunna förkasta 

nollhypotesen.41 I ett ekonometriskt datorprogram, så som Eviews, kan detta göras direkt på 

datamaterialet. 

 

4.2 Regressions analys 

För att utreda hur ett linjärt samband mellan två eller fler variabler ser ut används en metod 

kallad Regressionsanalys. Regressionsmodeller används flitigt av företag och institutioner för 

analys och prognostisering av datamaterial. Den enkla regressionsmodellen används för att 

analysera relationen mellan två variabler (då fler variabler behandlas används multipel 

regressionsmodell). Modellen visar hur den ena variabelns värde påverkas av en annan 

variabel, det vill säga att man använder sig av en så kallad oberoende variabel för att förklara 

                                                            
38 Westerlund, s. 207 
39 Ibid, s. 207 
40 Ibid, s. 208 
41 Ibid, s. 208 
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den beroende variabeln.42  Grunden i modellen har en systematisk del samt en slumpmässig 

del där: 

     Källa: Westerlund, s.71 

Den beroende variabeln  kan skrivas som en linjär funktion av ett interept ( ) , en 

förklarande variabel ( ) med en riktningskoefficient ( ) samt en slumpterm ( .43 

 

Modellen har vidare ett antal grundantaganden för att fungera. Dessa är:44 

1. Det förväntade värdet av slumptermen  är lika med 0. Vi skriver 

0 

2. Slumptermen  har samma varians för alla i. Vi skriver 

 

3. Kovariansen mellan varje talpar  och  är lika med 0 för alla . Vi skriver 

, 0     

4. Den oberoende variabeln  är inte slumpmässig och antar minst två värden. 

5. Slumptermen  har en normalfördelning. Vi skriver 

~ 0,  

Det första antagandet säger att modellen är linjär och kan skrivas som ekvationen ovan. 

Vidare måste det förväntade värdet av slumptermen vara 0, detta pågrund av att slumptermen 

är skillnaden mellan det förväntade värdet och det observerade. Detta kan visas genom 

följande ekvation:45 

0    Källa: Westerlund, s. 73 

Vidare kan det visas att variansen av modellen är lika med  genom följande ekvation då 

variansen av en konstant är lika med noll:46 

    Källa: Westerlund, s. 73 

                                                            
42Gerald Keller, 2005 Statistics for management and economics, s. 578 
43 Westerlund, 2005, s. 69 
44 Ibid, s. 72-73 
45 Ibid, s. 73 
46 Ibid, s.73  
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Liknande kan det visas att kovariansen mellan  och  är den samma som mellan  och . 

Detta på grund av ekvationen:47 

    Källa: Westerlund, s. 73 

Detta betyder att de fel vi gör kring regressionslinjen är slumpmässiga och i genomsnitt lika 

med noll.48 

Det tredje antagandet betyder att variansen av slumptermen är lika med variansen för alla . 

Då är osäkerheten på spridningen lika stor vid varje medelvärde av den oberoende variabeln. 

Det betyder att data är homoskedastiskt. I andra fall när  är data 

heteroskedastiskt.49 

Fjärde antagandet menar att data är slumpmässigt framtaget vilket betyder att en observation 

inte hänger ihop med en annan observation. Med andra ord kan man inte säga något om en 

observation genom att studera en annan. Om det antagandet inte är uppfyllt är data 

autokorrelerad.50 

Vidare måste den oberoende variabeln minst kunna anta två värden som inte är slumpmässiga. 

Detta gäller för att modellen ska vara systematisk och möjlig för modellering. Den 

systematiska delen kan delas in i två delar,  och . Om  endast kan anta ett värde 

kommer vi endast att skatta en vågrät linje.51 

För att skatta en ekvation som förklarar variablernas förhållande behövs en estimator som 

skattar värdena av  och  till estimaten  och . Den estimatorn som är mest 

väntevärdesriktig när ovanstående antaganden är uppfylla är enligt Gauss-Markow teoremet 

är OLS-estimatorn (ordinary least square). OLS-estimatorn estimerar parametrarna  och  

genom välja den estimeringen som har minsta möjliga kvadrerade avstånd mellan den 

anpassade linjen och de observerade värdena.52 

 

                                                            
47 Westerlund, 2005, s. 73 
48 Ibid, s. 73 
49 Ibid, s. 73 
50 Ibid, s.73 
51 Ibid, s.73-74 
52 Ibid, s. 74-75 
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4.3 Vektor Autoregressiv Modell 
Autoregressiva modeller använd ofta vid studier av tidseriedata då variabelns värde påverkas 

av tidigare observationer (tidsförskjutningen av observationerna benämns ofta inom 

ekonometri som lagg). Vid studier av endast en tidsserievariabel av detta slag används en 

enkel autoregressiv modell benämnd AR(1).53 Då fler tidsserier undersöks kan en strukturerad 

modell orsaka problem pågrund av osäkerhet om en variabel faktiskt är exogen eller endogen. 

I detta fall kan en Vektor Autoregressiv modell (VAR) användas. Istället för, som i den enkla 

regressionsmodellen, att en variabel behandlas som endogen och den andra exogen, behandlas 

variablerna symmetriskt. I en modell med två variabler tillåts  påverkas av föregående 

värden av  samt nuvarande och tidigare värden av , samtidigt som motsatt förhållande 

gäller för . Enligt första ordningens VAR (VAR(1))sätt följande ekvationssystem upp:54 

    Källa: Enders, s. 264 

    Källa: Enders, s. 264 

Modellen förutsätter att variablerna är stationära (i övriga fall används en Vector Error 

Correction Model). Vidare krävs att  och  är feltermer (white noise) med en 

standardavvikelse på och . Termerna  och  får inte vara korrelerade. Ovanstående 

ekvationer utgör första ordningens VAR där variablerna har en tidsförskjutning på en period. 

Modellen ger möjlighet till respons då variablerna får påverka varandra.  utgör den direkta 

effekten av en förändring i  på och motsatt förhållande för . En effekt av  ger en 

indirekt effekt på  och  ger en indirekt effekt på . För att lösa ekvationssystemet kan 

det transformeras till en mer användbar form med hjälp av matrisalgebra på följande vis:55 

1
1     Källa: Enders, s. 265 

eller 

    Källa: Enders, s. 265 

där 

1
1 , , , ,     Källa: Enders, s. 265 

 
                                                            
53 Philip Hans Franses, Time series models for business and economic forecasting, s. 32  
54 Walter Enders, Applied econometric time series, s. 264 
55 Ibid, s. 264-265 
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Premultiplikation med inversen av  ( ) ger oss VAR modellen i standard form.56 

    Källa: Enders, s. 265 

där 

 
  

                                   Källa: Enders, s. 265 

 kan definieras som vektorn av ,  som elementet i rad  och kolumn  av matris  

och  som vektorn av . Med denna definition kan det första ekvationssystemet skrivas om 

till följande:57 

 

                                Källa: Enders, s. 265 

Residualerna  och  är sammansatta av impulserna från de inledande ekvationernas white 

noise. Därav har de ett medelvärde på noll, en konstant varians och är okorrelerade. På grund 

av detta påverkar de inte VAR modellen. Med denna omskrivning går det att testa 

ekvationerna 1 och 2 pågrund av att variablerna i  har försvunnit som är ett krav då 

ekvationerna är symmetriska i modellen.58 

För att estimera modellen behövs det optimala antalet förskjutna tidsperioder fastställas. För 

beslut om antalet laggade värden kan olika test utföras, de två vanligaste testen är Akaike 

Information Criterion (AIC) och Schwartz Bayesian Criterion (SBC). Dessa visar på vilket 

antal förskjutna tidsperioder som är mest lämpliga för de undersökta variablerna.59 Vidare ger 

VAR-modellen oss möjligheten att utföra ett Granger Causality test. Det undersöker om en 

variabel inte påverkas av en annan. Testresultatet utgår med andra ord från en nollhypotes där 

den testade variabeln exkluderas som förklarande variabel.60 

                                                            
56 Enders, s. 265 
57 Ibid, s. 265 
58 Ibid, s. 265-266 
59 Ibid, s. 69 
60 Ibid, s. 283 
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4.4 Val av ekonometriska modeller 

4.4.1 Den enkla regressionsmodellen 
Den enkla regressionsmodellen är grundläggande och enkel att både förstå och använda vilket 

gör lämplig. Modellen tillåter oss att testa ett specifikt samband då vi kan anta en av 

variablerna som exogen och bygga modellen utifrån studiens ekonomiska teori. På grund av 

att modellen utgår från ekonomisk teori blir svaren enkla att förstå och lättare att tolka. 

4.4.2 Den Vektor autoregressiva modellen 
På grund av dess utformning innehar VAR modellen en rad egenskaper som gör den lämplig i 

studiens empiriska tester. För det första tillåts tidsförskjutna värden av båda variablerna (till 

skillnad från en AR-modell) påverka modellen vilket lämpar sig för datamaterialet då både 

börsen och blankningsverksamheten kan tros påveras av tidigare observerade nivåer. 

Modellens uppbyggnad möjliggör också att sätta alla variabler som endogena, och därav inte 

behöva anta en exogen variabel, vilket komplimenterar den enkla regressionsmodellen. 

Vidare tillåter den oss att testa (med Granger Causality test) om blankningen verkligen är den 

påverkande variabeln. Vidare underlättas utförandet av testerna eftersom det är möjligt att 

estimera modellen med OLS estimatorn. 
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5 Empiri 
I följande avsnitt testas vår hypotes i syfte att svara på studiens frågeställning om sambandet 

mellan blankning och kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Inledningsvis kommenteras 

datamaterialet och de variabler som används i undersökningarna. Slutligen presenteras 

resultaten från de ekonometriska tester som utförts. 

 

5.1 Data 

Datamaterialet som ligger till grund för denna studie består av två tidsserier som uttrycker 

observationer av antalet aktiva aktielån(SHARES) samt prisnivån på OMX Stockholm 30. 

Serierna visar på observationer av antal utlånade aktier respektive prisnivå efter börsens 

stängning den sista handelsdagen varje börsvecka. Observationerna sträcker sig från första 

augusti 2003 till 28:e november 2008. På grund av finanskrisen och de extremt volatila 

tiderna på börsen under 2007 och 2008 studeras datamaterialet i tre olika tidsintervall. Detta 

betyder att sex olika tidsserier har skapats. De olika tidsserierna blir således aktielån under 

hela perioden, aktielån före finanskrisen och aktielån under finanskrisen samt OMX under 

hela perioden, OMX före finanskrisen och OMX efter finanskrisen. För att möjliggöra denna 

uppdelning bestämdes en startpunkt för finanskrisen. Efter att ha studerat rapporter, 

uttalanden och tidningsartiklar fastslogs att kollapsen av två av Bear and Stearns hedgefonder 

den 21 juni 2007, efter stora förluster på den amerikanska subprimelånsmarkanden, var 

startskottet för den aktuella finanskrisen.61 Den första observationen för den senare av de två 

kortare tidsserierna är således 22 juni 2007 och den sista observationen för den tidigare 

tidsserien är 15 juni 2007. 

Datamaterialet om aktielån har, som nämnts tidigare, en del svagheter. Då de redovisade 

nivåerna av aktiva aktielån innehåller lån som tagits för andra ändamål än just blankning, bör 

läsaren ha i åtanke att tidsserien visar en indikation på blankningsvolymen och inte dess sanna 

värde. Aktielån som används till att blanka aktier utgör cirka 15 procent av de totala lånen. 

Siffran kan te sig låg för att datamaterialet skall vara användbart men i praktiken är andra 

typer av aktielån, så som autolån och spreadhandel, relativt konstanta över tiden. Därav kan 

                                                            
61http://www.va.se/nyheter/2008/08/13/sa-sankte-usa-krisen-borse/, hämtad 22:a januari 2009 
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förändringen i aktielån antas ge en indikation på blankningsaktiviteten vid 

Stockholmsbörsen.62 

Utländska aktörer som verkar på den svenska aktiemarknaden representeras ej i det 

datamaterial som behandlas i studien. Detta på grund av att utländska aktörer inte har någon 

plikt att redovisa sina aktielån till Nasdaq OMX. Det kan dock antas att aktörer på marknaden 

agerar rationellt vilket betyder att de utländska aktörerna kommer att följa samma mönster 

som de svenska blankningsaktörerna.63 

Ett problem med datamaterialet angående dess kompatibilitet är att aktielån representeras av 

OMX SWE Largecap medan Stockholmsbörsen representeras av OMX Stockholm 30. De 

aktier som lånbara representeras dock till cirka 86 procent64 av OMX Stockholm 30, vilket 

gör indexet lämpligt för studien. 

I de empiriska modellerna modifieras datamaterialet till att endast visa förändringarna från 

vecka till vecka i de respektive tidsserierna, eftersom de absoluta nivåerna inte är relevanta. 

Således visar tidsserien över OMX Stockholm 30 på prisförändringen i kronor som skett från 

vecka 1 till vecka  och tidsserien över aktielån visar på förändringen av aktiva lån från 

vecka 1 till vecka . Nedan betecknas dessa variabler som OMXCHANGE och 

LOANCHANGE. Materialen som avser perioden före finanskrisen benämns med tilläget PRE 

och materialet som avser tidsperioden under finanskrisen benämn med POST. 

Vid test av hur många tidsförskjutna värden som bör användas i VAR-modellen sätts en 

restriktion för maximalt antal lagg. Restriktionen bestäms utifrån ekonomisk intuition att 

Stockholmsbörsen inte bör påverkas av blankning utförd för mer än tre veckor sedan. Detta 

pågrund av att omsättningen på Stockholmsbörsen är så pass stor att det dynamiska utbudet 

endast påverkar börsen under en kortare tid. Restriktionen sätts till tre veckor, vilket betyder 

tre lagg. 

5.1.1 Test för stationäritet 

Som ovan nämnts behöver variablerna vara stationära för att ge ett väntevärdesriktigt resultat. 

Nedan testas variablerna OMXCHANGE, LOANCHANGE, OMXCHANGEPRE, 

LOANCHANGEPRE, OMXCHANGEPOST och LOANCHANGEPOST för stationäritet 

med ett Augmented Dickey Fuller test. 

                                                            
62 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december 2008 
63 Ibid 
64 Ibid 



29 
 

Null Hypothesis: LOANCHANGE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=15) 
   t-Statistic Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -19.40590 0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.453737  
 5% level  -2.871731  
 10% level  -2.572273  
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Källa: Eviews 

Null Hypothesis: OMXCHANGEPRE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
   t-Statistic Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.61289 0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.462737  
 5% level  -2.875680  
 10% level  -2.574385  
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 
Null Hypothesis: LOANCHANGEPRE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
   t-Statistic Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -17.77218 0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.462737  
 5% level  -2.875680  
 10% level  -2.574385  
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Källa: Eviews 

Null Hypothesis: OMXCHANGEPOST has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
   t-Statistic Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.649810 0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.520307  
 5% level  -2.900670  
 10% level  -2.587691  
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 
Null Hypothesis: LOANCHANGEPOST has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
   t-Statistic Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.365102 0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.520307  
 5% level  -2.900670  
 10% level  -2.587691  
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Källa: Eviews 

Null Hypothesis: OMXCHANGE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=15) 
   t-Statistic Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.74425 0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.453737  
 5% level  -2.871731  
 10% level  -2.572273  
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Resultaten visar att vi i varje test kan förkasta nollhypotesen med 1 procent signifikansnivå 

om att någon av variablerna innehåller en enhetsrot. Vi drar slutsatsen att variablerna är 

stationära och användbara, utan vidare korrigering, för den ekonometriska modelleringen. 

 

5.2 Ekonometrisk modellering 

I kommande avsnitt kommer vi med hjälp av utvalda ekonometriska modeller utreda 

eventuella samband mellan ovan testade variabler. Vi inleder med att använda oss av den 

Enkla Regressionsmodellen för att sedan fortsätta studien med den mer komplexa Vektor 

Autoregressiva Modellen (VAR). I de empiriska studierna används en signifikansnivå på 10 

procent. 

5.2.1 Enkla Regressionsmodellen 

Den enkla regressionsmodellen testas med målet att visa på ett eventuellt samband mellan 

OMXCHANGE och LOANSCHANGE. I enighet med studiens hypotes, om att blankning bör 

påverka Stockholmsbörsen, sätts OMXCHANGE som endogen variabel och LOANCHANGE 

som exogen variabel. Modellen som testas är således följande: 

   Formel 5.2.1 

Vid testerna kommer modellen att estimera värden för  och . Dessa koefficienter(C(1) 

och C(2)) testas om de är signifikant skilda från noll. Om  är signifikant skild från noll 

finns det ett samband mellan LOANCHANGE och OMXCHANGE. 

5.2.2.1 Test på hela tidsperioden 
Simple Linear Regression 
Dependent Variable: OMXCHANGE 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/09   Time: 00:06 
Sample: 8/01/2003 11/28/2008 
Included observations: 279 
OMXCHANGE=C(1)+C(2)*LOANCHANGE 
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C(1) 0.256995 1.528630 0.168121 0.8666 
C(2) 5.67E-08 3.60E-08 1.577516 0.1158 
R-squared 0.008904 Mean dependent var 0.318853 
Adjusted R-squared 0.005326 S.D. dependent var 25.59300 
S.E. of regression 25.52476 Akaike info criterion 9.324317 
Sum squared resid 180469.1 Schwarz criterion 9.350348 
Log likelihood -1298.742 Durbin-Watson stat 2.030418 

Källa: Eviews 
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Enligt resultatet kan vi ej, med en signifikansnivå på 10 procent, förkasta nollhypotesen att 

koefficienten C(2) är skild från noll. med Om Signifikansnivån på testet höjs till 12 procent 

förkastas nollhypotesen och modellen visar på ett positivt samband mellan OMXCHANGE 

och LOANCHANGE. Dock är förklaringsgraden (R-squared) försvinnande liten och en 

signifikansnivå på 12 procent är ej accepterbar i studien. Vi finner således inget bevis för att 

LOANCHANGE påverkar OMXCHANGE. Vidare kan det noteras att modellen inte finner 

problem med autokorrelation då Durbin-Watson statikan överstiger det kritiska värdet65. 

5.2.2.2 Test på tiden innan finanskrisen 

Simple Linear Regression 
Dependent Variable: OMXCHANGEPRE 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/09   Time: 00:28 
Sample(adjusted): 8/01/2003 6/15/2007 
Included observations: 203 after adjusting endpoints 
OMXCHANGEPRE=C(1)+C(2)*LOANCHANGEPRE 
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C(1) 3.559711 1.261656 2.821459 0.0053 
C(2) 7.33E-09 3.19E-08 0.230001 0.8183 
R-squared 0.000263 Mean dependent var 3.562808 
Adjusted R-squared -0.004711 S.D. dependent var 17.93262 
S.E. of regression 17.97481 Akaike info criterion 8.625623 
Sum squared resid 64941.87 Schwarz criterion 8.658266 
Log likelihood -873.5008 Durbin-Watson stat 2.194985 

Källa:Eviews 
Resultaten visar att nollhypotesen ej kan förkastas och att C(2) inte är skiljt från noll. Detta 

visar att det inte finns något linjärt samband mellan variablerna. Vi kan således förkasta att 

LOANCHANGEPRE påverkar OMXCHANGEPRE. Modellen har inte något problem med 

autokorrelation då Durbin-Watson statistikan överskrider det kritiska värdet66. 

5.2.2.3 Test på tiden under finanskrisen 

Simple Linear Regression 
Dependent Variable: OMXCHANGEPOST 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/09   Time: 00:34 
Sample(adjusted): 6/22/2007 11/28/2008 
Included observations: 76 after adjusting endpoints 
OMXCHANGEPOST=C(1)+C(2)*LOANCHANGEPOST 
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C(1) -8.778662 4.330141 -2.027339 0.0462 
C(2) 1.51E-07 8.76E-08 1.718715 0.0898 
R-squared 0,038386 Mean dependent var -8.345921 
Adjusted R-squared 0.025392 S.D. dependent var 38.17317 
S.E. of regression 37.68542 Akaike info criterion 10.12239 
Sum squared resid 105094.1 Schwarz criterion 10.18372 
Log likelihood -382.6507 Durbin-Watson stat 2.046112 

                                                            
65 Se Appendix 3 
66 Ibid 
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Källa:Eviews 
Resultaten visar, vid en signifikansnivå på 10 procent, att nollhypotesen skall förkastas. Vi 

kan därmed påvisa ett positivt samband mellan variablerna. Det bör beaktas att 

förklaringsgraden är låg, vilket kan förklaras av den begränsade modellen med endast en 

exogen variabel.  Modellen förklarar 3,8 procent av förändringarna i OMXCHANGEPOST. 

Resultaten visar således att LOANCHANGEPOST påverkar OMXCHANGEPOST. Durbin-

Watson statistikan överskrider det kritiska värdet67 och indikerar därmed att modellen inte har 

något problem med autokorrelation. 

5.2.3 Vektor Autoregressiva modellen 

Vid skapandet av VAR-modellen genomförs ett test för hur många laggade värden som bör 

användas i modellen. Sedan följer estimering av VAR modellen för att utreda blankningens 

eventuella påverkan på Stockholmsbörsen. Tidsserierna som testas är samma som i 

föregående avsnitt. 

 

    
Formel 5.2.3 

För att utreda sambandet mellan variablerna studeras koefficienten . Vi använder T-

statistikan för att avgöra om nollhypotesen, att är lika med noll, skall förkastas. Slutligen 

genomförs ett Granger Causality test för att avgöra om LOANCHANGE kan exkluderas som 

förklarande variabel till OMXCHANGE. 

5.2.3.1Test på hela tidsperioden 
VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LOANCHANGE OMXCHANGE 
Exogenous variables: C 
Date: 01/24/09   Time: 18:44 
Sample: 2/28/2003 11/28/2008 
Included observations: 276 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -6526.764 NA 1.21E+18 47.30988 47.33612* 47.32041* 
1 -6521.365 10.68003* 1.19E+18* 47.29975* 47.37845 47.33133 
2 -6518.118 6.376091 1.20E+18 47.30520 47.43638 47.35784 
3 -6518.007 0.216837 1.24E+18 47.33338 47.51703 47.40708 
* indicates lag order selected by the criterion 
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
FPE: Final prediction error 
AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Källa: Eweivs 

                                                            
67 Se Appendix 3 
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Som tidigare nämnts öveparametiserar AIC modellen till skillnad från SC som väljer en mer 

sparsam modell med mindre lagg.68 Då risken finns att förlora värdefull information med SC 

utgår vi ifrån AIC. Således väljs en lagg. 

Vector Autoregression Estimates 
Date: 01/24/09   Time: 18:46 
Sample(adjusted): 8/08/2003 11/28/2008 
Included observations: 278 after adjusting 
Endpoints 
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
 LOANCHANGE OMXCHANGE 
LOANCHANGE(-1) -0.168396 5.07E-08 
 (0.06051) (3.7E-08) 
 [-2.78316] [ 1.37925] • 
   
OMXCHANGE(-1) -33382.23 -0.028002 
 (100603.) (0.06110) 
 [-0.33182] [-0.45833] 
   
C 1159228. 0.232341 
 (2530577) (1.53680) 
 [ 0.45809] [ 0.15118] 

Källa:Eviews 

För att säkerställa ett samband mellan variablerna OMXCHANGE och LOANCHANGE(-1) 

(LOANCHANGE med en lagg) krävs att t-statistikan• överstiger det kritiska värdet för given 

signifikansnivå.  Det observerarade värdet(1.379)  överstiger inte det kritiska värdet för t-

statistikan(3.078)69, därav kan nollhypotesen ej förkastas. 

VAR Pairwise Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 01/24/09   Time: 21:06 
Sample: 8/08/2003 11/28/2008 
Included observations: 278 
Dependent variable: OMXCHANGE 
Exclude Chi-sq df Prob. 
LOANCHANGE 1.902329 1 0.1678 
All 1.902329 1 0.1678 

Källa:Eviews 

Nollhypotesen i testet är att LOANCHANGE ska exkluderas som påverkande variabel till 

OMXCHANGE . Testet indikerar att nollhypotesen ej ska förkastas till given signifikansnivå. 

Detta betyder att LOANCHANGE inte påverka OMXCHANGE i vår modell. 

5.2.3.2 Test på tiden före finanskrisen 
VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LOANCHANGEPRE OMXCHANGEPRE 
Exogenous variables: C 
Date: 01/24/09   Time: 18:45 
Sample: 8/01/2003 6/15/2007 
Included observations: 200 

                                                            
68 Enders, s.69-70 
69 Se Appendix 2 
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Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -4645.342 NA 5.23E+17 46.47342 46.50641* 46.48677 
1 -4636.903 16.62598* 5.00E+17* 46.42903* 46.52798 46.46907* 
2 -4635.555 2.629023 5.13E+17 46.45555 46.62046 46.52229 
3 -4633.112 4.714759 5.21E+17 46.47112 46.70200 46.56455 
* indicates lag order selected by the criterion 
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
FPE: Final prediction error 
AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Källa: Eviews 

AIC indikerar att en lagg bör användas i VAR-modellen.  

Vector Autoregression Estimates 
Date: 01/24/09   Time: 21:28 
Sample(adjusted): 8/08/2003 6/15/2007 
Included observations: 202 after adjusting 
Endpoints 
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
 LOANSCHANGEPRE OMXCHANGEPRE 
LOANCHANGEPRE(-1) -0.225717 5.69E-08 
 (0.06897) (3.2E-08) 
 [-3.27268] [ 1.80195] • 
   
OMXCHANGEPRE(-1) 128903.7 -0.108721 
 (154021.) (0.07047) 
 [ 0.83692] [-1.54271] 
   
C 34320.39 3.844274 
 (2786943) (1.27520) 
 [ 0.01231] [ 3.01464] 

Källa:Eviews 

Det observerar värdet(1,802)• för T-statistikan överstiger inte det kritiska värdet (3.078)70, 

vilket betyder att nollhypotesen ej kan förkastas.  Det indikerar på att vi inte kan verifiera ett 

samband mellan LOANCHANGEPRE(-1) och OMXCHANGEPRE. 

VAR Pairwise Granger Causality/Block Exogeneity Wald 
Tests 
Date: 01/24/09   Time: 21:36 
Sample: 8/08/2003 6/15/2007 
Included observations: 202 
Dependent variable: OMXCHANGEPRE 
Exclude Chi-sq df Prob. 
LOANCHANG
EPRE 

3.247010 1 0.0716 

All 3.247010 1 0.0716 
Källa:Eviews 

Testet indikerar att nollhypotesen ska förkastas vid given signifikansnivå. Detta betyder att vi 

inte kan förkasta att LOANCHANGE ska exkluderas som förklarande variabel i modellen. 

 

                                                            
70 Se Appendix 2 
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5.2.3.3 Test på tiden under finanskrisen 
VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LOANCHANGEPOST OMXCHANGEPOST 
Exogenous variables: C 
Date: 01/24/09   Time: 18:44 
Sample: 8/01/2003 11/28/2008 
Included observations: 73 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -1762.396 NA* 3.38E+18* 48.33963* 48.40238* 48.36464* 
1 -1761.978 0.803247 3.73E+18 48.43774 48.62600 48.51277 
2 -1758.513 6.454679 3.78E+18 48.45241 48.76617 48.57745 
3 -1757.998 0.931355 4.17E+18 48.54789 48.98715 48.72294 
* indicates lag order selected by the criterion 
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
FPE: Final prediction error 
AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

Testresultatet indikerar att modellen inte skall inkludera lagg, därav är inte en VAR-modell 
lämplig för att förklara sambandet mellan LOANCHANGEPOST och OMXCHANGEPOST. 
Inga vidare tester utförs med VAR-modellen. 
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6 Analys 

6.1 Analys av den empiriska studien 
Studiens hypotes, om att ökad frekvens av blankning bör leda till ett ökat dynamiskt utbud 

och pressar ner kurserna på Stockholmsbörsen, visade sig stå svag under tester av de utvalda 

ekonometriska modellerna. Trots att en relativt hög signifikansnivå på 10 procent användes 

fann vi det svårt att visa på några samband mellan förändringen i blankningsaktivitet och 

förändringen av OMX Stockholm 30 index. De empiriska studierna visade på mycket svaga 

resultat för samband mellan variablerna. 

Då hela perioden (LOANCHANGE och OMXCHANGE) studerades kunde inget signifikant 

samband hittas. Sambandet mellan LOANCHANGE och OMXCHANGE visade inget linjärt 

samband vid test av enkel regressionsanalys, vilket var ganska väntat eftersom ett eventuellt 

samband kan vara för komplext för modellen. Ett eventuellt samband kan te sig i många olika 

former, därav testades tidsserierna i en VAR-modell vilket möjliggjorde studier av mer 

komplexa samband. Dock fann vi ej något signifikant samband med denna modell heller. Den 

valda tidsperioden, första augusti 2003 till 28:e december 2008, karakteriseras till en början 

av stadig tillväxt på Stockolmsbörsen för att sedan skakas av en finansiell kris som ledde till 

en tydlig negativ trend med stor volatilitet. Detta mönster försvårar undersökning av samband 

mellan variablerna och gör tidsserierna svåra att arbeta med. En närmare titt på tidsserien för 

aktielån avslöjar att mängden av aktiva lån har ökat med tiden. Den stigande efterfrågan på 

aktielån vittnar om att fler aktörer använder blankning och att instrumentet blivit allt vanligare 

på senare tid. Eftersom populariteten för instrumentet har stigit även under tider då börsen 

visade en tydlig positiv trend kan det misstänkas att datamaterialet kan ge falska signaler till 

forskaren. Att utreda ett instrument med ökande frekvens på aktiemarknaden är problematiskt 

eftersom att ökad omsättning kan rent ut av förklaras av ökad popularitet. 

En förklaring till att sambandet som finns i teorin inte har kunnat påvisas är att frekvensen av 

blankning är för låg i jämförelse med omsättningen på Stockholmsbörsen. Med andra ord är 

påverkan från det dynamiska utbudet för liten för att observeras. En ytterligare förklaring 

skulle kunna vara att det finns för mycket alternativa instrument att jämföra risk/avkastning 

emot. Om utbudet ökar så att priset sjunker blir värdet i att investera på aktiemarknaden större 

och efterfrågan ökar. Det skulle i sådana fall betyda att blankning skulle behöva ske i mycket 

stora nivåer för att sänka priset på börsen. Det innebär teoretiskt att det dynamiska utbudet bör 

fungera är svår att observera på en öppen marknad med olika investerings alternativ. 
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Vid testerna på tidsperioden under finanskrisen, alltså med variablerna OMXCHANGEPOST 

och LOANCHANGEPOST, observerades ett signifikant linjärt samband. Det samband som 

observerades var positivt vilket tyder på att en ökning av blankning skulle leda till en uppgång 

på Stockholmsbörsen i motsats till hypotesen. En möjlig förklaring till detta är att vid osäkra 

tider minskar incitamenten att blanka eftersom marknaden blir svårare att prediktera. Att 

instrumentet är relativt riskfyllt redan under normala omständigheter skulle kunna leda till att 

blankningsaktörer skräms bort då osäkerheten på marknaden stiger. Det signifikanta 

sambandet observerades genom den enkla regressionsmodellen där förklaringsgraden var 

mycket låg (0,038) och signifikansnivån satt till 10 procent. Värdena visar att modellens 

reliabilitet är svag och man kan ifrågasätta om modellen är korrekt uppbyggd och om 

resultaten är trovärdiga. 

Under tidsperioden fram till finanskrisen observerades inget samband mellan variablerna 

OMXCHANGEPRE och LOANCHANGEPRE. En faktor som kan påverka det dynamiska 

utbudet under stabila tider är börsens höga efterfrågeelasticitet. Under sådana tider reagerar 

marknadsaktörerna snabbt på utbudsökningar och prisförändringen blir relativt liten och svår 

att mäta. 

 

6.2 Analys av datamaterialet 
Som nämnts tidigare finns det en rad svagheter med datamaterialet angående aktielån. 

Svagheterna kan orsaka problem på grund av att viktig information, så som utländska aktörers 

aktielån, inte representeras i materialet. Vidare innehåller datamaterialet information som inte 

kan kopplas till blankning vilket resulterar i att de empiriska undersökningarna behandlar 

överflödig och ogiltig data. Vi kan här se problem med både validiteten och reliabiliteten i 

den ekonometriska modellering som gjorts samt i de tester som utförs. Trots problem med 

materialet kan det, som nämnts tidigare, ge en indikation på hur blankningsaktiviteten på 

Stockholmsbörsen ser ut givet att den som behandlar datamaterialet är väl insatt i dess 

problematik. 
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7 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att utreda sambandet mellan Blankning och prisutvecklingen på 

Stockholmsbörsen. För att säkerställa om det finns ett samband eller ej testades två olika 

ekonometriska verktyg, den enkla regressionsmodellen samt den Vektor autoregressiva 

modellen, vid en signifikansnivå på 10 procent. 

De empiriska studierna utgår från teorin om det dynamiska utbudet där vi hävdar att 

blankning ökar utbudet av aktier som ställs ut till försäljning vilket leder till att priserna på 

aktiemarknaden bör falla. 

Resultatet av de empiriska testerna stödjer inte hypotesen i studien. Det enda signifikanta 

resultatet som kunde observeras var ett linjärt samband mellan förändringen av aktiva aktielån 

och Stockholmsbörsens OMX 30 index under finanskrisen (22-06-07 till 28-11-08). Under 

tidsperioden fann vi ett positivt samband mellan de testade variablerna i den enkla 

regressionsmodellen. Resultatet går emot studiens hypotes och beskriver att vid positiva 

förändringar av aktiva aktielån reagerar börsen positivt, vilket skulle betyda att under osäkra 

och volatila tider påverkas börsen positivt av ökad blankning. Dock finner vi detta resultat 

något missvisande eftersom modellen visade på ytterst låg förklaringsgrad och att ett positivt 

samband ter sig osannolikt. Det linjära sambandet kan dock påvisa en tendens att blankningen 

minskar vid osäkra tider. Detta kan förklaras av instrumentets relativt höga risk. 

Resultatet av studien styrker inte att blankning påverkar prisbilden på Stockholmsbörsen. 

Användandet av statistiken över aktielån som ett mått på blankning bör hanteras med 

försiktighet. På grund cirka 15 procent av de totala lånen. I praktiken är andra typer av 

aktielån utöver blankning relativt konstanta över tiden vilket medför att förändringar av aktiva 

aktielån över tiden kan användas som riktmärke för blankningsaktiviteten på 

Stockholmsbörsen.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Datamaterialet angående blankning är, som nämnts tidigare, inte idealt. Ytterligare 

modifiering av datamaterialet, till att endast visa på ren blankningsstatistik och inkludera 

utländska aktörer, skulle underlätta vidare studier. Med ett mer exakt datamaterial skulle man 

med bättre tillförlitlighet kunna undersöka samband mellan blankning och aktiemarknaden. 

Detta skulle även möjliggöra studier av enskilda aktier och ge en klarare bild av blanknigens 

effekter 
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För att studera andra samband mellan blankning och aktiemarknaden kan man undersöka hur 

blankningen påverkas av marknadsrisken. Genom att skapa ett volatilitetsindex över 

stockholmsbörsen kan man jämföra förändringar av blankning mot volatiliteten på börsen, för 

att utreda om blankningaktiviteten påverkas av marknadens volatilitet. 
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Appendix  

Appendix 1  
Graf över aktielånsutvecklingen (total volym) från första augusti 2003 till 28:e december 2008  
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Graf över OMX Stockholm 30 prisindex från första augusti 2003 till 28:e december 2008 
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Appendix 2 

 

Källa: Westerlund, bilaga A 

Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level 
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Appendix 3
 
Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level

 

K includes intercept 
  T    K     dL       dU 
 70.   2.  1.58341  1.64127 
 70.   3.  1.55422  1.67152 
 70.   4.  1.52452  1.70278 
 70.   5.  1.49434  1.73505 
 70.   6.  1.46369  1.76827 
 70.   7.  1.43262  1.80245 
 70.   8.  1.40115  1.83754 
 70.   9.  1.36932  1.87353 
 70.  10.  1.33716  1.91037 
 70.  11.  1.30469  1.94805 
 70.  12.  1.27196  1.98652 
 70.  13.  1.23899  2.02574 
 70.  14.  1.20582  2.06569 
 70.  15.  1.17249  2.10634 
 70.  16.  1.13902  2.14762 
 70.  17.  1.10544  2.18951 
 70.  18.  1.07182  2.23197 
 70.  19.  1.03816  2.27495 
 70.  20.  1.00451  2.31840 
 70.  21.  0.97091  2.36230 
 71.   2.  1.58648  1.64352 
 71.   3.  1.55771  1.67331 
 71.   4.  1.52844  1.70409 
 71.   5.  1.49868  1.73584 
 71.   6.  1.46849  1.76854 
 71.   7.  1.43787  1.80214 
 71.   8.  1.40686  1.83664 
 71.   9.  1.37551  1.87202 
 71.  10.  1.34381  1.90823 
 71.  11.  1.31182  1.94524 
 71.  12.  1.27957  1.98304 
 71.  13.  1.24707  2.02157 
 71.  14.  1.21437  2.06081 
 71.  15.  1.18150  2.10073 
 71.  16.  1.14851  2.14128 
 71.  17.  1.11539  2.18242 
 71.  18.  1.08222  2.22412 
 71.  19.  1.04900  2.26634 
 71.  20.  1.01579  2.30903 
 71.  21.  0.98261  2.35215 
 72.   2.  1.58949  1.64571 
 72.   3.  1.56112  1.67507 
 72.   4.  1.53226  1.70539 
 72.   5.  1.50293  1.73664 
 72.   6.  1.47317  1.76881 
 72.   7.  1.44300  1.80187 
 72.   8.  1.41245  1.83581 
 72.   9.  1.38154  1.87059 
 72.  10.  1.35030  1.90618 
 72.  11.  1.31877  1.94256 
 72.  12.  1.28698  1.97970 
 72.  13.  1.25495  2.01756 
 72.  14.  1.22272  2.05611 
 72.  15.  1.19031  2.09532 
 72.  16.  1.15776  2.13516 
 72.  17.  1.12510  2.17558 
 72.  18.  1.09237  2.21655 
 72.  19.  1.05959  2.25803 
 72.  20.  1.02680  2.29997 
 72.  21.  0.99403  2.34236 
 73.   2.  1.59243  1.64788 
 73.   3.  1.56446  1.67681 
 73.   4.  1.53599  1.70667 
 73.   5.  1.50709  1.73745 
 73.   6.  1.47775  1.76911 
 73.   7.  1.44801  1.80164 
 73.   8.  1.41789  1.83502 
 73.   9.  1.38743  1.86923 
 73.  10.  1.35663  1.90422 
 73.  11.  1.32556  1.93999 
 73.  12.  1.29421  1.97649 
 73.  13.  1.26262  2.01370 
 

 
 
 
 
 
 
 73.  14.  1.23084  2.05159 
 73.  15.  1.19889  2.09013 
 73.  16.  1.16678  2.12927 
 73.  17.  1.13456  2.16899 
 73.  18.  1.10226  2.20925 
 73.  19.  1.06991  2.25001 
 73.  20.  1.03753  2.29124 
 73.  21.  1.00517  2.33290 
 74.   2.  1.59530  1.65001 
 74.   3.  1.56772  1.67852 
 74.   4.  1.53966  1.70793 
 74.   5.  1.51115  1.73825 
 74.   6.  1.48222  1.76943 
 74.   7.  1.45289  1.80144 
 74.   8.  1.42321  1.83429 
 74.   9.  1.39316  1.86793 
 74.  10.  1.36281  1.90235 
 74.  11.  1.33217  1.93752 
 74.  12.  1.30127  1.97341 
 74.  13.  1.27013  2.01000 
 74.  14.  1.23878  2.04724 
 74.  15.  1.20725  2.08511 
 74.  16.  1.17559  2.12359 
 74.  17.  1.14379  2.16263 
 74.  18.  1.11192  2.20220 
 74.  19.  1.07998  2.24227 
 74.  20.  1.04801  2.28280 
 74.  21.  1.01605  2.32375 
 75.   2.  1.59813  1.65209 
 75.   3.  1.57091  1.68020 
 75.   4.  1.54323  1.70920 
 75.   5.  1.51511  1.73904 
 75.   6.  1.48659  1.76975 
 75.   7.  1.45767  1.80127 
 75.   8.  1.42840  1.83360 
 75.   9.  1.39877  1.86670 
 75.  10.  1.36884  1.90057 
 75.  11.  1.33863  1.93516 
 75.  12.  1.30815  1.97046 
 75.  13.  1.27744  2.00643 
 75.  14.  1.24652  2.04304 
 75.  15.  1.21542  2.08028 
 75.  16.  1.18418  2.11811 
 75.  17.  1.15281  2.15649 
 75.  18.  1.12135  2.19540 
 75.  19.  1.08982  2.23480 
 75.  20.  1.05825  2.27465 
 75.  21.  1.02668  2.31492 
 76.   2.  1.60090  1.65413 
 76.   3.  1.57404  1.68185 
 76.   4.  1.54673  1.71043 
 76.   5.  1.51900  1.73985 
 76.   6.  1.49086  1.77009 
 76.   7.  1.46233  1.80113 
 76.   8.  1.43346  1.83295 
 76.   9.  1.40425  1.86553 
 76.  10.  1.37473  1.89886 
 76.  11.  1.34493  1.93288 
 76.  12.  1.31488  1.96761 
 76.  13.  1.28458  2.00299 
 76.  14.  1.25408  2.03900 
 76.  15.  1.22340  2.07563 
 76.  16.  1.19257  2.11283 
 76.  17.  1.16161  2.15057 
 76.  18.  1.13056  2.18883 
 76.  19.  1.09942  2.22757 
 76.  20.  1.06825  2.26676 
 76.  21.  1.03706  2.30638 
 77.   2.  1.60361  1.65614 
 77.   3.  1.57710  1.68348 
 77.   4.  1.55015  1.71166 
 77.   5.  1.52279  1.74065 

 
 
 
 
 
 
 
 77.   6.  1.49503  1.77044 
 77.   7.  1.46690  1.80102 
 77.   8.  1.43842  1.83235 
 77.   9.  1.40961  1.86443 
 77.  10.  1.38048  1.89722 
 77.  11.  1.35108  1.93071 
 77.  12.  1.32143  1.96487 
 77.  13.  1.29155  1.99969 
 77.  14.  1.26146  2.03511 
 77.  15.  1.23119  2.07113 
 77.  16.  1.20076  2.10772 
 77.  17.  1.17020  2.14485 
 77.  18.  1.13954  2.18248 
 77.  19.  1.10881  2.22059 
 77.  20.  1.07801  2.25914 
 77.  21.  1.04721  2.29811 
 78.   2.  1.60626  1.65812 
 78.   3.  1.58010  1.68509 
 78.   4.  1.55351  1.71287 
 78.   5.  1.52651  1.74145 
 78.   6.  1.49912  1.77081 
 78.   7.  1.47136  1.80093 
 78.   8.  1.44325  1.83178 
 78.   9.  1.41483  1.86337 
 78.  10.  1.38610  1.89565 
 78.  11.  1.35711  1.92862 
 78.  12.  1.32785  1.96224 
 78.  13.  1.29836  1.99650 
 78.  14.  1.26867  2.03136 
 78.  15.  1.23879  2.06680 
 78.  16.  1.20876  2.10279 
 78.  17.  1.17860  2.13932 
 78.  18.  1.14832  2.17634 
 78.  19.  1.11797  2.21384 
 78.  20.  1.08756  2.25177 
 78.  21.  1.05712  2.29011 
 79.   2.  1.60887  1.66006 
 79.   3.  1.58304  1.68667 
 79.   4.  1.55679  1.71407 
 79.   5.  1.53015  1.74225 
 79.   6.  1.50312  1.77118 
 79.   7.  1.47572  1.80086 
 79.   8.  1.44800  1.83126 
 79.   9.  1.41994  1.86237 
 79.  10.  1.39160  1.89416 
 79.  11.  1.36299  1.92661 
 79.  12.  1.33411  1.95970 
 79.  13.  1.30501  1.99342 
 79.  14.  1.27571  2.02773 
 79.  15.  1.24622  2.06261 
 79.  16.  1.21658  2.09804 
 79.  17.  1.18679  2.13398 
 79.  18.  1.15690  2.17041 
 79.  19.  1.12693  2.20730 
 79.  20.  1.09689  2.24464 
 79.  21.  1.06680  2.28237 
 80.   2.  1.61143  1.66197 
200.   2.  1.75844  1.77852 
200.   3.  1.74833  1.78871 
200.   4.  1.73815  1.79901 
200.   5.  1.72789  1.80942 
200.   6.  1.71755  1.81994 
200.   7.  1.70713  1.83057 
200.   8.  1.69663  1.84133 
200.   9.  1.68607  1.85219 
200.  10.  1.67543  1.86316 
200.  11.  1.66471  1.87423 
200.  12.  1.65394  1.88541 
200.  13.  1.64308  1.89671 
200.  14.  1.63216  1.90810 
200.  15.  1.62117  1.91961 
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200.  16.  1.61011  1.93122   
200.  17.  1.59900  1.94292 
200.  18.  1.58781  1.95473 
200.  19.  1.57657  1.96665 
200.  20.  1.56527  1.97865 
200.  21.  1.55390  1.99075 
210.   2.  1.76445  1.78358 
210.   3.  1.75483  1.79326 
210.   4.  1.74513  1.80305 
210.   5.  1.73537  1.81295 
210.   6.  1.72554  1.82294 
210.   7.  1.71563  1.83305 
210.   8.  1.70566  1.84325 
210.   9.  1.69561  1.85355 
210.  10.  1.68550  1.86394 
210.  11.  1.67532  1.87445 
210.  12.  1.66508  1.88505 
210.  13.  1.65478  1.89574 
210.  14.  1.64441  1.90653 
210.  15.  1.63398  1.91742 
210.  16.  1.62348  1.92839 
210.  17.  1.61293  1.93947 
210.  18.  1.60232  1.95063 
210.  19.  1.59165  1.96188 
210.  20.  1.58094  1.97323 
210.  21.  1.57015  1.98467 
270.   2.  1.79306  1.80792 
270.   3.  1.78560  1.81543 
270.   4.  1.77808  1.82300 
270.   5.  1.77052  1.83062 
270.   6.  1.76292  1.83831 
270.   7.  1.75528  1.84606 
270.   8.  1.74758  1.85387 
270.   9.  1.73984  1.86174 
270.  10.  1.73207  1.86967 
270.  11.  1.72425  1.87767 
270.  12.  1.71638  1.88572 
270.  13.  1.70849  1.89382 
270.  14.  1.70054  1.90200 
270.  15.  1.69256  1.91023 
270.  16.  1.68453  1.91851 
270.  17.  1.67647  1.92684 
270.  18.  1.66836  1.93524 
270.  19.  1.66022  1.94369 
270.  20.  1.65204  1.95220 
270.  21.  1.64382  1.96077 
280.   2.  1.79690  1.81123 
280.   3.  1.78970  1.81846 
280.   4.  1.78245  1.82575 
280.   5.  1.77517  1.83309 
280.   6.  1.76784  1.84051 
280.   7.  1.76048  1.84797 
280.   8.  1.75307  1.85549 
280.   9.  1.74563  1.86305 
280.  10.  1.73814  1.87068 
280.  11.  1.73061  1.87837 
280.  12.  1.72304  1.88611 
280.  13.  1.71543  1.89390 
280.  14.  1.70778  1.90175 
280.  15.  1.70011  1.90965 
280.  16.  1.69238  1.91761 
280.  17.  1.68463  1.92562 
280.  18.  1.67682  1.93368 
280.  19.  1.66900  1.94180 
280.  20.  1.66113  1.94996 
280.  21.  1.65323  1.95819 
 
 

 

Källa: http://www.stanford.edu/~clint/bench/dw05c.htm 
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Appendix 4 
Intervjuplan 

 

• Kort presentation av dig själv och dina arbetsuppgifter. 

 

Övergripande ämnen: 

1. Hur fungerar blankningshandeln rent praktiskt? 
2. Användning av aktielån i andra sammanhang än blankning? 
3. Vad påverkar frekvensen av blankning på den svenska aktiemarknaden? 
4. Hur förhåller sig OMX data över aktielån med verkligheten? 
5. Blankningens roll på den svenska aktiemarknaden? 
6. Förbud mot blankning, bra eller dåligt? 

 

Fråga 1.1 

Om en aktör vill blanka en aktie, hur går han tillväga? 

Fråga 1.2  

Vad finns det för restriktioner/begränsningar vid aktielån och blankning? 

Fråga 1.3 

Finns det några standardavtal gällande löptider vid aktielån?    

Fråga 1.4 

Hur stor andel utgör de utländska aktörerna på den svenska marknaden för aktielån? 

Fråga 1.5 

Hur ser utbudet av aktielån ut relativt efterfrågan, är marknaden mättad? 

 

Fråga 2.1 

Finns det någon signifikant andel av aktielånen på den svenska aktiemarknaden som används 
för andra ändamål än blankning? 

 

 

Fråga 3.1 
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Vilka faktorer påverkar frekvensen av blankning på den svenska aktiemarknaden? 

 

Fråga 4.1 

Hur förhåller sig OMX data över aktielån med verkligheten? 

 

Fråga 4.2 

Om bristfälligt, vad anser du vara de största bristerna i datamaterialet? 

 

Diskussion: 

• Blankningens roll på den svenska aktiemarknaden 
• Förbud mot blankning 
• Har ni användning av den statistik som OMX ger ut angående aktielån? 

 

 

 

 

 


