
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 

Bachelor’s thesis 
 

 

 

 

 

 

 

Företagsekonomi 

Business Administration 

 

Förhållandet mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten i Sverige 

 

 

Martin Backerholm 

Mattias Österlund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittuniversitetet  

Avdelningen för Ekonomivetenskap och Juridik 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

 

Examinator: Tommy Roxenhall 

Handledare: Darush Yazdanfar 

Författare: Martin Backerholm, maba1403@student.miun.se;  

Mattias Österlund, mast1411@student.miun.se 

 

 

Datum: 2017–07-02 



 

Sammanfattning  

Intresset för relationen mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten har funnits sedan 

länge. Tidigare forskning har visat på olika resultat, vissa forskare menar att det finns ett 

positivt samband medan andra menar på att det inte finns något samband eller att det finns ett 

negativt samband mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. Studien 

huvudsakliga syfte var att analysera förhållandet mellan aktiemarknaden och den ekonomiska 

tillväxten i Sverige. Studien avgränsades till att undersöka kvartalsdata från Sverige under 

tidsperioden 1987–2016, detta gav ett urval på 120 mätpunkter. Data samlades in och 

analyserades i ett statistikprogram genom en korrelationsanalys och en regressionsanalys. 

Resultatet visade att det finns ett positivt signifikant samband mellan aktiemarknaden och den 

ekonomiska tillväxten i Sverige. Resultatet visade även att det finns ett negativt signifikant 

samband mellan inflationen och den ekonomiska tillväxten i Sverige, samt att det finns ett 

positivt signifikant samband mellan investeringar och den ekonomiska tillväxten i Sverige.  

 

Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, aktiemarknaden, inflation, investeringar 



 

Abstract 

For a long time, there has been an interest for the relationship between the stock market and 

economic growth. Previous research has shown mixed results, some researchers concluded that 

there is a positive relationship, while others concluded that there is no or a negative relationship 

between the stock market and economic growth. The aim of the study was to analyze the 

relationship between the stock market and the economic growth in Sweden. The study was 

limited to examining quarterly data from Sweden during the period 1987-2016, this gave a 

population of 120 measurement points. Data was collected and analyzed in a statistic program 

by a correlation analysis and a regression analysis. The result showed that there is a positive 

significant correlation between the stock market and the economic growth in Sweden. The 

result also showed that there is a negative significant relationship between the inflation and the 

economic growth in Sweden, and that there is a positive significant correlation between 

investment and the economic growth in Sweden.  

 

Keywords: Economic growth, stock market, inflation, investments 
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1. Inledning 
 

I följande inledande kapitel introduceras problematiken kring forskningen angående 

förhållandet mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. Frågeställningar 

formuleras och studiens huvudsakliga syfte presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund 

Det finns ett antal forskare som menar att det finns indikationer på att aktiemarknaden är 

positivt relaterad till den ekonomiska tillväxten (Levine och Servos, 1998; Levine, 1991; 

Caporale och Pittis, 1997; Grossman och Stiglitz, 1980; Baier, Dwyer och Tamura, 2003; 

Yartey och Adjasi, 2007; Mohtadi och Sumit Agarwal, 1998; Marques et al., 2013 och 

Okoroafor och Yelwa, 2016). Samtidigt finns det forskare som menar att aktiemarknaden är 

negativt eller inte alls relaterad till den ekonomiska tillväxten (Boubakari och Rachelle, 2010; 

Maghanga och Quisenberry, 2015 och Shliefer och Summers, 1988). Intresset kring hur 

aktiemarknaden förhåller sig till den ekonomiska tillväxten har funnits sedan länge. Okoroafor 

och Yelwa (2016) genomförde en studie för att undersöka huruvida aktiemarknaden var 

relaterad till den ekonomiska tillväxten i Nigeria under åren 1984–2014, detta eftersom det 

genomfördes kapitalmarknadsreformer under denna period. Resultaten visade på att de 

kapitalmarknadsreformer som infördes hade en positiv inverkan på aktiemarknadens 

utveckling som i sin tur hade en positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten i Nigeria. 

Tidigare studier testade med hjälp av VAR modellering om det fanns ett positivt samband 

mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten i Portugal, detta inom tidsramen 1993–

2011. Resultatet indikerade på att det finns ett positivt samband. (Marques et al., 2013). Levine 

och Zervos (1998) visade på resultat som indikerar på att aktiemarknaden har ett positivt 

samband med den ekonomiska tillväxten på den amerikanska marknaden. 

  

Det finns inget helt bekräftat samband mellan aktiemarknadens påverkan på den ekonomiska 

tillväxten (Maghanga och Quisenberry, 2015). Baier, Dwyer och Tamura (2003) menar att den 

ekonomiska tillväxten ökar när en aktiemarknad bildas i ett land. Wolassa (2008) visade på att 

likvida marknader förbättrar rörelsen av kapital och ökar möjligheterna till långsiktig 

ekonomisk tillväxt. Aktiemarknaden uppmanar till sparande på alla nivåer vilket innebär 

positiva effekter på den ekonomiska tillväxten (Yartey och Adjasi, 2007). Utvecklingen på 

aktiemarknaden kan hindra den ekonomiska tillväxten genom att det uppmuntrar till 

kontraproduktiva företagsförvärv (Shliefer och Summers, 1988). Ake och Wouono Ognaligui 

(2010) genomförde en studie om hur aktiemarknaden i Kamerun påverkade den ekonomiska 

tillväxten i landet. Resultatet indikerade på att det inte existerar något positivt samband. 

Aktiemarknadens utveckling och tillgängligheten för företagsfinansiering via aktiemarknaden 

var en stark faktor bakom den ekonomiska tillväxten i Belgien (Van Nieuwerburgh et al., 

2006). 
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Levine (1991) menar att länder med en aktiemarknad växer fortare än länder som saknar en 

aktiemarknad. Välutvecklade aktiemarknader minskar likviditets- och produktivitetskriser för 

företag. Detta leder i sin tur till en ökning av tillgången till externa investerare och därmed även 

en ökning av produktionskapaciteten för företaget och för ekonomin i stort, vilket i sin tur leder 

till en högre ekonomisk tillväxt för nationen. Mohtadi och Sumit Agarwal (1998) genomförde 

en studie som indikerar på att aktiemarknaden har en direkt och indirekt positiv påverkan på 

den ekonomiska tillväxten genom att det främjar det privata investeringsbeteendet. Däremot en 

mindre utvecklad aktiemarknad påverkar den ekonomiska tillväxten på ett negativt sätt 

(Minier, 2003). Då detta borde innebära att investerare kommer att söka sig till mer 

välutvecklade och mer attraktiva marknader vilket kan leda till att företagen förlorar kapital.  

Ett sådant scenario skulle vara problematiskt för ett land, då företagen på den inhemska 

aktiemarknaden förlorar kapital. Detta skulle innebära företag riskerar att gå i konkurs vilket 

skulle kunna leda till att den ekonomiska tillväxten för ett land påverkas negativt. 

  

En nyligen publicerad studie undersökte sambandet mellan aktiemarknaden 

(aktiemarknadsindex) och den ekonomiska tillväxten i Sri Lanka. Sambandet mellan 

aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten visade sig vara starkt positivt i Sri Lanka. (Silva 

et al. 2017). 

 

Tidigare studier har visat att inflationen har en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten 

(Koulakiotis et al., 2011; Fischer, 1993 och Khan och Senhadji, 2001). Tidigare forskning har 

dessutom visat att investeringar har en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten 

(Caporale et al., 2004; Munnell, 1992; Milbourne et al., 2003; Canning och Fay, 1993 och 

Easterly och Rebelo, 1993). 

 

Artiklarna visar på helt olika resultat, några indikerar på ett positivt samband mellan 

aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten, andra indikerar på ett negativt eller obefintligt 

samband mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. Då olika forskare kommit 

fram till olika slutsatser är det med andra ord oklart hur aktiemarknaden påverkar den 

ekonomiska tillväxten. Denna oklarhet kan bli problematisk då den ekonomiska tillväxten i ett 

land är viktigt för landets utveckling. 

  

Studien kan vara användbar för de politiska beslutsfattarna då de kan försöka förutse den 

ekonomiska tillväxten genom att iaktta aktiemarknaden. 

1.2 Problemformulering 

 Hur förhåller sig förändringar i den svenska aktiemarknaden förändringar i den 

svenska ekonomiska tillväxten? 

 Hur förhåller sig förändringar i inflationen förändringar i den svenska 

ekonomiska tillväxten? 

 Hur förhåller sig förändringar i investeringar förändringar i den svenska 

ekonomiska tillväxten? 
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1.3 Syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att analysera hur förändringen i den svenska aktiemarknaden 

förhåller sig till förändringen i den ekonomiska tillväxten i Sverige. Det underliggande syftet 

var att analysera hur förändringen i inflation och investeringar förhåller sig till förändringen i 

den ekonomiska tillväxten i Sverige. Samt att generera ny kunskap angående förhållandet 

mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till Sverige eftersom tidigare forskning inom området är begränsad för 

Sverige. Dessutom är tillgängligheten på data inom området god, då det är offentlig 

information. Data avgränsas till förändring kvartalsvist under en tidsperiod på 29 år (1986–

2016). Detta på grund av olika begränsningar i data. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1, Inledning 

Det första kapitlet redogör för problembakgrunden, problemformuleringen, syftet, 

avgränsningar och avslutningsvis en beskrivning av dispositionen. 

  

Kapitel 2, Teori 

Det andra kapitlet redogör för tidigare studier som ligger till grund för hypotesgenereringen. 

  

Kapitel 3, Metod 

Det tredje kapitlet redogör för de vetenskapliga metoder som använts, samt beskrivning av 

tillvägagångssätt, urval, operationalisering av variabler, samt validitet och reliabilitet. 

  

Kapitel 4, Resultat 

Det fjärde kapitlet presenterar den empiriska studien och dess resultat. Hypoteserna bekräftas 

eller förkastas. 

  

Kapitel 5, Analys 

Det femte kapitlet redogör för när teori ställs mot empiri, samt en diskussion angående detta. 

  

Kapitel 6, Slutsats och vidare forskning 

Det sjätte kapitlet redogör för studiens slutsatser samt en diskussion kring vidare forskning 

angående ämnet. 
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2. Teori 
 

I följande kapitel beskrivs den tidigare forskningen kring hur aktiemarknaden, inflationen 

och investeringar förhåller sig till den ekonomiska tillväxten. Utifrån den tidigare 

forskningen formuleras även studiens hypoteser. 

 

2.1 Hypotesgenerering 

2.1.1 Sambandet mellan aktiemarknaden (OMXS30) och ekonomisk tillväxt 

(BNP) 

Forskningen om sambandet mellan aktiemarknaden och den långsiktiga ekonomiska tillväxten 

har på senare år utvecklats. Däremot saknas de empiriska bevisen för forskningen inom detta 

område. Tidigare studier genomfördes för att fylla detta gap. Studien undersökte sambandet 

mellan olika mått för aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. Studiens data 

härstammar från 47 länder under tidsperioden 1976–1993. Studien fann empiriska bevis för 

debatten om huruvida det finns ett samband mellan aktiemarknaden och den ekonomiska 

tillväxten. De kom fram till att det finns ett starkt positivt samband mellan den finansiella 

utvecklingen och den ekonomiska tillväxten.  (Levine och Zervos, 1998). 

  

Välutvecklade aktiemarknader kan sänka kostnaderna för mobilisering av besparingar vilket 

underlättar investeringar i den mest produktiva tekniken (Greenwood och Smith, 1997). De 

flesta lönsamma investeringar kräver långsiktigt åtagande av kapital, något som spararna inte 

gillar, då de inte vill släppa kontrollen av deras sparande under en längre period.  Ibland 

undviker investerare att investera direkt in i företagen då de inte på ett enkelt och snabbt sätt 

kan ta ut sina pengar. Aktiemarknaden ger investerare möjligheten att köpa och sälja kapital på 

ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, vilket gör att investerare inte behöver låsa sin investering 

under hela investeringsprojektet och detta är viktigt för tillväxten. Detta ger även företagen en 

säkerhet då de har en ständig tillgång till kapitalet. Aktiemarknaden kan på så sätt tillhandahålla 

likviditet, spararna har likvida medel som aktier och företagen har permanent användning av 

kapitalet genom att utfärda aktier. (Bencivenga et al., 1996; Levine, 1991; Levine och Zervos, 

1996; Boubakari och Jin, 2010). Detta leder till att aktiemarknaden attraherar fler investerare. 

Den stora fördelen med aktiemarknaden är att den bidrar med en likvid handel där priserna 

bestämmer mekanismen för ett stort utbud av finansiella instrument. Detta innebär att det blir 

en riskspridning genom “capital raisers” (vanligtvis långsiktiga) och investerare (kortfristiga), 

vilket i sin tur stimulerar investeringar och sänker kapitalkostnaden. Detta bidrar på lång sikt 

till ekonomisk tillväxt. (Caporale och Pittis, 1997). 

  

En likvid aktiemarknad kan även främja för en ökning av förvärv av information om företag. 

Detta innebär då att investerare kommer att kunna tjäna pengar på att förvärva informationen 

innan den blir allmänt tillgänglig och därmed påverkar priserna. Detta kommer stimulera 

investerare till forskning och bevakning av företag, bättre information om företag kommer att 
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förbättra resursfördelningen och därmed ge en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. 

(Grossman och Stiglitz 1980; Kyle, 1984 och Holmström och Tirole, 1993). 

  

Det finns en stark koppling mellan aktiemarknad och ekonomisk tillväxt. Det tyder på att 

aktiemarknadens utveckling är positiv i samband med ekonomisk tillväxt. Det finns fortfarande 

mycket arbete som återstår för att förbättra förståelsen för sambandet mellan utveckling på 

aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. (Levine och Zervos, 1996). Aktiemarknaden 

påverkar den ekonomiska tillväxten på två olika sätt. Först och främst ökar aktiemarknader 

företagseffektiviteten. Aktiemarknaden bidrar till att den förtida avvecklingen av fast kapital 

avlägsnas. Det andra sättet är att företaget får ökade resurser. Aktiemarknaden underlättar 

handlandet av ägande av företag utan att det stör produktiva processer inom företaget, vilket 

visar på att aktiemarknaden påskyndar den ekonomiska tillväxten. (Levine, 1991). 

  

En välutvecklad aktiemarknad ökar sparandet och ser till så att kapitalet fördelas på ett effektivt 

sätt till produktiva investeringar, samt att en välutvecklad aktiemarknad utländskt kapital, 

vilket leder till en ökning av den ekonomiska tillväxten. (Dailami och Aktin, 1990 och Filer et 

al, 2000). En studie som omfattade sju länder (Argentina, Chile, Grekland, Korea, Malaysia, 

Philippinerna och Portugal) visade på att en välutvecklad aktiemarknad främjar den 

ekonomiska tillväxten på lång sikt. Detta ger också stöd till teorier om att en väl fungerande 

aktiemarknad kan främja ekonomisk tillväxt genom en snabbare kapitalackumulation och ger 

en bättre resursfördelning. (Caporale et al., 2004). 

  

Tidigare studier utfördes för att undersöka sambandet mellan den kamerunska aktiemarknaden 

och den ekonomiska tillväxten i Kamerun. Studien använde sig av kvartalsdata från 2006 till 

2010. Resultaten visade att aktiemarknaden inte påverkar den ekonomiska tillväxten i 

Kamerun, detta kan bero på att marknaden inte är tillräckligt likvid för att påverka den 

ekonomiska tillväxten. Om syftet med att skapa den kamerunska aktiemarknaden (Douala 

stock exchange) var att öka den ekonomiska tillväxten i landet, har detta mål ännu inte uppnåtts. 

(Boubakari och Rachelle, 2010). 

  

Tidigare studier menar att aktiemarknaden kanske inte är så viktig när det kommer till att 

säkerställa ekonomisk tillväxt. Aktiemarknaden har haft en viktig roll för liberaliseringen av 

utvecklade länder under slutet av 1900-talet. Utvecklingen av aktiemarknaden innebär 

troligtvis inte en snabbare industrialisering eller en snabbare ekonomisk tillväxt i utvecklade 

länder. Tidigare studier nämner tre olika anledningar bakom detta. Den första anledningen är 

volatilitet och godtycklighet vid aktiemarknadens prissättningsprocess. Den andra anledningen 

är samspelet mellan aktiemarknaden och valutamarknaden under ekonomiska kriser som kan 

försämra den makroekonomiska stabiliteten och därmed minska den långsiktiga ekonomiska 

tillväxten. Den tredje anledningen är att en utveckling på aktiemarknaden kan leda till att man 

underminerar de redan existerande banksystemen som fungerat bra i utvecklade länder. 

Tyskland och Italien är exempel på länder som åstadkommit ekonomisk tillväxt med begränsad 

hjälp från sin aktiemarknad. (Singh, 1997). 
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Tidigare studier undersökte förhållandet mellan den finansiella utvecklingen och den 

ekonomiska tillväxten i 74 olika länder under tidsperioden 1960–2004. Studien bestod av både 

industrialiserade länder och utvecklingsländer. Resultatet visade på ett signifikant samband 

mellan finansiell utveckling och ekonomisk tillväxt för alla länder. Däremot skiljer sig 

resultaten beroende på tidshorisonten. På kort sikt finns inget bevis för ett samband mellan den 

finansiella utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer 

(Låg/medelinkomstländer). Däremot finns det bevis för att det på kort sikt finns ett samband 

för industrialiserade länder (höginkomstländer), där den ekonomiska tillväxten påverkar den 

finansiella utvecklingen. Därmed bör utvecklingsländer använda sig av en långsiktig politik för 

att utveckla sin finansiella och ekonomiska tillväxt. (Bangake och Eggoh, 2011). 

  

Den svenska aktiemarknaden kan tänkas avspegla andra välutvecklade marknader i länder med 

liknande förutsättningar. Däremot är det svårt att koppla den svenska aktiemarknaden mot 

marknader i utvecklingsländer. Detta då förutsättningarna är så olika. Tidigare studier har 

kommit fram till olika resultat gällande sambandet mellan aktiemarknaden och den ekonomiska 

tillväxten. Majoriteten av den forskning som används i studien tyder däremot på att en 

välutvecklad aktiemarknad påverkar den ekonomiska tillväxten på ett positivt sätt, då de bland 

annat skyddar investerare och förenklar handel med aktier.  Därefter kan följande hypotes 

formuleras. 

  

H1: Aktiemarknaden (OMXS30) är positivt relaterad till den ekonomiska tillväxten (BNP) i 

Sverige. 

2.1.2 Makroekonomiska variabler 

Stabila makroekonomiska ramverk anses vara en viktig del i den ekonomiska tillväxten. 

Tidigare studier definierar ett makroekonomiskt ramverk som stabilt när inflationen är låg och 

förutsägbar, räntorna är lämpliga, en stabil finanspolitik, en förutsägbar växelkurs samt en 

hållbar bytesbalans. (Fischer, 1993). 

  

Därför är följande variabler relevanta för studien. 

2.1.2.1 Inflation 

Tidigare studier utfördes för att undersöka sambandet mellan inflation och BNP, studien 

utfördes på 14 europeiska länder där bland annat Sverige var med. Studien utgick från tidigare 

forskning som funnit bevis på ett negativt samband mellan inflation och BNP. Lägre inflation 

innebär ett starkare samband. Data var från 1961 till 2008 och logaritmerades sedan för 

bearbetning. Studien kom fram till att inflationen påverkar BNP vid 5% signifikans, samtidigt 

fanns även bevis för att BNP påverkar inflationen vid 10% signifikans. (Koulakiotis et al., 

2011). 

  

Den ekonomiska tillväxten i Latinamerika har hämtat sig efter att inflationen har minskat. Detta 

samtidigt som Brasilien med sin höga inflation haft problem med sin ekonomiska tillväxt. 

(Fischer, 1993). 
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Tidigare studier undersökte om det fanns några tröskeleffekter i relationen mellan inflation och 

BNP. Studiens data hämtades från 140 länder under tidsperioden 1960–1998. Resultatet visade 

på att det finns tröskeleffekter, samt ett negativt samband mellan inflation och BNP. Studiens 

författare menar att politiker på senare tid har uppfattat inflation som en negativ faktor på den 

ekonomiska tillväxten, vilket överensstämmer med studiens resultat. Därmed kunde de dra 

slutsatsen att studien funnit starka bevis för synen av att inflation har en negativ påverkan på 

den ekonomiska tillväxten. (Khan och Senhadji, 2001). 

  

Tidigare studier visar att inflationen påverkar den ekonomiska tillväxten negativt, därmed kan 

följande hypotes formuleras. 

  

H2: Inflation är negativt relaterad till ekonomisk tillväxt (BNP) i Sverige. 

2.1.2.2 Investeringar 

En välutvecklad aktiemarknad ökar sparandet och omfördelar kapital till olika investeringar, 

vilket leder till en ökning i den ekonomiska tillväxten (Caporale et al., 2004). Offentliga 

investeringar (infrastruktur, utbildning, etc.) har en signifikant positiv effekt på produktion och 

tillväxt (Munnell, 1992; Milbourne et al., 2003; Canning och Fay, 1993 och Easterly och 

Rebelo, 1993). 

  

Osäkerheten som kommer från den höga inflationen kan minska produktiviteten och 

investeringarna. Detta eftersom potentiella investerare vill ha klarhet kring det ekonomiska 

läget innan de binder sig till investeringen (Pindyck and Solimano, 1993). Tidigare studier 

tolkar detta som att investeringarna minskar när osäkerheten är hög. Inflationen leder till en 

minskning av investeringar samt en minskning i produktivitet, detta har en negativ påverkan 

den ekonomiska tillväxten (Fischer, 1993). 

  

Tidigare studier visar på att ökningar i investeringar påverkar den ekonomiska tillväxten 

positivt, samt att minskningar i investeringar påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. 

Därmed kan följande hypotes formuleras. 

  

H3: Investeringar är positivt relaterad till ekonomisk tillväxt (BNP) i Sverige. 

2.2 Analysmodell 

Analysmodellen består av fyra variabler. En beroende variabel som representerar den 

ekonomiska tillväxten i Sverige (BNP), en oberoende variabel som representerar den svenska 

aktiemarknaden (OMXS30) och två oberoende variabler (Inflation och Investeringar). 

Analysmodellen är baserad på tidigare forskning som undersökt hur aktiemarknaden 

(Oberoende variabel) förhåller sig till den ekonomiska tillväxten (Beroende variabel). Levine 

och Zervos (1996), Levine (1991) samt Boubakari och Rachelle (2010) är exempel på tidigare 

studier som använt sig av en liknande analysmodell. 
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Figur 1: Analysmodell 
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3. Metod 
 

I följande kapitel beskrivs studiens litteratursökning, beskrivning för valet av ansats, metod 

och forskningsdesign, tillvägagångssätt för urval och datainsamling. Vidare följer en 

operationalisering av variablerna. En redogörelse för studiens validitet och reliabilitet 

avslutar kapitlet. 

 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

För att få en bredare kunskap inom ämnet analyserades tidigare studier samt olika 

internetkällor. Ämnet består av följande variabler, ekonomisk tillväxt, aktiemarknaden, 

inflation och investeringar. De artiklar som användes hämtades från Google Scholar, 

Mittuniversitetets databas (Primo) och kedjereferenser. Sökorden som användes för att hitta 

relevanta artiklar till ämnet var “Economic growth”, “GDP”, “Stock market”, “Inflation” och 

“Investment”. För att säkerställa artiklarnas kvalitet användes i första hand de artiklar som var 

“peer reviewed”. Hänsyn togs även till antalet citeringar respektive artikel hade, vilket är en 

indikator på att artiklarnas resultat haft en betydelse för vidare forskning. 

3.2 Ansats, metod och forskningsdesign 

Det huvudsakliga syftet med studien var att analysera förhållandet mellan aktiemarknaden och 

den ekonomiska tillväxten. En kvantitativ metod med en deduktiv ansats som utgångspunkt var 

därmed bäst lämpad, detta eftersom det finns stora mängder data kring de valda variablerna. 

En kvalitativ metod hade inte gjort det möjligt att analysera förhållandet mellan 

aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. Detta då all data består av kvantiteter som inte 

kan förklaras utan statistiska bearbetningar. Tidigare studier granskades och utifrån dessa 

genererades en analysmodell för att undersöka förhållandet mellan aktiemarknaden och den 

ekonomiska tillväxten, därmed har ett positivistiskt synsätt tillämpats, (Bryman och Bell, 

2011). För att mäta styrkan i sambandet mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten 

utfördes en korrelationsanalys. 

3.3 Urval och datainsamling 

Urvalet är data om den svenska aktiemarknaden, ekonomiska tillväxten, inflationen och 

investeringarna. Data består av olika tidsserier insamlade från olika databaser på internet. Data 

är utplockad kvartalsvis eftersom BNP enbart redovisas kvartalsvis. Studien omfattar 

tidsperioden 1987 till 2016. Anledning till att studien undersöker just denna tidsperiod är att 

komplett data på aktiemarknaden endast finns tillgänglig från år 1987 till 2016. För att kunna 

mäta de olika variablerna tillsammans måste alla variabler hämtas från samma tidsperiod, det 

vill säga kvartalsvis under 29 år. Eftersom att aktieindex utges varje vardag medan BNP utges 

kvartalsvis behövdes en omräkning av vissa variabler. Data för BNP hämtades från 

ekonomifaktas hemsida som i sin tur som har hämtat data från tidigare SCB publikationer som 

inte finns tillgängliga längre. Data för aktiemarknaden (OMXS30) hämtades från Nasdaqs 
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hemsida med daglig stängningskurs under en tidsperiod på 29 år. Data importerades sedan till 

excel där de med hjälp av excels automatiska funktioner kunde beräknas från daglig kurs till 

kvartalsvis kurs. Detta genom att beräkna medelvärdet för varje kvartal. Antalet dagar kan 

variera mellan kvartalen, eftersom börsen är stängd vid vissa tidpunkter. Data för den 

ekonomiska tillväxten hämtades från ekonomifaktas hemsida. Data för inflationen hämtades 

från OECD:s hemsida. Data för investeringar hämtades från statistiska centralbyråns hemsida. 

Data beräknades sedan om från absoluta tal till förändringar i procent från föregående kvartal. 

Detta för att undvika multikollinearitet som kan förekomma vid höga korrelationer mellan 

oberoende variabler, vilket gör det svårt att tolka den verkliga effekten på den beroende 

variabeln. (Pallant, 2013 och Field, 2013). Investeringar kan tänkas påverka aktiemarknaden 

då det handlar om olika investeringar i företag, detta skulle innebära multikollinearitet mellan 

två oberoende variabler, detta skulle göra resultatet svårtolkat. Därför används 

kvartalsförändringar istället för absoluta tal. Data hämtades från dessa databaser och 

sammanställdes sedan i ett excel dokument för att sedan importeras till SPSS för bearbetning. 

3.4 Operationalisering av variabler 

Studiens syfte var att undersöka hur aktiemarknaden påverkar den ekonomiska tillväxten, 

därmed utgjorde den ekonomiska tillväxten (BNP) en lämplig beroende variabel. Detta baseras 

på tidigare studier som analyserat hur olika oberoende variabler påverkar den ekonomiska 

tillväxten i ett land. 

3.4.1 Ekonomisk tillväxt (BNP) 

Bruttonationalprodukten (BNP) är summan av värdet på alla varor och tjänster som produceras 

i Sverige, BNP mäts i antalet miljarder kronor. Mäter storleken på ett lands ekonomi och är 

även det vanligaste måttet för att mäta ekonomisk tillväxt i ett land. (Ekonomifakta, 2017). Den 

ekonomiska tillväxten utgjordes därför i denna studie i BNP förändring (kvartalsvis notering). 

Detta gäller för förändring i BNP i procent och omvandlades till decimaltal. Variabeln 

beräknades kvartalsvist med förändringen mellan kvartal 4 år 1986 till kvartal 1 år 1987 och 

liknande fram till kvartal 4 år 2016. 

3.4.2 Aktiemarknaden (OMXS30) 

OMXS30 är ett index för de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. Indexet mäter 

kursutvecklingen för de underliggande aktierna. Dess andelar av indexet beror på det aktuella 

värdet för de olika aktierna. Indexet revideras två gånger per år, vilket innebär att de 

underliggande aktierna kan bytas ut då man endast använder sig av de mest omsatta aktierna 

på stockholmsbörsen. (Vafinans, 2017). Aktiemarknaden utgjordes i denna studie av OMXS30 

och dess rörelser (kvartalsvis notering, stängningskurs). OMXS30 representerar de stora 

bolagen på den svenska aktiemarknaden. Variabeln för aktiemarknaden består av dagliga data 

för stängningskurs, därför krävdes en omräkning till kvartalsvis data. Detta eftersom att andra 

variabler som BNP endast utges kvartalsvis. Förändringen i procent och omvandlades till 

decimaltal. Variabeln beräknades kvartalsvist med förändringen mellan kvartal 4 år 1986 till 

kvartal 1 år 1987 och liknande fram till kvartal 4 år 2016. 
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3.4.3 Inflation 

Inflation innebär att den allmänna prisnivån i ett land stiger. Kan uppstå på flera olika sätt. Ett 

exempel på hur inflation kan uppstå är ifall en centralbank har för mycket pengar. Den ökade 

penningmängden leder till stigande priser och ett minskat värde på pengarna. (Riksbanken, 

2017). Inflationen mäts i denna studie genom kvartalsvis konsumentprisindex, kvartalsvis 

notering i procent och omvandlades till decimaltal. Konsumentprisindex mäter hur priserna 

utvecklas och hur det påverkar kostnaderna för att leva i Sverige. Konsumentprisindex är det 

vanligaste måttet på inflation i Sverige (SCB, 2017).  Förändring i KPI utgör måttet för inflation 

i studien. Variabeln mättes per kvartal från kvartal 1 år 1987 till kvartal 4 år 2016. 

3.4.4 Investeringar 

Investeringar mäts i denna studie i termer av förändring i bruttoinvesteringar i procent 

(kvartalsvis notering). Detta utgörs av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar. 

Bruttoinvesteringar ökar realkapitalet vilket skapar möjligheter för ökad produktion, samt 

ersätter förslitet realkapital. (Ekonomifakta, 2017). Förändringen i procent och omvandlades 

till decimaltal. Variabeln beräknades kvartalsvist med förändringen mellan kvartal 4 år 1986 

till kvartal 1 år 1987 och liknande fram till kvartal 4 år 2016. 

3.5 Modellspecificering 

En multipel linjär regressionsanalys genomfördes för att testa hypoteserna och undersöka 

tänkbara samband mellan variablerna BNP (beroende variabel), OMXS30 (oberoende 

variabel), inflation (kontrollvariabel) och investeringar (kontrollvariabel). Detta genomfördes 

enligt följande: 

  

△Y = α + b1△X1 + b2△X2 + b3△X3 + e 

där: 

  

△Y = Förändring i BNP (beroende variabel) 

α = Alfa, startpunkt utan påverkan av de andra variablerna. 

b(i) = Koefficienter, de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln. 

△X1 = Förändring i OMXS30 (oberoende variabel) 

△X2 = Förändring i prisindex (inflation, oberoende variabel) 

△X3 = Förändring i investeringar (oberoende variabel) 

e = Error term, står för den variation i Y som inte kan förklaras med hjälp av de oberoende 

variablerna. Det vill säga att det finns externa faktorer som kan påverka studiens resultat. 

  

△BNP = α + △OMXS30 + △Inflation + △Investeringar + e 

3.6 Styrkor och svagheter med valda metoder 

Det finns olika styrkor och svagheter med studiens metoder.  En svaghet med den kvantitativa 

metoden kan vara att det är svårt att få djupare förklaringar till de olika resultaten, detta blir 
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inte en så relevant brist eftersom studiens syfte är att mäta en generell bild av förhållandet 

mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. Samtidigt är det svårt att genomföra en 

kvalitativ studie på förhållandet mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten då alla 

variabler är kvantitativa och de statistiska beräkningarna som krävs är kvantitativa metoder. En 

svaghet med kvartalsvis data kan vara att den missar många mätpunkter för vissa variabler. 

Även om data beräknades om till ett genomsnitt för kvartalet finns ändå en risk att det blir 

missvisande. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

För att stärka studiens validitet och reliabilitet har ett antal åtgärder tillämpats. För att 

säkerställa studiens validitet har variablerna sin grund i tidigare forskning som jämförts mot 

studiens syfte och frågeställningar. När det gäller variabler från tidigare forskning kring 

sambandet mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten uppdagades ett mönster där 

man kunde se att forskarna använde sig av olika makroekonomiska variabler för att undersöka 

detta samband. Efter att ha granskat tillgängligheten på data för olika makroekonomiska 

variabler valdes ett antal relevanta variabler med lämplig tillgänglighet ut för att utgöra en del 

av studien. För att kunna mäta relationen mellan aktiemarknaden och den ekonomiska 

tillväxten behövs ett stort antal dataenheter, därför mäter studien kvartalsdata under en 

tidsperiod på 29 år (1987–2016). Detta ger studien 120 mätpunkter för fem olika variabler. 

Dessa data är sekundära data som hämtats från statistiska centralbyrån, ekonomifakta och 

Nasdaqs hemsidor. Dessa källor anses vara pålitliga. Statistiska centralbyrån publicerar statlig 

och offentlig statistik för Sverige (SCB, 2017). Nasdaq är världens största börsföretag (Nasdaq, 

2017). De publicerar både aktuella och historiska kurser på sin hemsida. Ekonomifakta har 

samlat in sina data från tidigare SCB publikationer. För att undvika mätfel som kan uppstå vid 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna och kan leda till missvisande resultat 

kontrollerades detta via multikollinearitetstest. 

  

De artiklar som studien grundades på är artiklar som var “peer reviewed” och majoriteten av 

artiklarna var publicerade i vetenskapliga journaler. Hänsyn har även tagits till antalet 

citeringar för respektive artikel, något som kan ses som ett tecken till vilken inverkan artikeln 

har haft på vidare forskning. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och översatta av 

författarna, vilket kan ha gett upphov till frihet i tolkning från författarnas sida. Friheten kan 

därmed medfört feltolkningar, vilket minskar studiens reliabilitet.  En del av artiklarna är 

relativt gamla, vilket kan innebära att de har blivit föråldrade då nyare forskning kan ha utgått 

från dessa artiklar och sedan gjort nya upptäckter. Detta är en svaghet med studien och minskar 

dess reliabilitet, även om dessa äldre artiklar ofta har många citeringar. På grund av olika 

begränsningar har all data inhämtats kvartalsvis, detta kan vara missvisande då vissa variabler 

har en daglig kurs vilket innebär att man missar stora mängder data och olika avvikelser.  

Forskningsresultatet är beroende av denna tidsperiod, detta innebär att en undersökning under 

en annan tidsperiod skulle kunna generera ett annat resultat. 
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3.8 Statistisk bearbetning 

Studiens data samlades in från olika databaser på internet. Data sammanställdes i Excel där 

förändringen beräknades i procent. Data var även angiven i olika tidsintervaller. De olika 

måtten för aktiemarknaden var angivna i dagliga kurser. Eftersom studien undersökte 

kvartalsvis behövdes här en kalkylering för att omvandla den dagliga kursen för 

aktiemarknaden till att representera hela kvartal. Detta genom att beräkna medelvärde för 

respektive kvartal. Alla beräkningar utfördes i Excel. Data importerades från Excel till 

statistikprogrammet SPSS där ett korrelationstest för alla variabler genomfördes för att 

undersöka tendenser till signifikanta samband mellan de olika variablerna. 

   

Ett regressionstest genomfördes för att beräkna sambanden mellan de olika variablerna och 

undersöka hur den oberoende variabeln förklarar förändringar i den beroende variabeln. 
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4. Resultat 
 

I följande kapitel presenteras den statistik som visar sammansättningen av de variabler som 

ligger till grund för studiens hypoteser. Resultat från hypotes testerna presenteras. 

Avslutningsvis presenteras VIF-testerna och Durbin-Watson testet. 

 

4.1 Deskriptiv statistik och korrelationsanalys 

Tabell 1: Deskriptiv statistik 

  N Minimum Maximum Medelvärde Std 

△BNP 120 -0,037 0,024 0,005 0,010 

△OMXS30 120 -0,246 0,360 0,025 0,098 

△Inflation 120 -0,014 0,113 0,023 0,027 

△Investeringar 120 -0,200 0,306 0,186 0,114 

Avrundat till tre decimaler 

  

I den deskriptiva statistiken är studiens samtliga variabler inkluderade, se tabell 1. 

Förändringsvärdena i BNP varierar från negativ förändring till positiv förändring, där det 

varierar från -0,037 (-3,7%) till 0,024 (2,4%) och där standardavvikelsen är 0,01 (1%). 

OMXS30 och investeringar har liknande min- och maxvärden, samtidigt som medelvärdet för 

investeringar är lite större än för OMXS30. Standardavvikelsen för inflationen är 0,027, något 

större än vad standardavvikelsen är för BNP. 

  

Tabell 2: Korrelationsmatris 

    1 2 3 4 

1 △BNP 1       

2 △OMXS30 0,178* 1     

3 △Inflation -0,219** -0,113 1   

4 △Investeringar 0,237*** -0,44 -0,032 1 

N = 120, ***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1 
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Korrelationsmatrisen i tabell 2 redovisar korrelationen mellan de oberoende variablerna och 

den beroende variabeln.  Det finns ett positivt signifikant samband mellan aktiemarknaden 

(OMXS30) och den ekonomiska tillväxten (BNP). Det finns ett positivt signifikant samband 

mellan kontrollvariabeln investeringar och den ekonomiska tillväxten (BNP). 

Korrelationsmatrisen visar ett negativt signifikant samband mellan inflation och den 

ekonomiska tillväxten. 

4.2 Hypotesprövning 

Tabell 3: Modellens sambandstyrka, signifikans och förklaringsgrad 

  β p R² 

△BNP     0,129 

△ OMXS30 → △ BNP 0,017* 0,058   

△ Inflation → △ BNP -0,068** 0,029   

△ Investeringar → △ BNP 0,020*** 0,007   

***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1 

  

Det existerar ett positivt signifikant samband mellan variablerna OMXS30 och BNP (β = 0,017, 

p = 0,058). Detta innebär att om förändringen i OMXS30 ökar med en enhet så ökar 

förändringen i BNP med 0,017. H1 kan därmed bekräftas. Det existerar ett negativt signifikant 

samband mellan variablerna inflation och BNP (β = -0,068, p = 0,029). Detta innebär att om 

förändring i inflationen ökar med en enhet så minskar förändringen i BNP med 0,068. H2 kan 

därmed bekräftas. Det existerar ett positivt signifikant samband mellan variablerna 

investeringar och BNP (β = 0,020, p = 0,007). Detta innebär att om förändringen i investeringar 

ökar med en enhet så ökar förändringen i BNP med 0,020. H3 kan därmed bekräftas. 

Förklaringsgraden för BNP är 0,129. Dessa värden återfinns i tabell 3. 
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4.2.1 Resultat från hypotesprövning 

I tabell 4 redovisas resultatet från hypotesprövningen i en specifik tabell. Studiens samtliga 

hypoteser kan bekräftas. 

  

Tabell 4: Resultat från hypotesprövning 

Hypotes   Resultat 

1 Aktiemarknaden (OMXS30) är positivt relaterad till den 

ekonomiska tillväxten (BNP) i Sverige. 

Bekräftas 

2 Inflation är negativt relaterad till ekonomisk tillväxt (BNP) i 

Sverige. 

Bekräftas 

3 Investeringar är positivt relaterad till ekonomisk tillväxt (BNP) 

i Sverige. 

Bekräftas 

4.3 Multikollinearitetstest 

Multikollinearitet innebär att ett antal av de oberoende variablerna i regressionsmodellen 

korrelerar med varandra i en hög utsträckning. Detta är ett problem eftersom det innebär att 

effekterna av de oberoende variablerna på den beroende variabeln inte hålls isär. (Pallant, 2013 

och Field, 2013) För att undersöka om det förekommer multikollinearitet utfördes ett 

multikollinearitetstest. Ur multikollinearitetstestet framkommer två värden, tolerance värdet 

och VIF-värdet (variance inflation factor). VIF värdet säger exakt samma sak som tolerance 

värdet, detta eftersom att VIF värdet beräknas fram genom att dividera 1 med tolerance värdet. 

När det gäller tolerance värdet är det önskvärt med ett så högt värde som möjligt, det högsta 

möjliga värdet är 1. När det gäller VIF värdet är det önskvärt med ett så lågt värde som möjligt, 

det lägsta möjliga värdet är 1. (Field, 2013). 

4.3.1 Resultat från VIF-test 

4.3.1.1 OMXS30 

Tabell 5: VIF-test OMXS30 

  Tolerance VIF 

△BNP 0,899 1,113 

△Inflation 0,951 1,051 

△Investeringar 0,943 1,060 
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VIF-testet för OMXS30 visar att det inte existerar något multikollinearitetsproblem mellan 

OMXS30 och de andra variablerna. VIF-testet för OMXS30 mot BNP gav ett VIF-värde på 

1,113. VIF testet för OMXS30 mot inflation gav ett VIF-värde på 1,051. VIF-testet för 

OMXS30 mot investeringar gav ett VIF-värde på 1,060. Se tabell 5. 

4.3.1.2 Inflation 

Tabell 6: VIF-test inflation 

  Tolerance VIF 

△BNP 0,908 1,101 

△OMXS30 0,960 1,041 

△Investeringar 0,936 1,068 

  

VIF-testet för inflation visar att det inte existerar något multikollinearitetsproblem mellan 

inflation och de andra variablerna. VIF-testet för inflation mot BNP gav ett VIF-värde på 1,101. 

VIF-testet för inflation mot OMXS30 gav ett VIF-värde på 1,041. VIF-testet för inflation mot 

investeringar gav ett VIF-värde på 1,068. Se tabell 6. 

VIF-testet för investeringar visar att det inte existerar något multikollinearitetsproblem mellan 

investeringar och de andra variablerna. VIF-testet för investeringar mot BNP gav ett VIF-värde 

på 1,078. VIF-testet för investeringar mot OMXS30 gav ett VIF-värde på 1,039. VIF testet för 

investeringar mot inflation gav ett VIF-värde på 1,057. Se tabell 7. 

4.3.1.3 Investeringar 

Tabell 7: VIF-test investeringar 

  Tolerance VIF 

△BNP 0,928 1,078 

△OMXS30 0,963 1,039 

△Inflation 0,946 1,057 

  

VIF-testerna visar att det inte finns något multikollinearitetsproblem mellan studiens olika 

variabler. Detta eftersom att alla VIF-värden ligger nära minimivärdet på 1. Även tolerance 

testerna visar på att det inte finns något multikollinearitetsproblem, detta då alla värden ligger 

nära maxvärdet för tolerance på 1. Durbin-Watson testet visade på ett resultat på 1,719 vilket 

ligger inom gränsvärdena på 1 och 3 (Field, A., 2013). Resultatet från Durbin-Watson testet 

innebär att det inte finns någon automatisk korrelation i den multipla linjära regressionsdata. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel presenteras en diskussion och analys av studiens resultat. Detta kopplas 

till tidigare studiers resultat. 

 

5.1 Den svenska aktiemarknaden och ekonomisk tillväxt 

H1 kunde bekräftas då regressionsanalysen visade på ett positivt signifikant samband mellan 

aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten i Sverige. Detta innebär att en uppgång på 

aktiemarknaden leder till en uppgång i den ekonomiska tillväxten. Detta tyder på att 

aktiemarknaden är positivt relaterad till den ekonomiska tillväxten i Sverige. Resultatet 

överensstämmer med resultat från tidigare studier som redovisade liknande resultat (Levine 

och Servos, 1998; Levine, 1991; Caporale och Pittis, 1997; Grossman och Stiglitz, 1980; Baier, 

Dwyer och Tamura, 2003; Yartey och Adjasi, 2007; Mohtadi och Sumit Agarwal, 1998; 

Marques et al., 2013 och David och Mohammed, 2016). 

  

Tidigare studier menar att aktiemarknaden underlättar för investerare att köpa och sälja kapital 

på ett effektivt sätt, vilket innebär att investerare inte behöver låsa sitt kapital under längre 

perioder. Detta ger även en säkerhet till företagen som har en ständig tillgång till kapitalet och 

kan utnyttja detta genom olika investeringar för att växa, vilket har en positiv effekt på den 

ekonomiska tillväxten. (Bencivenga et al., 1996; Levine, 1991; Levine och Zervos, 1996 och 

Boubakari och Jin, 2010). Därför kan man tänka sig att ett land med en mer attraktiv 

aktiemarknad har en bättre chans till ekonomisk tillväxt än ett land med en mindre attraktiv 

aktiemarknad har. Eftersom aktiemarknaden omvandlar passivt kapital till aktivt kapital, vilket 

främjar den ekonomiska tillväxten. Tidigare studier visar på resultat som indikerar att 

aktiemarknaden har en positiv direkt och indirekt påverkan på den ekonomiska tillväxten, detta 

då aktiemarknaden främjar det privata investeringsbeteendet (Mohtadi och Sumit Agarwal, 

1998). Vidare så finns det fler variabler än enbart aktiemarknaden att ha i åtanke som är 

relaterad till den ekonomiska tillväxten. 

  

Studien är avgränsad till Sverige, Sverige som är ett ekonomiskt stabilt land gör att detta kan 

påverka resultatet. Marques et al. (2013) visade ett resultat som indikerade på att 

aktiemarknaden hade ett positivt samband med den ekonomiska tillväxten i Portugal. David 

och Mohammed (2016) genomförde en studie angående sambandet mellan aktiemarknaden och 

den ekonomiska tillväxten i Nigeria. Resultatet visade också på att det finns ett positivt 

samband mellan aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten. Tidigare studier som 

genomfördes huruvida Kameruns aktiemarknad påverkade den ekonomiska tillväxten i 

Kamerun från år 2006 till år 2010, visade däremot resultatet på indikationer att aktiemarknaden 

inte hade något positivt samband med den ekonomiska tillväxten i landet (Ake och Wouono 

Ognaligui, 2010). Till skillnad från en mindre välutvecklad ekonomi som Kamerun har Sverige 

en mer välutvecklad ekonomi och detta kan därför vara en anledning till varför resultatet i 

denna studie visade på att aktiemarknaden har en positiv påverkan på den ekonomiska 

tillväxten till skillnad från Ake och Wouono Ognaliguis (2010) studie. 
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5.2 Inflation och ekonomisk tillväxt 

H2 kunde bekräftas då regressionsanalysen visade på ett negativt signifikant samband mellan 

inflationen och den ekonomiska tillväxten i Sverige. Vilket innebär att en ökning i inflation 

leder till en minskning av den ekonomiska tillväxten. Detta tyder på att inflationen har en 

negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. Resultatet överensstämmer med resultat från 

tidigare studier som redovisade liknande resultat (Koulakiotis et al., 2011 och Khan och 

Senhadji, 2001). Tidigare studier visade på att när inflationen ökar så minskar den ekonomiska 

tillväxten, resultaten visade på att det finns ett negativt samband mellan inflation och 

ekonomisk tillväxt (Koulakiotis et al., 2011 och Khan och Senhadji, 2001). Fischer (1993) 

diskuterar hur inflationen har påverkat den ekonomiska tillväxten i Sydamerika. Hög inflation 

leder till problem med tillväxten, samtidigt som länder med en minskad inflation får en ökning 

i den ekonomiska tillväxten. Att inflationen har en negativ påverkan på den ekonomiska 

tillväxten kan tänkas vara rimligt då inflationen urholkar värdet av pengarna och i sin tur 

köpkraften. Detta kan leda till minskade investeringar bland företagen och därmed en minskad 

ekonomisk tillväxt. Detta eftersom att även investeringar har en påverkan på den ekonomiska 

tillväxten. 

5.3 Investeringar och ekonomisk tillväxt 

H3 kunde bekräftas då regressionsanalysen visade på ett positivt signifikant samband mellan 

investeringar och den ekonomiska tillväxten i Sverige. Detta tyder på att investeringar har en 

positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten, vilket innebär att en ökning i investeringar leder 

till en ökning i den ekonomiska tillväxten. Resultatet överensstämmer med resultat från tidigare 

studier som påstår att investeringar har en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten 

(Caporale et al., 2004; Munnell, 1992; Milbourne et al., 2003; Canning och Fay, 1993 och 

Easterly och Rebelo, 1993).  Detta kan tänkas vara rimligt då investeringar är en del av BNP 

och därmed bör ha en direkt påverkan på den ekonomiska tillväxten. Tidigare studier visar även 

på resultat som indikerar till att minskningar i investeringar leder till en minskning i den 

ekonomiska tillväxten (Fischer, 1993). 
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6. Slutsats och vidare forskning 
 

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning gällande 

aktiemarknadens påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

 

6.1 Slutsats 

Det huvudsakliga syftet var att analysera hur förändringar på aktiemarknaden förhåller sig till 

förändringar på den ekonomiska tillväxten i Sverige. Studiens underliggande syfte var att 

analysera hur förändringar i inflation och investeringar förhåller sig till förändringar i den 

ekonomiska tillväxten i Sverige. 

  

Studien bekräftar att det finns ett positivt samband mellan aktiemarknaden och den ekonomiska 

tillväxten i Sverige under tidsperioden 1987–2016. Studien bekräftar att det finns ett negativt 

samband mellan inflation och den ekonomiska tillväxten i Sverige. Dessutom bekräftar studien 

att det finns ett positivt samband mellan investeringar och den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

  

Resultatet från studiens huvudsakliga syfte bidrar därmed teoretiskt till mer bevis om hur 

aktiemarknaden förhåller sig på ett positivt sätt till den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

Resultaten från studiens underliggande syften bidrar till att förklara att det finns ett negativt 

samband mellan inflation och ekonomisk tillväxt i Sverige, samt att investeringar förhåller sig 

på ett positivt sätt till den ekonomiska tillväxten i Sverige. Studien bidrar även praktiskt genom 

att generera ny kunskap som kan användas och tillämpas vid olika politiska beslut. 

6.2 Vidare forskning 

Studien har avgränsats till Sverige och kan därmed endast representera förhållandet mellan 

aktiemarknaden och ekonomisk tillväxt i Sverige. Vidare forskning skulle därmed kunna 

inrikta sig mot att genomföra liknande studier med ett större urval av länder, till exempel genom 

att granska alla EU:s medlemsländer samt att jämföra dessa mot länder i andra världsdelar. 

Tidigare studier har genomförts med ett flertal länder, de flesta har undersökt en världsdel. 

Vissa studier har däremot undersökt olika typer av länder från olika världsdelar. Bangake och 

Eggoh (2011) undersökte relationen mellan finansiell utveckling och ekonomisk tillväxt i 74 

länder över hela världen under en tidsperiod på 44 år (1960–2004). En sådan omfattande studie 

ger möjligheter till att dra större slutsatser om förhållandet mellan finansmarknaden och den 

ekonomiska tillväxten.  Därmed skulle en liknande världsomfattande studie i större omfattning 

vara av intresse, särskilt med nyare data. Resultatet blir mer användbart för politiker då de kan 

se hur förhållandet varierar beroende på vilken typ av land det handlar om, därefter kan de 

anpassa sin reglering efter sina behov. 
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