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Finanskriser i historien – ett axplock 

Tulpanmanin 1630-talet 

 

 

Nyhet  Europa 1500-talet 

Botaniskt mode 1620-talet 

Sprids till Nederländerna 1630-talet 

Efterfrågan  > Utbudet  => Priset  

Finansiella innovationer - terminshandel => folk sålde varor 

de inte ägde till människor med pengar de inte hade, till priser 

som till sist inte gick att få ut (1636/1637 – priset på tulpanlök 

motsvarar 2 årslöner, 1 hus, 1 mindre skepp) 

Bubblan sprack februari 1637 (jfr IT-bubblan mars 2000) 

  



 
 

Söderhavsbubblan 

1711        Privatpersoner spekulerar i South Sea Co som 

 fått handelsmonopol på Sydamerika (med 

 garanterad avkastning på 6%) o fungerade som 

 bank åt staten => E  => Pris  

1713 Monopolet uteblir men Pris fortsätter  

  Bolag  bildas med reklam för ”företag som ingen 

 får veta vad det ska syssla med” 

1720      Folk säljer för att ”hämta hem” vinst =>  

  Pris   => förändrad lagstiftning 

 (kapitalmarknadslag) 

 

 



Mississippisvindeln 

 

1720 Skotten John Law säljer andelar i 

 företag som skulle exploatera M-

 regionen (guld) 

  Visade sig att regionen var ouppodlad, 

 saknades vägar och endast hade små 

 guldfyndigheter 

  => Pris   

 

 



Senare bubblor och finanskriser i Sverige 

1860-talet    fastigheter 

1870-talet  järnvägar 

1890-talet fastigheter 

1990-talet fastigheter 

2000-talet  IT-bubbla 

2010-talet bobubbla (?) 



Spekulationsmanier 

Hur förenar vi förekomsten av historiska finansbubblor 

och manier med antagandet om “rationella 

förväntningar” i mainstream ekonomisk teori? 

 

Rationalitet: 

1 Fullständighet (aPb, cPd …) 

2 Transitivitet (aPb & bPc => aPc) 

3 Icke-mättnad 

4 Optimalitet (välj a  alla andra) 

Vid osäkerhet tillkommer 

5 Maximera förväntad nytta 

 

  



Förutsätter osäkerhet => risk 

 [Kasta tärning 

 Prob() = 1/6 

 Prob( & ) = 1/6 x 1/6 = 1/36 

 μ = 1/6(1 + 2 + … 6) = 3,5] 

 => när vi köper tillgångar 

 

 

  



Två invändningar: 

1 Svarta svanar (fat tails) 

2 Sannolikhetsfördelningen realiter okänd  

 

Men hypotesen om rationella förväntningar (REH) 

antar att alla tillgångsvärden följer en 

normalfördelningskurva och att alla individer känner till 

detta (=> subjektiva förväntningar = objektiva 

förväntningar = ekonomisk teori) 

 Kriser är omöjliga 

     [Destabiliserande spekulation omöjlig (Friedman) 

 Etavla   =>  Ptavla  =>  Etavla 

 Sälja tavla när P  =>  man förlorar pengar]   



“Macroeconomics was born as a distinct field in the 

1940s (sic!), as a part of the intellectual response to the 

Great Depression. The term then referred to the body of 

knowledge and expertise that we hoped would prevent 

the recurrence of that economic disaster. My thesis in 

this lecture is that macroeconomics in this original sense 

has succeeded: Its central problem of depression-

prevention has been solved, for all practical 

purposes, and has in fact been solved for many 

decades.” 

Robert Lucas (2003) 



=> Hypotesen om effektiva marknader (EMH) 

 Priser är f(fundamenta)  

 spekulation => stabilitet (arbitrage) 

 

Mot detta står vad historien gång på gång visat: 

Finanskriser handlar till stor del om masspsykologi: 

•1   Människor förändras (rationalitet => irrationalitet) 

•2   Olika grupper har olika rationalitet (“noise traders”, 

“insider-outsider”) 

•3  Alla faller offer för det atomistiska felslutet  

 Σ > delarna     (t. ex. lönesänkningar) 

 Individrationalitet => marknaden irrationell 

•4   När andra är galna måste vi också var det (risken att  

ensam ha gått mot marknaden för stor => följa- john 

beteende, informationskaskader m. m.) 

 



• 5   Stabilitet föder instabilitet och vågor av överdriven   

optimism/pessimism (Minsky) 

• 6   Förväntningar på tillgångsmarknaden ser 

annorlunda ut än på vanliga varumarknader, vilket 

gör att destabiliserande spekulation är fullt möjlig: 

 

 Etavla   =>  Ptavla  =>  Etavla  

   

  om man förväntar sig att priset kommer att 

 fortsätta uppåt 

  

 

 

 



En typisk finansiell bubbla  
 
 
 [Bubbla = överdriven spekulation/förväntningar => priser 

avviker från “fundamenta”] 

• Ny era (förskjutning) 

förväntningar om ständig tillväxt => 

• Efterfrågan och utbud på finansresurser ökar => 

• Ökad skuldsättning och risktagande, ökade investeringar, 

minskad känsla av osäkerhet => 

• Räntor stiger (E>U), priser på tillgångar stiger (ingen vill 

sitta på pengar när osäkerheten upplevs ha minskat) => 

• Euforin upphör eller övergång till ren spekulation och 

Ponzifinansiering via nya finansinstrument  => 

• Spekulation i fortsatta prisuppgångar => 

• Boom => 

• Krasch 

 



VARNINGSTECKEN 

• 1 Kraftiga värdestegringar på aktier, fastigheter,   

råvaror  

• 2 Fallande sparkvoter i hushållen 

• 3 Stigande andel lån med rörlig ränta 

• 4 Ovanligt låg riskpremie (små “spreadar”) 

• 5 Slappare kredit- och kostnadskonroll 

• 6 Tendens mot Ponzifinansiering (låna för att betala 

räntor) 

• 7 Långvarig stabil tillväxt  



Finns det varningstecken idag för att 
Sverige skulle ha en finansbubbla? 

Låt oss se på hushållen och bopriserna … 











Svenska Dagbladet 4/10 2013 

”Det är inte i Stockholms innerstad som en investering i 

en bostadsrätt har gett bäst avkastning de senaste åren.  

I hälften av länets 26 kommuner har bostadsrättspriserna 

mer än fördubblats. Mest utmärker sig Nynäshamn med en 

prisuppgång på 156 procent, men även Botkyrka, Vallentuna, 

Värmdö, Sigtuna och Ekerö har haft galopperande 

prisökningstakt – mer än två gånger så snabb som i 

Stockholms stad där bostadsrätterna visserligen också är 

rekorddyra – upp 61 procent sedan 2005.  

Uttryckt i konkreta kvadratmeterpriser förblir 

bostadsrätterna allra dyrast på Östermalm – nu med ett 

genomsnitt på 67 000 kronor per kvadratmeter. ” 

 

 



FINANSIELL INSTABILITET 

1 Hedge (cash inflow > cash outflow; hög grad av egenfinansiering) 

2 Spekulativ (cash inflow < cash outflow, rulla över, omförhandla lån) 

3 Ponzi (nya lån för att betala gamla, ”kedjebrev”, ”pyramidspel”) 

1 => 2 => 3 =>  

4 Minsky moment (sälja gamla tillgångar för att få cash; fr. a. 

likviditetsproblem (ej insolvens)) 

Om detta inte räcker och krisen löses => 

5 Debt-deflation  

 Priser o löner sjunker => reala skuldbördan ökar => vinster och 

 förväntningar sjunker => investeringar sjunker => BNP 

 sjunker o arbetslöshet ökar  => 

6 Depression 

För att komma tillrätta med detta => 

 Big Government (underskott, ”lender of last resort”, bailout, öka 

 investeringar, öka konsumtionen) o Inflation 



SLUTSATSER 
 

• Lär av historien 

• Finanskriser är endogena och 

återkommande inslag i 

marknadsekonomier 



LÖSNINGAR (?) 

I det lilla formatet: 

1 ”Låt det brinna” (”ekluten” -- Schumpeter-Hayek) 

2 Bailouts 

3 Keynesiansk ekonomisk politik (utgiftstak, 

 överskottsmål, lender of last resort) 

 

I det något större formatet: 

4 Keynes-Tobinskatt 

5 Ökade regleringar (reservkvoter, värderingsinstitut, 

 amorteringskrav m m) 

6 Socialisera investeringar och banker 

7 Skuldavskrivningar (”jubilee-year”) 

 



Mer utopiska: 

8 Ekonomin i stort -- 

 Marx -- avskaffa kapitalismen 

9 Penningreformer 

 LETS (bytesringar), bitcoin m. m. 

 [Självvald exkludering, substitut 

 komplement] 

10 Räntefri ekonomi  

 JAK, Islamic banking 

 (hur lockande i dag med i = 2-3%?) 


