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Sammanfattning  

  

Titel: Hönan eller ägget? Orsakssamband mellan utveckling av banksektorn och ekonomisk tillväxt?- 

Studie av de nordiska ländernas banksektorer och ekonomiska tillväxt  

 

Nivå: Företagsekonomi C, kandidatuppsats  

  

Författare: Kaveh Emami och Christian Lemon  

  

Handledare: Maria Smolander 

  

Termin: HT 2014  

  

Syfte: Denna uppsats syfte är att studera orsakssambandet mellan utvecklingen av banksektorn och 

ekonomisk tillväxt i fyra nordiska länder (Sverige, Finland, Danmark och Norge). 

 

Metod: Denna uppsats är genomförd med en kvantitativ metod. Studien utgörs av en sammanställning 

och analys av nyckeltal som identifierar ekonomisk tillväxt respektive utveckling i banksektorn. Dessa 

nyckeltal kommer från respektive lands centralbanker och statistikbyråer. 

 

Teoretiska utgångspunkter: Studien bygger på teorin om endogen tillväxt samt orsakssambandet 

mellan utveckling i banksektorn och ekonomisk tillväxt som benämns den utbudsdrivna och den 

efterfrågeföljande hypotesen 

 

Resultat: Resultaten från de olika länderna är inte samstämmiga. Danmark följde den utbudsdrivna 

hypotesen, övriga länder har inte ett entydigt samband.  

 

Nyckelord: Granger kausalitet, utbudsdrivna och efterfrågeföljande hypotesen, bank sektors utveckling, 

ekonomisk tillväxt, endogen tillväxtsteori  
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Abstract  

  

Title: The hen or the egg? Cause-and-effect relationship between bank sector development and 

economic growth? If so, what causes what? – A study of the bank sectors of the Nordic countries and 

their economic growth 
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Purpose: The purpose of this thesis is to study the causal relationship between bank sector development 

and economic growth in four Nordic countries (Sweden, Finland, Denmark and Norway). 

  

Method: Our thesis is based on a quantitative method. The study consists of a compilation and 

analysis of key financial indicators that represent economic growth and bank sector development. 

A Granger causality test has been conducted on the time series in order to measure the causal link 

between economic growth and bank sector development. 

 

Theoretical framework: The study is based on the theory of endogenous growth and the causal 

relationship between bank sector development and economic growth also known as the demand 

following and supply leading hypothesis. 

 

  

Results: The results of the four countries are ambiguous. Except for Denmark, that follows the 

supply leading hypothesis, the remaining countries do not show a unanimous result.  
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1 Inledning 
 

 

Det här kapitlet ger läsaren en introduktion till ämnesområdet som behandlas i uppsatsen. Först 

beskrivs bakgrunden till uppsatsen följt av problemdiskussionen ur vilken uppsatsens 

undersökningsfrågor, syfte och avgränsningar följer. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det har länge varit känt att finansiella system är viktiga för samhällets utveckling. Sedan Schumpeter 

(1911) fann att finansiell utveckling är positivt för ekonomisk tillväxt har det gjorts många studier i 

ämnet.  

 

Schumpeter menade att en utvecklad finansiell marknad uppmuntrar företag till entreprenörskap och 

tekniska uppfinningar. Genom att låna ut pengar till de företag som de finansiella marknaderna tror 

klarar av sina åtaganden menade Schumpeter vidare att resurserna allokeras till de verksamheter där de 

gör mest nytta i samhället och bidrar till ekonomisk tillväxt för landet.  

 

Robinson (1952, se Akinci, 2013) menar istället att ekonomisk tillväxt leder till att de finansiella 

systemen utvecklas.  

 

Patrick (1966) fördjupar resonemanget och visar att finansiell utveckling och ekonomisk tillväxt kan 

vara beroende av varandra. Finansiell utveckling kan leda till ekonomisk tillväxt när tillgångar som sätts 

in för sparande omplaceras i det ekonomiska systemet till att finansiera lån till entreprenörer som med 

hjälp av tillgångarna kan skapa ekonomisk tillväxt. Patrick (1966) kallade det här sambandet för den 

utbudsdrivna hypotesen. Ekonomisk tillväxt kan omvänt skapa en efterfrågan på finansiella tjänster till 

följd av att företag och investerare har större tillgångar som behöver placeras. Detta sätter press på den 

finansiella sektorn att utvecklas, detta fenomen kallas den efterfrågeföljande hypotesen.  
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Med endogena tillväxtteorier som tillkom på 1980-talet kunde Patricks hypotes studeras mer utförligt. 

Resultaten varierade men de flesta studier visade att finansiell utveckling leder till ekonomisk 

utveckling (Koivu, 2002).  

 

Al Yousif (2002) som undersökte utvecklingsländer fann stöd för ett dubbelriktat samband i hypotesen, 

men även att resultaten kunde variera beroende på landets finansiella utveckling, vilket var beroende på 

den finanspolitik som fördes. 

 

Enligt Awdeh (2012) har många studier visat att länder som har en utvecklad finansiell sektor får en 

snabbare ekonomisk utvecklingstakt än länder som har en bristfällig sådan. 

 

1.2 Problembakgrund 

 

“With a well-developed financial sector, monitoring tasks are delegated to inter-mediaries. 

Transaction costs are reduced and more savings can be allotted to investments that produce 

new technology. Ultimately, this promotes economic growth”. – (Koivu 2002, s 9) 

 

Om den ekonomiska tillväxten påverkas av den finansiella utvecklingen är det en fördel enligt Pagano 

(1993) att veta vad som är drivande på finansmarknaden och att förklara dess uppkomst. Om nivån på 

den finansiella utvecklingen är känd kan tillväxten lättare förutses och förklaras. Som exempel sker en 

utveckling av kapitalmarknaden oftast i följande ordning: företag lånar av banker, sedan tillkommer en 

aktie- och obligationsmarknad och sist en kreditmarknad för hushåll, Pagano (1993). Även om två 

länder har kommit till en likvärdig hög nivå i ekonomisk utveckling kan storleken på landets 

kapitalmarknader vara olika. 

 

MacKinnon (1973) och Shaw (1973) tog upp hur den potentiella tillväxten kan vara hämmad med 

restriktioner i banksektorn. Om sambandet kausaliteten går ifrån finansiella tjänster till BNP skulle t ex 

mer liberaliserade finansiella reformer öka landets ekonomiska tillväxt.  

 

För att kunna hantera eller undvika en eventuell finanskris är det viktigt att veta på vilket sätt 

banksektorn påverkar ett lands ekonomiska utveckling. Det är viktigt för politiker och beslutfattare att 

veta hur relationen mellan utveckling av banksektorn och ekonomisk tillväxt ser ut för att kunna ta 

politiska beslut som uppfyller de mål som de vill uppfylla. 
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De nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark är alla små öppna ekonomier vars politik 

och ekonomier bygger på den nordiska modellen. Dessa länder karaktäriseras av en utbyggd välfärdsstat 

som har hjälpt till att få befolkningar med en hög utbildning, och en industri med ett stort beroende av 

export. En stor del av handeln sker inom Norden men även till andra länder vilket ger länderna starka 

kopplingar till den globala ekonomin och med de finansiella marknaderna.  

Den nordiska modellen gjorde att de nordiska länderna återhämtade bättre ur finanskrisen 2008 än vad 

resten av Europa gjorde. När övriga Europa drabbades av finanskris fanns de nordiska länderna som ett 

säkrare alternativ för investerare i Europa (IMF, 2013). 

 

Koncentrationen bland de sex största bankerna i Norden är hög och bankerna har verksamhet i hela 

Norden. Den nordiska banksektorn har totala tillgångar motsvarande nästan tre gånger Sveriges BNP. 

Bostadspriserna i de nordiska länderna är stigande och hushållen har en hög skuldsättningsgrad (IMF, 

2013). Enligt IMF (2013) skulle en plötslig minskning i ländernas export eller en mer restriktiv 

finansmarknad få en negativ påverkan på ländernas tillväxt. En kris kan få en snabb spridning inom 

regionen när koncentrationen av banker är hög. 

En minskad export skulle ge mindre handelsutbyte och i sin tur lägre BNP. En mer reglerad banksektor 

skulle dämpa den potentiella tillväxten i ekonomin. 

 

1.2.1 Näringsstruktur i de nordiska länderna 

 

När de fyra nordiska länderna industrialiserades i slutet 1800-talet kom tillgångarna från de stora 

naturresurserna att forma de framväxande industrisamhällena. Varorna som producerades exporterades 

till andra länder vilket bidrog till en ökad tillväxt.   

Danmarks hade ett bördigt landskap som gjorde det lämpligt för lantbruk. Norge hade fiske och stor 

tillgång till älvar varifrån de kunde få billig el från vattenkraft. Sverige och Finland hade stora 

skogsområden vilket gjorde att skogsbruket växte i länderna. Sverige hade även stor tillgång till järn och 

malm.  

Under 1900-talet utvecklades näringsgrenarna utifrån tillgången på naturresurserna i länderna Danmarks 

som till ytan bestod av två tredjedelar lantbruk blev mer utvecklat och effektiviserat vilket ledde till att 

livsmedelsindustrin växte och blev en stor del av ekonomin. 
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Finlands och Sveriges skogsbruk ledde till att skogsnäringen med trävaruindustrier och pappersmassa 

var framträdande. Sveriges tillväxt kom även formas från gruvnäringen och verkstadsindustrier tack 

vare en stor tillgång på malm och metaller.   

På 1960-talet hittades det olja i Nordsjön som Norge och Danmark och som länderna fick ta del av. Olja 

och gas blev senare en viktig inkomstkälla för båda länderna (Hoydal 2015). 

 

Norge  

Norges ekonomi byggdes upp genom fiske, jordbruk och skogsbruk. I slutet på 1960-talet hittade Norge 

olja i Atlanten och sedan i början av 1970-talet varit en stor del av Norges ekonomiska tillväxt. Oljan 

har lett till att Norge har den högsta BNP per capita bland OECD länderna (Erlandsson 2015). 

De tre största exportvarorna från Norge 2013 i ordning var: olja och gas, därefter metall och sen fisket 

(Erlandsson 2015).  

Norges BNP bestod år 2013 till 3 procent av fiskenäring. Fisket i Norge var viktig för sysselsättningen i 

de små samhällena längs kusten. Norge var också en av de ledande och största exportörerna av fisk. Den 

industriella sektorn var samma år 42 procent av BNP, varav cirka hälften kom från olja och gassektorn. 

Olja och gassektorn utgjorde hälften av landets export och ägdes av norska staten (Erlandsson 2015). 

Statoil som var ett av de företag som utvann olja ägdes helt av norska staten till 2001 då det delvis 

privatiserades (Daleke 2013).  

 

Den största sektorn i Norge var service- och tjänstesektorn som bestod till 55 procent av landets BNP 

och där jobbade 70 procent av landets invånare (Svenska FN-förbundet 2013). 

 

Sverige 

Sverige hade en bred industri med alltifrån råvaror till högteknologi. Av den totala BNP utgjorde 

verkstadsindustrin ungefär en tredjedel vilket gjorde den till en viktig del av Sveriges ekonomi då det 

utgjorde 44 procent av exporten. (Ekonomifakta 2014). De viktigaste industrierna för Sverige var 

basindustrin och tillverkningsindustrin. Basindustrin som bestod av från varor från skogsindustri, 

kemiindustri, gruvor- och stålindustri. Från tillverknings-industrin kommer bland annat fordon, 

maskiner, elektronik och telekomutrustning (Lindahl 2013).  

Den svenska industrin kännetecknades av att sysselsättningen och produktionen var koncentrerad till ett 

fåtal men stora internationella företag (Lindahl 2013). Industrierna hade även en stor betydelse för den 

lokala tillväxten (Ekonomifakta 2014).  

Sveriges största näringsgrenar 2011 var service och tjänstenäringar som var 71 procent av BNP. Landets 

industri stod för 27 procent av BNP och jordbruket var 2 procent (Alvstam 2015). 
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Danmark  

Danmarks ekonomi bestod till största delen av service och tjänstenäringar som var 77 procent av BNP. 

Landets industri stod för 22 procent av BNP och jordbruket var 1 procent av BNP (Erlandsson & 

Jönnson 2014).  

 

Danmark hade en liten inhemsk marknad och saknade tillgång till industriråvaror, förutom olja och gas 

som utvanns i Nordsjön. De viktigaste varor som exporterades var energi från vindkraftverk, olja och 

läkemedel. Men även transporttjänster och turism var också viktiga bidrag till exporten. Andra stora 

industrier med stor export var livsmedelsindustrin och verkstadsindustrin. För att kunna producera måste 

landet importera råvaror och halvfabrikat och sedan sälja vidare den förädlade produkten. Det gör är 

exporten viktig för landet som utgjorde hälften av landets BNP. Landets industrier bestod till största 

delen av små eller medelstora företag, där en majoritet (90 procent) av företagen hade 10 anställda eller 

färre (Daleke 2014).  

 

Finland  

De största industrierna i Finland hör till skogsindustrin, elektronik- och verkstadsindustrin.  

Skogsindustrin var länge den industri i Finland som gav mest inkomster men har ersatts av 

verkstadsindustrin (Daleke 2014).  

Finland största näringsgrenar 2013 var service och tjänstenäringar som var 72 procent av BNP. Landets 

industri stod för 27 procent av BNP och jordbruket var 3 procent 

(Nyholm 2015). 

Eftersom landet har en liten marknad är exporten är viktig för Finland och de varor som exporteras är 

från de största industrierna som skog och papper, elektronik och olika verkstadsprodukter. Finlands 

handelsutbyte med andra länder var främst med Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, och Ryssland 

(Daleke 2014). 

 

 

Figur 1: BNPs procentuella utveckling i de nordiska länderna mellan 2002-2013 
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Källa: Ekonomifakta 

 

1.2.2 Banksektorn och ekonomisk utveckling 

 

Finanssektorn är vital en del av samhällsekonomin. De är främst tre finansiella tjänster som förmedlas 

till hushåll och företag via banker; säkerställa att betalningar genomförs från betalare till mottagare, 

förmedla kapital från de som sparar pengar till att ge krediter åt de hushåll eller företag som vill 

konsumera eller investera. Banker ger en lägre ränta för sparade pengar än till utlåning och får därmed 

en vinst. Med kapitalförmedling kan resurser i ekonomin överföras från sparande till utlåning vilket 

främjar tillväxt i ekonomin när lån ges till de som anses klara att betala för utlåningsräntan. Den tredje 

tjänsten är att hantera risker, till exempel genom att låna ut sparade pengar till flera låntagare sprids 

riskerna (Riksbanken 2005). 

 

Sverige 

Första världskriget medförde en ekonomisk uppgång för den svenska exporten, men när efterkrigstiden 

kom med deflation och nedgång i ekonomin fick många banker det svårt med finansieringen. För att 

överleva gick många mindre banker ihop till att bli större. Och för att kunna få in de krediter som 

bankerna lånat ut blev de även inblandade i förvaltningen av företagen. Erfarenheterna från andra 

världskriget gjorde att det ställdes nya krav på bankerna. Under kriget hade de offentliga utgifterna 

stigit. Målet med kraven var att skapa en stabil kreditmarknad som skulle uppfyllas med att bankerna 

hade likvida medel och låga räntor. Vidare hade man krav på maxnivåer för utlåning och olika 

likviditetskrav. Många av dessa bestämmelser gällde även in på 80-talet (Hansson & Jonung 1997).  
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Devalvering av den svenska kronan 1982 och avreglering av kreditmarknaden 1985 bidrog båda till en 

ökad konsumtion. Under 80: talet växte bankernas kreditgivning kraftigt framförallt genom att bankerna 

lånade ut pengar generöst till fastighetsbolag samt privata fastighetsköpare som senare inte kunde betala 

tillbaka vilket ledde till en djup bankkris i början på 1990-talet (Ingves & Lind 1998). 

 

2008 drabbades världen av en finansiell kris när den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers 

gick i konkurs. Krisen spred sig till Europa och många länder drabbades däribland Sverige. Den svenska 

ekonomiska tillväxten sjönk men till skillnad från övriga Europa återhämtade sig Sveriges ekonomi 

snabbt. Under Eurokrisen 2012 gjorde återhämtningen ett litet avbrott (SR, 2012) och (Ekonomifakta, 

2014). 

 

De senaste åren har de svenska bankerna rapporterar om storvinster (Aronsson, 2014). Riksbanken har 

sänkt styrräntan men bankernas utlåningsräntor ligger kvar på ungefär samma nivåer. Bostadspriserna i 

Sverige stiger vilket också gör att hushållens skuldsättning ökar. Riksbanken föreslår åtgärder som kan 

minska skuldsättningen, några av dessa är amorteringskrav och ändrad avdragsrätt för ränteutgifter 

(SIX/Affärsvärlden 2014). 

  

Skuldsättningen bland de svenska hushållen har sedan 1990-talet ökat kraftigt. I Sverige är den 

genomsnittliga amorteringstiden för bostadslån 125 år och för villor är det 70 år. 

2011 var skuldsättningen bland hushållen i Sverige 165 procent. Tremånadersräntan för bolån låg på ca 

3,9 procent samma år. (Jakobsson, 2012). 

 

År 2013 sysselsatte den svenska banksektorn ca 40000 personer i 5000 bolag uppdelade på 117 olika 

banker i Sverige. Bankerna hade år 2013 tillgångar på 7830 miljarder SEK jämfört med Sveriges BNP 

som var 3776 miljarder SEK (Svenska Bankföreningen, 2014). 

 

 

 

Danmark 

Innan den finansiella krisen som startade 2008 karakteriserades Danmarks banksystem av många lokala 

banker och kundernas lojalitet till dessa var stor, ofta på grund av att de funnits länge på orten och var 

en stor sponsor till kulturen och idrotten i närområdet (Nilsson, 2013). 
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Mellan åren 2003-2007 hade Danmark en kraftig uppgång på bostadsmarknaden vilket ledde till en 

bostadsbubbla. Den genomsnittliga skuldsättningen bland hushållen i Danmark växte till en av de största 

i EU under dessa år (Nilsson, 2013). 

 

När finanskrisen kom till Danmark uppstod problem för många banker, de som påverkades mest var 

mellanstora banker vars utlåning hade växt i mycket snabbare takt än inlåningen, förhållandet mellan ut 

och-inlåning var i vissa fall 140 % (Nilsson, 2013). 

 

Efter finanskrisen hade Danmark en svag återväxt. Två av orsakerna till den svaga återväxten var att 

bostadspriserna sjönk med cirka 30 procent och att Danmarks tidigare handelsutbyte med länder i 

Euroområdet minskade (IMF, 2013). 

 

2013 var hushållen skuldsättning 160 procent av den disponibla inkomsten. Det kunde påverka 

återhämtningen av ekonomin när utgifter istället gick till att betala bostadslån som istället kunde ha gått 

till konsumtion (IMF, 2014). 

 

Finland 

När finanskrisen drabbade Finland 2009 minskade exporten totalt med 20 procent och BNP sjönk med 

åtta procent när efterfrågan på telekommunikation och kapitalvaror minskade (IMF, 2013). Banksektorn 

klarade sig och kunde begränsa krisen (Pekkarinen, 2014) och Finland återhämtade sig snabbt igen till 

2010 när handeln inom landet ökade. Men exporten som tidigare var stor del av Finlands ekonomi och 

hade 2013 fortfarande inte återhämtat sig. Under 2012 minskade tillväxten och under 2013 stagnerade 

den (IMF, 2013).  

 

Finland hade till skillnad från övriga Norden, som tradition att betala av sina skulder. En avbetalningstid 

för bostadslån låg i medel på 20 år och maxlängden för lån var oftast 30år. Vid familjebildning eller 

arbetslöshet kunde amorteringsfria perioder förhandlas fram men var sällan längre än 2 år. 2011 var 

skuldsättningen bland hushållen i Finland 114 procent. 

Räntan för bostadslån är bunden till referensräntan Euribor som 2012 låg på 0,93 procent. Majoriteten 

av bostadslånen har rörlig ränta och genomsnittsräntan för i maj 2012 var 2,18 procent (Jakobsson, 

2012). 

 

Den finska banksektorn hade i slutet av år 2013 29300 anställda (Finnish bankers association, 2014). 
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I mars 2014 lämnade IMF över en rapport till de finska myndigheterna som behandlade Finlands 

ekonomiska situation. Under åren 2012-2013 sjönk BNP och som till följd av detta steg 

långtidsarbetslösheten. Samma period gick det bättre för motsvarande länder vilket kunde tyda på att det 

fanns strukturella problem i Finland. Återhämningen ur recessionen förväntades ta lång tid. En minskad 

produktivitet av företagen hade lett till att kostnaderna för arbetskraften ökat. Trots en recession ökade 

hushållen sin skuldsättning för bostadsköp med cirka 4 procent årligen. 2014 var hushållens 

skuldsättning 120 procent av hushållens disponibla inkomst som gjorde bankerna betydligt känsligare 

för en förändring av räntan.   

IMFs råd till de finska myndigheterna var att göra strukturreformer i den finska ekonomin för att få 

igång tillväxten och minska arbetslösheten (Finlands bank, 2014). 

 

Norge 

Eftersom en stor del av Norges ekonomi kom från export av petroleumprodukter gjorde det att landets 

ekonomi blivit känslig för en förändring av oljepriset. När oljepriset förändrats har BNP också följt 

efter. Det har inträffat flera gånger att Norge hamnat i en lågkonjunktur för att oljepriset sjunkit 

(Erlandsson 2015) och (Svenska FN-förbundet 2013). 

 

 På 1990-talet bildades en fond Statens pensjonsfond – Utland som förvaltas av Norges Riksbank. Där 

har större delen av statens vinster från oljeindustrin sedan 1995 använts i investeringar utanför Norge 

(Svenska FN-förbundet 2013). Det var tänkt att fonden skulle användas som en buffert när priserna på 

oljeprismarknaden sjönk och att trygga utbetalningar av pensioner när oljeutvinningen avtar. Enligt en 

handelsregel från 2001 får högst 4 procent avkastningen från fonden användas i statsbudgeten för att 

täcka underskott men har flera gånger överstigits (Daleke 2012) 

 

2014 var fonden värd mer än vad som finnas kvar att utvinna i de norska oljefälten, vinsterna från 

oljefälten 2014 beräknades till cirka 160 miljarder kr och fonden förväntades ge en avkastning på 200 

miljarder (Lindahl 2014). 

 

Många av de länder som drabbades under finanskrisen hade ekonomier som byggde på handelsvaror 

men Norge kunde med sin oljeproduktion och oljeprisnivån klara sig ur den (IMF, 2013) 

 

Bostadspriserna i Norge ökade med ca 10 procent mellan 2007 och 2013. Under 2013 avtog 

prisökningen men enligt IMF låg priserna för bostäder över 40 procent av vad de egentligen borde var 

värderade (IMF, 2013).  
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År 2014 bestod den Norska banksektorn av 1100 bolag uppdelade på 120 olika banker med 40000 

anställda. Bankernas totala tillgångar var 2013 2928 miljarder norska kronor (Finans Norge, 2014) 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Ända från Schumpeter (1911) till Pagano (1993) och framåt har ekonomisk teori utgått ifrån att det finns 

ett positivt samband mellan utveckling av bank och finanssektorn och ekonomisk tillväxt. I den 

ekonomiska teorin ges den ekonomiska tillväxten som en funktion av bland annat i hur stor utsträckning 

resurser slussas från att vara icke-produktiva till att användas i produktiva verksamheter. Som 

mellanhand i denna överföring av resurser står bankerna, när bankerna växer bör således den 

ekonomiska tillväxten även den växa. Den verkliga verkligheten har inte alltid sammanfallit med den 

teoretiska bilden av verkligheten.  

 

Under 1920-talet i USA växte bank-och finanssektorn i en rasande takt samtidigt som den ekonomiska 

tillväxten var god. Denna bank och finansexpansion samt goda ekonomiska tillväxt fick ett abrupt slut i 

och med börskraschen som startade den 24 oktober 1929 (Pettinger, 2012).  

I kölvattnet av 1929 års börskrasch och den ekonomiska depressionen som följde introducerades ett 

lagförslag av senatorn Carter Glass och ledamoten i representanthuset Harry Steagall. The banking act 

of 1933, lagens officiella namn, även kallad the Glass Steagall Act hade till syfte att skapa en effektivare 

och säkrare banksektor genom att bland annat separera verksamheter som sysslade med spekulation från 

övriga typer av bankverksamheter (Maues, 2013).   

 

För att säkra så att riskerna som tas vid spekulation inte ska påverka hela banksystemet finns det tre 

kapitel i lagen som i princip tvingar fram en uppdelning mellan affärsbanker och investmentbanker. 

Kapitel 16, 21 och 32 reglerar affärsbankernas respektive investmentbankernas roll där affärsbankerna 

främst ska syssla med att hålla insättningar, ge ut lån, köpa och sälja pengar samt ge ut växlar. När det 

gäller handel av värdepapper får affärsbanken agera mäklare åt bankens kunder, affärsbankens handel 

med värdepapper för egen räkning begränsas strikt, undantag görs för statsobligationer samt en statlig 

form av jordbrukslån. Vidare förbjuds organisationer vars huvudsakliga syssla är att handla med aktier, 

obligationer eller dylika värdepapper (investmentbanker) att samtidigt ta emot insättningar eller ge ut 

lån. Avslutningsvis förbjuds samma person från att vara verkställande direktör för en affärsbank och en 

investmentbank vid samma tidpunkt (The banking act of 1933).  
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Under nästkommande fem decennier hade lagstiftningen en stark ställning och följdes noga av 

banksektorns aktörer. Under slutet av 1980-talet och 1990 talet försvagades dess ställning och 1999 

upphävdes formellt de delarna av lagen som separerade på affärsbanker och investmentbanker (Maues, 

2013).   

Den 21 november 1985 tog Riksbanksfullmäktige beslutet att avreglera den tidigare hårt reglerade och 

restriktiva svenska kreditmarknaden. I praktiken innebar avregleringen att de svenska bankerna fritt 

kunde låna ut hur mycket pengar de vill, något som tidigare hade vart strikt reglerat av Riksbanken. 

Detta fick till följd en kraftig kreditexpansion som kortsiktigt ledde till stark ekonomisk tillväxt samt 

stigande bostadspriser, de stigande bostadspriserna skapade en bostadsbubbla som sprack och orsakade 

en djup lågkonjunktur som följd (Schuck, 1998). Liknande avregleringen skedde under 1980-talet även i 

Norge, Finland och Danmark (Englund, 1990). Likt Sverige ledde även dessa avregleringar till 

lågkonjunkturer i början av 1990-talet. 

En eventuell fara med avreglerade kreditmarknader och kraftig kredit/bankexpansion är att riskerna som 

uppstår inte enbart bärs av de parterna som orsakar dem. Moral hazard är ett begrepp som innebär, i 

denna kontext, att en part orsakar en risk (och bär frukterna av den) samtidigt som en annan part får står 

för kostnaderna när risken realiseras (Economictimes, 2014) 

Efter avregleringarna av kreditmarknaderna i de nordiska länderna uppstod en situation där bankerna 

kunde göra stora vinster genom att kraftigt öka sin kreditgivning och med det sina risker. Vinsterna av 

denna ökade kreditutgivning fick bankerna behålla och när så kreditbubblan som uppstod sprack, så fick 

skattebetalarna gå in för att betala kostnaderna. Avregleringarna ledde således till en situation av moral 

hazard.  

De ekonomiska teorierna, exempelvis Pagano (1993) bör ställas mot den empiriska verkligenheten från 

exempelvis perioderna efter börskraschen 1929 i USA, resultatet efter avregleringen av 

kreditmarknaderna i Sverige och dess lågkonjunktur i början av 1990-talet.  

Under perioden 2002-2013 har de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland dels sett en 

stark högkonjunktur under de första fem till sex åren av perioden, en finanskris som drabbade alla 

länderna i olika stor utsträckning, samt en återhämtningsperiod fram till dagens läge. Under hela den här 

perioden har ländernas respektive banksektorer växt i storlek och utvecklats.  

Som grund för framtida politiska beslut kring eventuella ytterligare avregleringar eller hårdare 

regleringar av banksektorn bör det finnas ett intresse i att studera hur orsakssambandet sett ut mellan att 

banksektorn utvecklas, dels i storlek, dels i effektivitet och dess påverkan på den ekonomiska tillväxten 

och slutligen samhällsekonomiska effekter.  

 



12 

 

1.4 Problemformulering 

Studien behandlar huruvida det finns ett orsakssamband mellan utveckling av banksektorn och 

ekonomisk tillväxt. Vidare behandlas hur detta samband ser ut samt om sambandet skiljer sig beroende 

på om banksektorns utveckling mäts i form av växande storlek eller ökad effektivitet.  

 

1.5 Syfte 

Denna uppsats syfte är att studera orsakssambandet mellan utvecklingen av banksektorn och ekonomisk 

tillväxt i de fyra nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge. 

 

1.6 Undersökningsfrågor: 

 

1. Hur ser orsakssambandet ut mellan en växande banksektor och ekonomisk tillväxt? 

2. Hur ser orsakssambandet ut mellan lägre transaktionskostnader i banksektorn och ekonomisk 

tillväxt? 

 

1.7 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till de fyra nordiska länderna Sverige, Finland Norge och Danmark för 

perioden 2002-2013. Enbart hur relationen ser ut mellan ekonomisk tillväxt och utveckling av de fyra 

ländernas respektive banksektorer studeras. Övriga delar av finansmarknaderna är alltså exkluderad.  

 

Perioden har valt för att dels få så relevant data som möjligt för dagens situation men samtidigt täcka en 

så lång period som möjligt för att minska risken för att slumpmässiga händelser påverkar resultatet.   

 

1.8  Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning - Ger läsaren en introduktion till ämnesområdet som behandlas i uppsatsen. Först 

beskrivs bakgrunden till uppsatsen följt av problemdiskussionen ur vilken uppsatsens 

undersökningsfrågor och syfte följer. Kapitlet avslutas med en disposition. 

 

Kapitel 2 - Referensram - I en här delen tas tidigare forskning inom ämnet upp och teorier 
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Kapitel 3 - Metod – Här beskrivs i detalj hur studien har genomförts, vilken data som samlats in och en 

kritisk diskussion gällande val av metod och tillvägagångsätt 

 

Kapitel 4 – Resultat – En sammanställning av studiens resultat presenteras, dels skriftligt dels i 

tabellform. 

 

Kapitel 5 - Analys och Tolkning - I detta kapitel tolkas studiens resultat utifrån tidigare forskning samt 

teorier 

 

Kapitel 6 - Slutsatser och avslutande diskussion- Studiens undersökningsfrågor besvaras och en 

avslutande diskussion över svårigheter med studien samt förslag på vidare forskning förs. 



14 

 

 

 

2 Referensram 

 

 

I detta kapitel presenteras, samt förklaras relevansen av, de teorier som bildar själva den teoretiska 

spelplanen för studien. Tidigare forskning inom ämnesområdet som studien behandlar sammanfattas, 

avslutningsvis kopplas teorier, modeller och tidigare forskning ihop med denna studies 

undersökningsfrågor. All framtida bearbetning av data, analys, tolkning och resultat kommer behandlas 

utifrån denna teoretiska referensram.  

 

 

 

 

2.1 Teori 

2.1.1 Endogen tillväxt  

Relationen mellan finansiell utveckling och ekonomisk tillväxt kan lämpligast förklaras med endogena 

tillväxtmodeller enligt Pagano (1993).  Pagano använder sig av AK-modellen som är en utveckling av 

Solow-modellen för att förklara hur banker kan påverka ekonomisk tillväxten som kan kopplas till 

teknik, inkomstfördelning, preferenser och finansiella restriktioner.    

Pagano (1993) tar upp hur banker med finansiella tjänster kan påverka den ekonomiska tillväxten. 

 

1. Styra om sparandet till finansiering 

Banker tar en avgift för sina finansiella tjänster när sparande omvandlas till finansiering åt företag. Är 

det en högavgift kan det vara ett tecken på ineffektivitet i banken, höga skatter eller en restriktiv 

finanspolitik. En minskning av läckaget i omvandlingen från sparande till finansiering kan ge 

ekonomisk tillväxt. 

 

2. Förbättra allokeringen av kapital  

Banker kan utvärdera olika typer av investeringar som ger mest avkastning och klarar sina åtaganden. 

Sedan kan banken förmedla investeringen till personer som är villiga att ta en högre risk och dela risken 

med andra investerare. Det leder till att produktiviteten av kapitalet ökar och leder till högre tillväxt. 

 

3. Påverka sparandet 

En utveckling av de finansiella tjänsterna gör att hushållen får ökad tillgång på krediter och samtidigt 

ges hushållen ett ökat skydd för kapitalförluster. När tillgången på krediter ökar kan det samtidigt 

minska sparandet och påverka den ekonomiska tillväxten som blir mindre. En finansiell utveckling gör 

att hushållens låneränta och företagens låneränta närmar sig varandra.  
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 Riskdelning 

Finansiella tjänster gör det möjligt att dela risker med andra. Det kan ha en tvetydig effekt på ekonomin. 

Med en större trygghet på finansmarknaden blir människor mer riskbenägna i sitt sparande. 

Småsparandet kan minska när försäkringar ger ökad trygghet. 

 Hushållens lånande 

Banker omvandlar hushållens sparande till utlåning åt andra hushåll i form av bostadslån och krediter. 

Om restriktionerna minskas så att lån och krediter blir mer lättillgängliga leder det till ett minskat 

sparande som i sin tur leder till mindre tillväxt enligt (Pagano 1993). 

 

 

 

2.1.2 The supply leading and the demand following hypothesis 

 

Denna teori kommer hädanefter benämnas som de utbudsdriva och de efterfrågeföljande hypoteserna.  

Teorin har sin grund i en forskningsrapport av den amerikanske ekonomen Hugh T Patrick och beskrivs 

i detalj under avsnittet för tidigare forskning. Sammanfattningsvis kan sägas att den utbudsdrivna 

hypotesen bygger på antagandet att utveckling av den finansiella sektorn i ett land leder till tillväxt i den 

reala ekonomin, bland annat till följd av att resurser slussas från mindre produktivt sparande till att i 

större utsträckning komma i händerna på aktörer som kan använda resurserna i mer produktiva 

verksamheter. På så sätt driver utvecklingen av det finansiella systemet en effektivare resursanvändning, 

vilket i sin tur får positiva effekter på den ekonomiska tillväxten.  

 

Den efterfrågeföljande hypotesen utgår ifrån att allteftersom ekonomin i ett land växer kommer behovet 

av finansiella tjänster att öka. En växande ekonomi leder till att fler människor får mer pengar som de 

vill spara. När de ursprungliga sparformerna som ädelmetaller, fastigheter och land inte längre räcker till 

för att tillfredsställa spararnas behov drivs den finansiella sektorn att hitta lösningar som passar dessa 

behov.  

 

Skillnaden mellan de två hypoteserna är således; den utbudsdrivna hypotesen utgår ifrån att finansiell 

utveckling orsakar ekonomisk tillväxt och den efterfrågeföljande hypotesen utgår ifrån att ekonomisk 

tillväxt orsakar finansiell utveckling (Patrick, 1966). Att empiriskt bevisa vilken av dessa hypoteser, om 

någon, som stämmer för de nordiska länderna var själva kärnan i hela detta arbete.  

 

2.2 Tidigare forskning  

 

Patrick (1966) 
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Den här forskningen tar sin början i författarens observation av att det i den ekonomiska utvecklingen av 

marknadsorienterade ekonomier finns en stark tillväxt av finansiella institutioner och en stark tillväxt i 

storleken på de finansiella tillgångarna i relation till BNP. Däremot finns det, vid tiden då forskningen 

görs, varken en empirisk eller teoretisk förklaring till om det finns ett orsakssamband i relationen mellan 

den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av de finansiella marknaderna. 

 

Författaren introducerar två nya begrepp inom studiet av orsakssambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och finansiell utveckling. Två begrepp som är grundstommen i det teoretiska fundamentet som i princip 

all annan forskning som behandlats i denna uppsats bygger på. 

 

Ett scenario som beskriver den ena synen på samspelet mellan ekonomisk tillväxt och finansiell 

utveckling går ut på följande: när företagen i ett samhälle skapar stora vinster så skapas ett behov av 

finansiell tjänster där dessa vinster kan placeras. Detta beskriver författaren som den efterfrågeföljande 

hypotes. Det som karakteriserar detta fenomen är att utvecklingen av det finansiella systemet sker till 

följd av en efterfrågan på dess tjänster, en efterfrågan som har sin grund i att en framgångsrik real 

ekonomi har ett överflöd av resurser som måste placeras någonstans. Ju högre tillväxttakten är i den 

reala ekonomin och ju mer kommersialiserad och monetäriserad de ursprungliga industrierna så som 

jordbruksindustrin blir, desto större blir behovet av fler och mer komplexa finansiella tjänster. Den här 

synen bygger indirekt på antagandet att den finansiella sektorn passivt anpassar sig till förändringar i 

den reala ekonomin.  

 

Författaren menar att det både inom akademin och inom det politiska beslutsfattandet har lagts mindre 

fokus på det som han kallar den utbudsdrivna hypotesen. Vilken går ut på att den finansiella 

utvecklingen i själva verket föregår den reala ekonomins efterfrågan på dess tjänster. Den utbudsdrivna 

hypotesen beskrivs ha två funktioner, dels att överföra kapital från traditionella lågavkastningsbranscher 

till moderna branscher med högre avkastning, dels att skapa en mer entreprenöriell anda i dessa moderna 

branscher. Med denna syn, kan själva utvecklingen av de tjänster som den finansiella sektorn kan 

erbjuda leda till att öka graden av entreprenörskap i landet, något som i sin tur har positiva effekter på 

den ekonomiska tillväxten. Den utbudsdrivna finansiella utvecklingen ses inte som ett krav för 

ekonomisk tillväxt, likväl kan den ge ekonomin en putt i rätt riktning.  

 

Författaren tror att det förmodligen finns en växelverkande kraft mellan den efterfrågeföljande och den 

utbudsdrivna hypotesen, detta kallas för feedback fenomenet. Detta skulle innebära att utvecklingen av 
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den finansiella sektorn driver ekonomisk tillväxt samtidigt som den ekonomiska tillväxten driver på 

utvecklingen i den finansiella sektorn.  

 

Ett annat sätt att se på relationen mellan finansiell utveckling och ekonomisk tillväxt är genom 

förhållandet mellan på ena sidan summan av alla finansiella tillgångar och skulder och andra sidan 

summan av värdet på allt realkapital och dess optimala sammansättning och tillväxttakt.  

 

Tre sätt beskrivs som det finansiella systemet kan få realkapitalet i samhället att öka 

1. Genom att effektivisera resursallokeringen.  

2. Genom att allokera om nya investeringar i realkapital från områden där det används mindre 

produktivt till områden där det används mer produktivt 

3. Genom att öka incitamenten att spara, investera och arbeta och på så vis öka ackumuleringen av 

kapital 

 

 

Vidare studeras hur sammansättningen av befolkningens tillgångar i några underutvecklade länder i 

Asien ser ut. Trots att det inte finns särskilt detaljerad informationen om tillgångarnas värde eller natur 

görs uppskattningen att en majoritet av sparandet görs i form utav materiella tillgångar som ägaren har 

direkt kontroll över. Exempel på detta är fastigheter, små stycken av land och juveler. Författaren menar 

att denna sammansättning av tillgångar är resultatet av antingen avsaknaden av mer lönsamma former av 

sparande eller en ren okunskap om dessa mera lönsamma sparformer. En utveckling av de finansiella 

systemen i dessa länder skulle kunna ha en starkt positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten.  

 

Som teoretisk bas använder författaren Gurley-Shaw analysen. Detta är en analys som bygger på två 

grundläggande antaganden. 

 

1. Privatpersoners sparande skapar inte en optimerade allokering av resurser för 

investeringar. Detta på grund av att sparande är beroende av inkomstnivå medan den optimala 

investeringsallokeringen är beroende av vilka investeringsmöjligheter som finns och 

investerarens riskbenägenhet. 

2. Dessa sparare är inte villiga att allokera hela sitt sparande till den mest effektiva 

investeringen. 
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I dessa underutvecklade länder lyckas alltså inte de privata spararna få optimal avkastning på sina 

tillgångar, samtidigt lyckas inte entreprenörerna, som skulle kunna generera hög avkastning, komma 

över tillräckligt med kapital. Detta problem hade kunnat lösas genom att privatspararna lånade ut sina 

tillgångar till entreprenörerna, om det inte hade vart för att den typen av direktlån sällan överensstämmer 

med spararnas preferenser. Därför behövs det en utveckling av finansiella tjänster som kan matcha både 

spararnas preferenser och skapa möjlighet för entreprenörer att genomföra produktiva projekt.  

 

 

Awdeh (2012) 

 

Den här studiens syfte är att studera orsakssambandet mellan utvecklingen i den libanesiska banksektorn 

och tillväxttakten i landets ekonomi för perioden 1992-2011. Undersökningen är avgränsad till att enbart 

titta på banksektorns roll i den ekonomiska tillväxten. Övriga finansiella aktörer/institutioner är 

exkluderade.  

 

Det faktumet att denna studie enbart tittar på banksektorns bidrag till den ekonomiska tillväxten gör den 

extra intressant då de flesta studier inom området behandlar hela den finansiella sektorn.  

 

I en vetenskapliga tradition som har sin grund i Patrick (1966) letar författaren efter orsakssambandets 

riktning genom de utbudsdrivna och de efterfrågeföljande hypoteserna samt feedback-hypotesen. 

 

För att representera ekonomisk tillväxt används två nyckeltal. Den reala tillväxttakten i BNP i inhemsk 

valuta och densamma fast per capita. Som mått på banksektorns utveckling används följande mått 

 

1. Inhemsk privat utlåning/BNP (CREDIT) 

2. Inhemsk privat utlåning/BNP nästkommande år (CREDIT -1) 

3. Skillnaden mellan in och utlåningsräntan (IRS) 

4. Banksektorns totala tillgångar/BNP (ASSETS) 

5. Landets fem största bankers tillgångar/ Banksektorns totala tillgångar (CONC5) 

6. Tillväxttakten av bankinsättningar för hela banksektorn (DEPG) 

 

För varje nyckeltal tas en observation per år för perioden 1992-2011 vilket ger totalt 20 observationer 

för varje nyckeltal. En korrelationsmatris presenteras som visar hur alla dessa nyckeltal korrelerar med 

varandra över de 20 observationerna.  
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Nästa steg i studien är att genomföra ett test av Grangers kausalitet för relationen mellan ekonomisk 

tillväxt och utveckling av banksektorn.  

 

(Grangers kausalitetstes är ett statistiskt test som jämför två numeriska seriers observerade värden. Om 

det går bättre att med hjälp av testet predicera den ena seriens framtida värden med hjälp av den andra 

serier, så går det att säga att det råder ett kausalt samband mellan serierna. Grangers kausalitetstest 

behandlas vidare under metodavsnittet).  

 

Testet visar ingen kausal påverkan från utveckling i banksektorn till ekonomisk tillväxt tvärtom går 

kausalitet från ekonomisk tillväxt till utveckling i banksektorn, vilket alltså bekräftar den 

efterfrågeföljande hypotesen.  

 

 

Murinde och Fern (1994) 

I den här studien testades den utbudsdrivna och den efterfrågeföljande hypotesen empiriskt på 

Singapores ekonomi för perioden 1979 till 1990. 

 

Författarna började rapporten med att presentera att de flesta u-länder vid tiden för studien var i full 

gång med att försöka strukturera om sina finansiella sektorer. Denna omstrukturering bygger på två 

olika akademiska spår.  

 

1. Det första spåret inom akademin går ut på att avreglera de finansiella systemen. Detta spår 

rekommenderas för u-länderna av bland annat IMF och världsbanken. 

2. Det andra spåret går ut på att omstruktureringen snarare ska ske genom att staten stödjer den 

reala ekonomin och att de finansiella marknaderna ska vara nationellt autonoma.  

 

Genomgående bygger dock alla finansiella omstruktureringar på det underliggande antagandet att 

utveckling inom den finansiella sektorn driver tillväxt i ekonomin, det vill säga samma antagande som 

Pagano (1993) teori om endogen tillväxt.  

 

För att mäta det kausala sambandet mellan utveckling i den finansiella sektorn används Grangers 

kausalitetstest. Ekonomisk tillväxt representeras av tillväxt i real BNP och för att mäta nivån av 

finansiell utveckling används tre olika typer av mått 
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1. Penningmängdsmått, dessa mått fångar förändringar i sparbeteende 

2. Cirkulation av pengar i samhället.  

3. Ett mått där man delar penningmängden med nationalinkomsten. 

 

Varje mått för finansiell utveckling används i en separat körning av Grangers kausalitetstest.  

 

Undersökningens kom inte fram till ett ensidigt resultat. Vid test med en snäv definition av 

penningmäng och vid vissa av cirkulationsmåtten som indikator för finansiell utveckling bekräftades 

den utbudsdrivna hypotesen. Vid övriga tester gick det inte att tydligt avgöra hur orsakssambandet såg 

ut.   

 

 

Banerjee och Ghosh (1998) 

De finansiella institutionerna i Indien under åren 1962-1963 och 1996-1997 studerades för att se om 

relationen mellan den finansiella utvecklingen och den ekonomiska tillväxten följde den utbudsdrivna 

eller den efterfrågeföljande hypotesen. 

 

Tidigare studier av Ostasiatiska ekonomier har visat att en finansiell omstrukturering lett till en positiv 

utveckling av ekonomin. Vid tiden för undersökningen gjorde många mindre utvecklade länder 

förändringar i sina finansiella sektorer. 

 

Det fanns två olika teoribildningar om hur ekonomisk tillväxt skulle nås: 

1. Ekonomisk liberalisering 

2. Fria finansmarknader med gemensam valuta 

 

Vid bedrivandet av ekonomisk politik med syfte att öka den ekonomiska tillväxten är det viktigt för 

beslutsfattarna att vad som kan leda till högre ekonomisk tillväxt. Därför ville författarna testa sina 

antaganden om att utveckling av finansiella institutioner medför en positiv utveckling för ett lands 

ekonomiska utveckling.  

 

I Grangers kausalitetstest prövades om utveckling av de finansiella marknaderna ledde till ökad 

ekonomisk tillväxt samt om ökad ekonomisk tillväxt ledde till utveckling av de finansiella marknaderna. 
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Undersökningens resultat bekräftade den utbudsdrivna hypotesen för Indien under den undersökta 

perioden, det vill säga att utveckling av finansiella marknader drev fram ökad ekonomisk tillväxt. 

 

 

Koivu (2002) 

 

I den här forskningen studerades samspelet mellan utveckling av banksektorn och ekonomisk tillväxt i 

några forna östblocksländer för perioden 1993-2000.  

 

Tillväxten av real BNP (real BNP innebär summan av värdet på allt som producerats i ett land under ett 

år omräknat till fastställd prisnivå) representerar ekonomisk tillväxt och två nyckeltal användes för att 

beskriva utvecklingen i banksektorn.  

 

1. Skillnaden mellan utlåningsräntan och inlåningsräntan för hela banksektorn (INT) 

2. Banksektorns utlåning till den privata sektorn i förhållande till BNP (CREDIT) 

 

Det första nyckeltalet för banksektorns utveckling är ett kvalitativt mått där ett lägre tal representerar 

lägre transaktionskostnader vilket i sin tur representerar en effektivare banksektor. En effektivare 

banksektor bör, enligt Pagano (1993) leda till en högre ekonomisk tillväxt. Det andra nyckeltalet är en 

kvantitativ beskrivning av banksektorns utveckling, desto högre utlåning i relation till BNP desto större 

banksektor. 

 

I studien genomfördes ett Grangers kausalitetstest som visade att det fanns ett orsakssamband mellan ett 

sjunkande INT och ekonomisk tillväxt. Vad gällde relationen mellan CREDIT och ekonomisk tillväxt 

gick det inte att fastställa om ett sådant samband förelåg. Författaren diskuterade de undersökta 

ländernas specifika ekonomiska-politiska historia som kännetecknas av flertalet bankkriser som möjlig 

orsak till avsaknaden av kausalt samband mellan (CREDIT) och ekonomisk tillväxt. 

 

Figur 2: Sammanställning av tidigare forskning om relationen mellan ekonomisk tillväxt och 

utveckling i bank/finanssektorn 

Forskning 

 

Mått för 

utveckling av 

banksektorn 

Mått för 

ekonomisk 

tillväxt 

Länder som 

undersökts 

Period Resultat samt 

relevans för vår 

studie 

Koivu (2002) CPS samt IRS Real BNP,  25 tidigare 1993-2000  
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 östblocks-

länder 

IRS -> Ekonomisk 

tillväxt 

Hurlin och 

Venet (2008) 

CPS, 

Finanssektorns 

lån till privat 

sektor, 

LIQLIAB 

Real BNP per 

capita 

63 i- och u-

länder  

1960-2000 

 

Ekonomisk tillväxt -> 

Finansiell utveckling 

Acaravci et al 

(2009) 

CPS, 

Privata sektorns 

sparande, 

LIQLIAB, 

Penningmängden 

Real BNP per 

capita 

24 länder i 

Afrika söder 

om Sahara 

1975-2005 Dubbelriktad 

påverkan mellan 

finansiell utveckling 

och ekonomisk 

tillväxt  

 

 Ogwumike 

och Salisu 

(2012) 

BDL, CPS 

Insättningsränta 

(justerat mot 

inflation), 

Investeringar i 

fasta tillgångar, 

Marknads-

kapitalisering 

Real BNP Nigeria 1975- 2008 Finansiell utveckling 

-> Ekonomisk tillväxt  

Akinci et al 

(2013) 

CPS, 

Penningmängd, 

Den totala 

bankinlåningen. 

Finansiella 

systemets 

inlåning. 

BNP och 

Nominella 

priser 

OECD-länder 1980-2011 Ekonomisk tillväxt -> 

finansiell utveckling 

 

Hsueh S et al 

(2013) 

Penningmängd, 

Finanssektorns 

inhemska 

tillgångar   

Real BNP 10 länder i 

Asien 

1980-2007 Finansiell utveckling 

-> Ekonomisk tillväxt  

Hassan et al 

(2011) 

DCPS, CPS, 

Penningmängd, 

Import + export, 

Offentliga 

utgifter, Inflation 

Real BNP 168 länder 1980-2007 Dubbelriktad 

påverkan i alla länder 

utom Sub-Sahara och 

sydost Asien. 

Finansiell utveckling 

-> Ekonomisk tillväxt 

i utvecklingsländer 

Al-Yousif Penningmängd  Real BNP per 30 länder 1970-1999 Dubbelriktad 
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(2002) capita påverkan mellan 

finansiell utveckling 

och ekonomisk 

tillväxt 

Ghali (1999) Bankers 

tillgångar, CPS 

Real BNP per 

capita 

Tunisien 1963-1993 Finansiell utveckling 

-> Ekonomisk tillväxt 

Murinde och 

Eng (1994) 

Olika penning-

mängds mått, 

Real BNP Singapore 1979-2000 Finansiell utveckling 

-> Ekonomisk tillväxt 

Awdeh 

(2012) 

CPS, Bankernas 

totala tillgångar, 

Marknadsandel 

för top 5 banker, 

Tillgångarnas 

årliga tillväxt, 

IRS, 

Nominell BNP, 

Nominell BNP 

per capita 

Libanon 1992-2011 Ekonomisk tillväxt -> 

Utveckling av 

banksektorn 

Banjaree och 

Ghosh (1998) 

CPS Real BNP, Indien 1962-63 och 

1996-97. 

Finansiell utveckling 

-> Ekonomisk tillväxt 

Källa: Egen sammanställning 

DCPS= Banksektorns totala utlåning 

CPS =Banksektorns lån till privat verksamhet, 

IRS = Räntenetto, skillnaden mellan bankernas inlåningsränta och utlåningsränta 

BDL = Totala likvida skulder och valuta i omlopp delat med nominell BNP. 

LIQLIAB = Likvida tillgångar i finansiella systemet.
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Forskningsfronten har utvecklats enormt sedan Patrick (1966) i ganska svepande ordalag och utan 

tillgång till heltäckande data presenterade sina hypoteser om orsakssambanden mellan ekonomisk 

tillväxt och utveckling av de finansiella marknaderna. Den största enskilda orsaken torde vara Grangers 

(1969) konstruerande av ett kausalitetstest. Efter kausalitetstestets intåg kan frågan huruvida utveckling 

av finansiella marknader/ banksektorn leder till ekonomisk tillväxt och vice versa numera prövas 

empiriskt. Inte bara beräkningsmodellerna har utvecklats utan även måtten som representerar utveckling 

av finansiella marknader/ banksektorn. Koivu (2002) visar ett stort mått av kreativitet då hon använder 

utvecklingen av gapet mellan banksektorns in-och utlåning som en indikator på hur väl utvecklad ett 

visst lands banksektor är. Awdeh (2012) använder banksektorns utlåning till privat verksamhet som 

representation av hur banksektorn utvecklas kvantitativt, ett mått som till skillnad från tidigare studier så 

som Murinde och Eng (1994) vars användning av olika penningmängdsmått ger en mer precis bild av 

hur just banksektorn har utvecklats.   

 

Med undantag från Hsueh et al samt Hassan et al, vilka har studerat sambandet mellan utveckling av 

finansiella marknader och ekonomisk tillväxt, finns det inga studier av de nordiska ekonomierna. Vad 

gäller studiet av de nordiska ländernas banksektorer och dess samband med ekonomisk tillväxt finns det 

ett tomrum som denna studie försökt fylla genom att applicera tidigare studiers mått och metoder på de 

nordiska ländernas banksektorer för att försöka besvara hur orsakssambandet ser ut mellan en växande 

banksektor/ en banksektor med lägre transaktionskostnader och ekonomisk tillväxt. Resultaten från 

studien jämförs mot teorierna som ligger till grund för referensramen. 
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3 Metod 

 

 

I detta kapitel beskrivs i detalj hur studien har genomförts samt förs en kritisk diskussion gällande val 

av metod och tillvägagångsätt. 

 

 

3.1 Val av metod 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att det vetenskapliga problemet ligger till grund för valet av 

metod (Thunman, 2007). Denna studies vetenskapliga problem rör orsakssambandet mellan utveckling 

av banksektorn och ekonomisk tillväxt. Likt all presenterad tidigare forskning i ämnet har även denna 

studie genomförts med en kvantitativ forskningsmetod vars tillvägagångsätt i stora drag överensstämmer 

med den tidigare forskningen inom området. Tidsserier med observationer över indikatorer på 

ekonomisk tillväxt samt utveckling i banksektor har sammanställts, bearbetats samt hypotesprövats 

genom Granger kausalitetstest. Studiens undersökningsfrågor har besvarats med hjälp av resultatet från 

hypotesprövningen tolkade utifrån de efterfrågedrivna samt utbudsföljande hypoteserna.  

 

3.2 Forskningsansats 

Denna studie har en forskningsansats som är av hypotetisk deduktiv karaktär. Den hypotetisk deduktiva 

metoden bygger på att hypoteser sätts upp som prövar teoriers giltighet mot verkligheten, till skillnad 

från den induktiva metoden som utifrån undersökning av olika fenomen genererar teorier (Föllesdal, 

2014).  

 

Baserat på de teorier som ligger till grund för denna studie och kunskap om ämnet har ett antal 

hypoteser formulerats som har testats genom den empiriska undersökningen.  
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3.3 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras de steg som har genomgåtts från valet av hypoteser fram till genomförandet av 

Grangers kausalitetstest.  

 

För att genomföra Granger kausalitetstest har EVIEWS 8 som är ett mjukvaruprogram för statistisk 

analys använts.   

 

Figur 3: Steg för steg genomgång av studiens tillvägagångssätt 

 

Källa: Egen sammanställning 

 

 

I följande avsnitt beskrivs varje steg ingående 

 

3.3.1 Hypoteser  
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Hur relationen mellan utveckling av banksektorn och ekonomisk tillväxt ser ut har besvarats genom ett 

antal hypotestester. Hypotestesterna har genomförts genom Granger kausalitetstest där varje test 

genomförts genom att två hypoteser ställs emot varandra. Dels en nollhypotes (H0) som är att utfallet är 

slumpmässigt (det vill säga att den ena variabeln inte har en påverkan på den andra) dels en mothypotes 

(H1) som är att det finns en påverkan från den första variabeln till den andra.  

 

Vid hypotestester kan det uppstå två olika typer av misstag så kallade Typ I respektive Typ II-fel. Ett 

Typ I-fel innebär att hypotestestet förkastar nollhypotesen (H0) fastän den är sann. Storleken på den 

risken bestäms genom testets signifikansnivå. De kausalitetstester som genomförts i denna studie har en 

signifikansnivå på fem procent. Detta innebär med andra ord att sannolikheten att nollhypotesen 

förkastas, trots att den är sann, är fem procent. Typ II-fel kommer till när nollhypotesen accepteras trots 

att den inte är sann, sannolikheten för ett typ II-fel är högre ju lägre signifikansnivå som används 

(Djurfeldt, 2010). 

 

De hypoteser som denna studie har testats är valda baserat på en sammanvägning av den tidigare 

forskningen samt teoribildningen i ämnet. Följande nollhypoteser, har testats genom Grangers 

kausalitetstest för respektive av de fyra studerade länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge för 

perioden 2002-2013.  

 

H0 (KREDIT) har INTE påverkan på (BNP) 

H0 (BNP) har INTE en påverkan på (KREDIT) 

H0 (IRS) har INTE en påverkan på (BNP) 

H0 (BNP) har INTE en påverkan på (IRS) 

 

3.3.2 Beskrivning av data samt sammanställning till tidsserier 

De mått som används i denna undersökning går att dela upp i två huvudsakliga kategorier, dels de som 

representerar ekonomisk tillväxt dels de som representerar utveckling av banksektorn.  

 

Måttet som använts som indikator på ekonomisk tillväxt följer bland annat Hurlin och Venet (2008), Al-

Yousif (2002) och Acaravci med flera (2009) genom att använda real BNP per capita. Real BNP per 

capita har räknats fram genom att nominell BNP har dividerats med en ackumulerad inflation (basår; 

studiens startår 2002). Den reala BNP:n har slutligen dividerats med landets totala befolkning vid 

respektive år, måttet benämns hädanefter även som (BNP). 
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Två mått har använts som indikatorer på utveckling i banksektorn, ett kvantitativt och ett kvalitativt. Det 

kvantitativa måttet är lån utfärdade av inhemska banker till inhemsk privat sektor delat på BNP per 

capita i termer av 2002 års penningvärde och per capita.  Nyckeltalet är hädanefter även benämnt 

(KREDIT). Måttet, med vissa mindre variationer, har tidigare använts av bland annat Ghali (1999) samt 

Awdeh (2012) som anser att måttet ger en bra beskrivning av den relativa storleken på ett lands 

banksystem.  

 

Det kvalitativa måttet på banksektorns utveckling är den genomsnittliga skillnaden (i procentenheter) 

mellan in- och utlåningsräntan för banksektorn vidare även kallad (IRS). Detta mått används av Koivu 

(2002) och Awdeh (2012) i tidigare forskning. Ett sjunkande IRS-värde innebär att 

transaktionskostnaderna mellan sparande och investeringar i ekonomin minskar, denna minskning 

matchas av en ökning i ekonomins totala investeringar vilket bör ha en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten (Awdeh, 2012).  

 

All data är av typen sekundärdata vilket innebär att det är data som redan existerat och inte skapats av 

forskarna för denna studie (Mälardalens Högskola, 2014)  

 

 (BNP) = (Nominell BNP/ 1+Ackumulerad inflation) / Befolkningsmängd 

För att räkna fram måttet för ekonomisk tillväxt (BNP) har respektive lands nominella BNP, 

inflationstakt samt befolkningsmängd hämtats. Nominell BNP har hämtats på kvartalsbasis medan 

inflationstakt samt befolkningsmängd på årsbasis. Real BNP per capita (studiens mått för ekonomisk 

tillväxt) har sedan beräknats genom att den nominella BNP för respektive period har dividerats med den 

ackumulerade inflationen från perioden tillbaka till studiens basperiod (första kvartalet 2002) 

avslutningsvis har denna summa dividerats med befolkningsmängden.  

 

(KREDIT)= (Banksektorns inhemska privata utlåning/ 1+Ackumulerad inflation)/ Real BNP per capita 

Det kvantitativa måttet för utveckling i banksektorn har räknats fram genom att data har hämtats över 

respektive lands banksektors inhemska privata utlåning på kvartalsbasis. Denna data har sedan likt 

måttet för BNP räknats om till reala termer med studiens startperiod (första kvartalet 2002) som basår 

samt dividerats med befolkningsmängden. Avslutningsvis har måttet dividerats med real BNP så att 

kvoten representerar banksektorns totala privata inhemska utlåning i relation till BNP.  

 

(IRS)= banksektorns genomsnittliga utlåningsränta – genomsnittliga inlåningsräntan 
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Det kvalitativa måttet för utveckling av banksektorn, skillnad mellan in-och utlåningsräntan har 

beräknats på samma sätt som Koivu (2002) och Awdeh (2012) genom att respektive periods 

inlåningsränta har subtraherats från samma periods utlåningsränta. Detta ger alltså skillnaden i 

procentenheter mellan in-och utlåningsräntan.  

 

Undersökningsperioden är från och med första kvartalet 2002 till och med sista kvartalet 2013, alltså 

totalt 48 perioder. Studiens data består, inför kommande beräkningar, av totalt 12 tidsserier (tre mått 

vardera för Sverige, Danmark, Finland och Norge) över 48 perioder vilket ger totalt 576 observationer.  

 

3.3.3 Korrigering för säsongseffekter 

För att tidsserierna ska kunna hypotesprövas genom Grangers kausalitetstest krävs att säsongseffekterna 

korrigeras för. Säsongseffekter kan beskrivas som den avvikelsen från en tidsseries genomsnitt som 

närmast kan härledas från att observationsperioden är ett, i denna studies fall, specifikt kvartal 

(Arbetsgivarverket, 2005). 

 

Korrigeringen görs i EVIEWS 8 genom en process som kallas ARIMA. 

 

Efter att tidsseriernas säsongseffekter korrigerades bort prövades om tidsserierna var stationära eller inte 

genom Dickey Fullers utvidgade procedur.  

 

3.3.4 Stationaritetstest samt Dickey Fullers utvidgade procedur 

En central term vid Granger kausalitetstest är stationaritet. Stationaritet är ett begrepp som rör tidsserier 

och dess förändringar över tid. En stationär tidsserie är en tidsserie vars medelvärde och varians är 

konstant över tid, en stationär tidsserie har inte heller några trender. Används icke-stationära tidsserier i 

ett Granger kausalitetstest finns det en stor risk att det leder till ett missvisande resultat av de studerade 

sambanden (Arbetsgivarverket, 2005). 

 

Efter att tidsseriernas säsongsbaserade trender korrigerades testades om tidsserierna var stationära eller 

icke-stationära. Detta gjordes genom Dickey-Fullers utvidgade procedur. Proceduren går ut på att testa 

ifall tidsserien har en enhetsrot eller inte. Om serien inte har en enhetsrot anses den stationär och om den 

har en enhetsrot är den icke-stationär. Vid upptäckten av enhetsrötter korrigeras tidsserien genom 

proceduren till att enhetsroten subtraheras vilket genererar en stationär tidsserie (Arbetsgivarverket, 
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2005). Dickey-Fullers utvidgade procedur genomförs i EVIWS 8. Se bilaga 2 för sammanställning av 

Dickey-Fullers utvidgade procedur. 

 

3.3.5 Seriekorrelation och Ljung Box test 

När tidsserierna hade korrigerats till att vara stationära testades ifall det rådde autokorrelation. 

Autokorrelation är en korrelationskoefficient som mäter korrelationen över tid inom en och samma 

variabel. Mätningen samt korrigering görs med ett Ljung-Box test (Engineering statistics handbook, 

2014). Detta test genomfördes i EVIEWS 8, och ingen av tidsserierna var autokorrelerade varför ingen 

korrigering behövde göras. 

3.3.6 Beräkning av återblickshorisont genom VAR-modellen 

Grangers kausalitetstest är konstruerat på så vis att inte enbart variablernas senaste värdens kausala 

samband betraktas utan även så kallade ”laggade”-värden eller återblickshorisont. Det innebär helt 

enkelt att inte orsakssambandet mellan variablerna kan ske med ett visst antal perioders försening. För 

att få fram hur lång den optimala återblickshorisonten är genomförs ett AIC-test (Akaike information 

criterion). Testet ger en rekommendation gällande antalet ”laggade”-perioder (Bozdogan, 1987).  

 

Denna beräkning genomfördes i EVIEWS 8. Se bilaga 3 för sammanställning av dess resultat.  

 

3.3.7 Grangers kausalitetstest 

 

Den statistiska definitionen av begreppet kausalitet formades av Granger (1969) genom att han 

förklarade att tidsseriedata av variabel A har en kausal påverkan på variabel B om det bättre går att 

predicera B med hjälp av tidigare värden av A och B, än av B ensamt. Granger kausaliteten kan vara 

enkelriktad det vill säga att A orsakar B, eller dubbelriktad där A orsakar B samt B orsakar A.  

 

 

Grangers kausalitetstest har genomförs i EVIEWS 8. Se bilaga 3 för sammanställning.  
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3.4 Replikerbarhet 

För att mäta hur enkelt det skulle vara för en ny grupp av forskare att göra om en tidigare undersökning 

talar man om Replikerbarhet (Bryman & Bell, 2011).  

 

I denna studie har replikerbarheten ökat främst till följd av två metodologiska val. För det första genom 

att använda offentlig data i så stor utsträckning som möjligt. För det andra genom att dokumentera varje 

steg i processen ned till minsta möjliga detalj. 

 

Det faktumet att studiens beräkningar har utförts i EVIEWS 8, ett statistiskt mjukvaruprogramm som 

inte är allmännt tillgängligt har sänkt replikerbarheten av studien. 

3.5 Reliabilitet 

 

Genom att enbart använda data från officiella källor så som statistikmyndigheter och centralbanker samt 

välbeprövade metoder har reliabiliteten i denna studie förstärkts. Inter-rate reliabiliteten, det vill säga 

om mätningen är fri från bias av forskarna som genomför den, har vi försökt förstärka genom att inte ha 

några förhandsuppfattningar om vilket resultat som vi vill eller tror att studien kommer generera.  

 

Studiens test-retest-reliabilitet har testats genom att genomför alla stegen i den empiriska 

undersökningen två gånger för att säkerställa att samma resultat uppnås även när testet tas om. 

 

Dessa steg leder till att vi tror att forskningens resultat inte förväntas avvika till följd av slumpmässiga 

faktorer om den görs om, samtidigt innehåller den empiriska studien många beräkningsmoment där 

eventuella misstag kan ha uppstått, misstag som andra forskare inte nödvändigtvis hade gjort (Bryman 

& Bell, 2011)  

 

3.6 Validitet 

 

Den här studien har gått ut på att mäta hur orsakssambandet ser ut mellan ekonomisk tillväxt och 

utveckling av banksektorn. Både begreppet utveckling av banksektorn och ekonomisk tillväxt är breda 

begrepp som går att definiera på en mängd olika sätt. I denna studie har vi höjt validiteten genom att, 

likt bland annat Koivu (2002) och Awdeh (2012) definiera begreppet utveckling av banksektorn ur två 

olika perspektiv. Dels ett kvantitativt perspektiv, helt enkelt hur stor banksektorn är, samt ett kvalitativt 
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perspektiv där minskade transaktionskostnader i banksektorn ses som en kvalitativ utveckling. Måtten 

höjer den teoretiska validiteten, detta genom att tidigare väl renommerade studier har använt samma 

mått och därför torde måtten vara en bra måttstock på det som mäts och således ge en högre validitet. 

 

För att mäta giltigheten i slutsatser som rör kausala samband används begreppet intern validitet. Det 

mäter helt enkelt hur väl det går att avgöra om ett påstått kausalt samband faktiskt existerar eller om det 

exempelvis är andra orsaker som gör att forskarna tror att ett kausalt samband existerar. Genom att vara 

extra noggranna vid val av mätningar och mätmetod, genom att använda ett av tidigare forskningar 

använt kausalitetstest samt genom att använda samma typ av datainsamlingsteknik som tidigare 

forskningar har den interna validiteten höjts.   

3.7 Metod och källkritik 

 

Den empiriska studien bygger uteslutande på en kvantitativ forskningsmetod, en metod som förvisso har 

en styrka i att det genom användandet av kvantitativ metod är enkelt att kartlägga hur ett fenomen ser ut. 

Samtidigt saknar den kvantitativa forskningen den teorigenererande egenskapen som den kvalitativa 

metoden har.  

 

Vidare bygger studien, i någon egentlig mening, enbart på en teoribildning (endast en ”ground theory”) 

som teoretisk referensram, detta leder tyvärr till en mindre nyanserad analys än om studiens resultat 

kunde analyseras utifrån flera olika teorier.  

 

Den tidigare forskningen som har refererats i denna uppsats har valts ut varsamt, dels på basis av 

relevans för studien samt efter hur väl forskningarna har mottagits av den samlade forskarkåren genom 

att enbart forskningar med ett högt antal citeringar har valts ut. På detta sätt har risken, för att den 

tidigare forskningen som ligger till grund för denna studie, inte ska vara representativ för 

forskningsfronten i stort, minskats.  

 

Det data som använts i studien bygger på sammanställningar av statistik från fyra olika centralbanker 

samt fyra statistikmyndigheter. Trots att pålitligheten i detta data är hög tack vara att det är hämtat från 

officiella myndigheter finns det alltid en risk med att sammanställa data från olika källor i att det inte går 

att fastställa att måtten betyder exakt samma sak hos de olika källorna. 
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Valet att använda Grangers kausalitetstest istället för exempelvis en korrelationsmatris för att beskriva 

relationen mellan banksektorns utveckling och ekonomisk tillväxt har haft både för och nackdelar. 

Fördelarna består främst i att ett kausalt samband mellan två fenomen potentiellt har ett mycket större 

förklarande värde än vad en korrelation har. Samtidigt är Grangers kausalitetstest, och kanske 

framförallt stegen innan själva testet, komplexa och risken för att misstag uppstår i beräkningarna är 

relativt stor.  

 

  



34 

 

4 Empiri och resultat 

 

I detta kapitel presenteras en genomgång av den empiriska studien samt en sammanställning av 

studiens resultat, dels verbalt dels i form av tabeller.  

 

 

4.1 Empirisk undersökning 

 

De empiriska undersökningarna för alla länder gick till på samma vis. Av utrymmesskäl och för att 

slippa upprepningar presenteras enbart en genomgång av den empiriska undersökningen av Sveriges 

banksektor och ekonomiska tillväxt. Det första steget i den empiriska undersökningen var att 

sammanställa tidsserier över Sveriges ekonomiska utveckling, i denna undersökning definierat som real 

bruttonationalprodukt per capita i 2002 år penningvärde samt sammanställa tidsserier över banksektorns 

utveckling. I denna studie har banksektorns utveckling representerats av ett mått över banksektorns 

storlek samt ett mått över banksektorns transaktionskostnader. Banksektorns storlek har i denna studie, 

efter inspiration från bland annat Koivu (2002) samt Awdeh (2012) definierats som kvoten av 

banksektorns totala inhemska privata utlåning i 2002 års penningvärde delat på bruttonationalprodukten 

i 2002 års penningvärde. Måttet för banksektorns transaktionskostnader är även det efter inspiration från 

bland annat Koivu (2002) skillnaden mellan banksektorns genomsnittliga in-respektive utlåningsräntor.  

 

Den empiriska undersökningen har genomförts för första kvartalet 2002 till sista kvartalet 2013 vilket 

ger totalt 48 perioder. Totalt tre mått har används som representation för utvecklingen av banksektorn 

samt ekonomisk tillväxt vilket totalt genererat 144 observationer per land eller 576 observationer totalt. 

Sammanställningarna av tidsserierna har genomförts i Microsoft Excel 2013®.  

 

 

Figur 4: Tidsserier för Sveriges BNP, banksektorns storlek samt sektorns genomsnittliga skillnad 

mellan in och utlåningsränta 
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Period BNP (TKR) KREDIT IRS Period BNP (TKR) KREDIT IRS

1 615,7 92% 3,50% 25 818,7 116% 2,36%

2 661,5 87% 3,46% 26 878,0 111% 2,39%

3 617,9 94% 3,42% 27 826,2 120% 2,47%

4 674,8 86% 3,40% 28 864,7 116% 2,62%

5 648,2 91% 3,37% 29 791,9 128% 2,28%

6 678,2 87% 3,40% 30 842,6 121% 2,12%

7 647,4 93% 3,35% 31 795,0 129% 2,12%

8 703,7 86% 3,30% 32 859,0 121% 2,08%

9 671,7 92% 3,17% 33 825,4 128% 2,04%

10 715,6 87% 3,13% 34 895,7 121% 2,08%

11 679,4 94% 3,11% 35 857,3 128% 2,23%

12 738,3 88% 2,99% 36 941,6 118% 2,41%

13 687,4 98% 2,89% 37 879,9 129% 2,59%

14 745,4 93% 2,78% 38 937,4 123% 2,63%

15 703,9 102% 2,63% 39 894,6 129% 2,62%

16 770,6 95% 2,62% 40 944,7 124% 2,64%

17 740,6 102% 2,62% 41 889,2 133% 2,66%

18 788,6 98% 2,59% 42 950,0 125% 2,57%

19 749,4 105% 2,57% 43 891,1 134% 2,52%

20 820,4 99% 2,53% 44 954,5 128% 2,46%

21 789,8 107% 2,52% 45 905,7 135% 2,45%

22 839,9 103% 2,49% 46 962,1 128% 2,46%

23 791,8 114% 2,46% 47 916,5 135% 2,44%

24 875,6 105% 2,36% 48 991,8 126% 2,41%  

Källa: Egen sammanställning av data från statistiska centralbyrån samt riksbanken 

 

Figur 4 är en tabell som består av fyra kolumner och 48 rader. Den första kolumnen perioder är 

löpnummer över vilket kvartal i ordningen som respektive rad gäller. Studien behandlar perioden första 

kvartalet 2002 fram till och med sista kvartalet 2013, alltså totalt 48 kvartal. Nästkommande kolumn är 

BNP, dessa värden har beräknats genom att Sveriges nominella BNP har dividerats med populationen 

för respektive period, följt av en deflatering till 2002 års prisnivå.  

 

KREDIT visar relationen mellan banksektorns privata inhemska utlåning och den föregående kolumnen 

BNP. IRS står för banksektorns genomsnittliga skillnad, i procentenheter, mellan utlånings och 

inlåningsräntan. Under perioden för studien steg KREDIT kraftigt samtidigt som IRS sjunk i en relativt 

stadig takt.  
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När tidsserierna är sammanställda följde att korrigera tidsserierna för säsongseffekter som uppstår i 

tidsserierna till följd av att tidsserierna är på kvartalsbasis. Denna korrigering gjordes i EVIEWS 8 

genom ARIMA – modellen vars ekvation ser ut som nedan:  

 

  

 

 

Figur 5 Tidsserier för Sveriges BNP, banksektorns storlek samt sektorns genomsnittliga skillnad 

mellan in och utlåningsränta. Efter korrigering för säsongseffekter  

Period BNP( TKR) KREDIT IRS Period BNP( TKR) KREDIT IRS

1 710,4 89% 3,52% 25 832,7 113% 2,35%

2 720,7 89% 3,46% 26 839,2 114% 2,41%

3 718,1 90% 3,41% 27 836,3 116% 2,46%

4 724,4 90% 3,40% 28 814,0 121% 2,61%

5 731,3 89% 3,39% 29 801,3 124% 2,27%

6 722,2 90% 3,39% 30 800,5 124% 2,14%

7 735,5 90% 3,34% 31 798,8 125% 2,12%

8 738,3 90% 3,30% 32 804,4 125% 2,07%

9 752,2 90% 3,18% 33 818,4 123% 2,04%

10 756,3 90% 3,13% 34 833,0 125% 2,10%

11 765,3 91% 3,10% 35 843,0 124% 2,22%

12 768,2 92% 2,99% 36 864,1 122% 2,40%

13 763,2 95% 2,90% 37 844,0 125% 2,58%

14 781,2 96% 2,78% 38 843,5 126% 2,65%

15 784,8 98% 2,62% 39 851,3 126% 2,62%

16 794,4 99% 2,62% 40 839,4 128% 2,63%

17 806,3 99% 2,63% 41 838,2 129% 2,65%

18 809,2 101% 2,60% 42 841,0 129% 2,58%

19 816,9 101% 2,56% 43 834,2 130% 2,53%

20 828,1 103% 2,53% 44 834,2 132% 2,46%

21 836,2 104% 2,52% 45 845,5 131% 2,44%

22 836,8 107% 2,51% 46 843,9 131% 2,46%

23 836,8 110% 2,45% 47 850,1 131% 2,44%

24 858,5 109% 2,36% 48 859,1 130% 2,41%  

Källa: Egen sammanställning 

 

Efter att tidsseriernas säsongseffekter korrigerats för följer testet för stationaritet, vilket genomförs i 

EVIEWS 8 genom Dickey-Fullers utvidgade procedur vas ekvation ser ut som nedan. 
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Figur 6: Tidsserier för Sveriges BNP, banksektorns storlek samt sektorns genomsnittliga skillnad 

mellan in och utlåningsränta. Stationära tidsserier  

Period BNP KREDIT IRS Period BNP KREDIT IRS

1 N/A N/A N/A 25 -2575,0 4,1% -0,001%

2 1032,9 N/A -0,063% 26 651,0 -1,9% 0,060%

3 -253,3 0,7% -0,047% 27 -288,9 1,1% 0,047%

4 627,9 -1,1% -0,011% 28 -2234,5 1,7% 0,148%

5 688,5 -0,8% -0,010% 29 -1272,8 -0,6% -0,337%

6 -909,6 2,3% 0,007% 30 -75,3 -3,6% -0,132%

7 1325,5 -1,7% -0,051% 31 -175,6 0,8% -0,024%

8 284,6 0,8% -0,047% 32 560,1 -0,6% -0,045%

9 1383,9 -0,7% -0,118% 33 1401,3 -1,7% -0,036%

10 417,8 0,5% -0,054% 34 1463,8 3,0% 0,060%

11 895,7 0,6% -0,024% 35 997,4 -2,1% 0,129%

12 292,5 0,3% -0,114% 36 2114,7 -1,4% 0,173%

13 -497,8 2,4% -0,087% 37 -2015,1 4,8% 0,183%

14 1793,3 -3,0% -0,124% 38 -43,5 -1,4% 0,070%

15 366,2 1,5% -0,160% 39 773,8 -1,4% -0,031%

16 955,3 -1,4% 0,005% 40 -1183,6 2,0% 0,012%

17 1194,3 -0,4% 0,006% 41 -124,0 -0,9% 0,017%

18 291,8 1,4% -0,029% 42 279,6 -1,2% -0,065%

19 765,2 -1,2% -0,041% 43 -678,6 1,9% -0,054%

20 1121,7 1,2% -0,028% 44 2,9 -0,3% -0,071%

21 804,8 -1,1% -0,014% 45 1122,4 -2,6% -0,014%

22 62,6 1,9% -0,007% 46 -157,7 1,8% 0,020%

23 0,2 0,9% -0,055% 47 624,2 -0,7% -0,022%

24 2167,7 -4,3% -0,098% 48 892,9 -1,3% -0,029%  

Källa: Egen sammanställning 

 

I den ovanstående tabellen har tidsserierna korrigerats till att vara stationära. Detta innebär att 

tidsserierna har ett medelvärde samt varians som är oberoende av tiden. Inte heller några trender finns.  

 

Nästa steg i processen var att genomföra ett Ljung-Box test för att se om tidsserierna var 

seriekorrelerade. Detta test genomfördes i EVIEWS 8 och Ljung-Box testets ekvation är som nedan. 
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Ljung-Box testet visade att tidsserierna inte var seriekorrelerade. Detta innebär att tidsserierna vid det 

här laget är lämpliga att använda för att genomföra ett Granger kausalitetstest. Innan testet genomförs 

måste dock den optimala återblickshorisonten eller lagglängden avgöras. 

 

Figur 7: Resultat test för optimala återblickshorisonten 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BNP IRS     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -119.3348 NA   0.968255  5.643477   5.725394*  5.673686 

1 -112.7955  12.16606  0.860770  5.525372  5.771121  5.615997 

2 -109.5149  5.798314  0.891536  5.558832  5.968413  5.709873 

3 -101.3906   13.60345*   0.738670*   5.367004*  5.940418   5.578462* 

4 -100.4428  1.498856  0.857075  5.508967  6.246214  5.780841 
       
       Källa: Egen beräkning 

 

Som nämnt under metodavsnittet valdes Akaike information criterion (AIC) som modell för att beräkna 

den optimala återblickshorisonten (lagglängden). I tabellen ovan går att utläsa en stjärna till höger om 

resultatet för tre perioders lagglängd vid AIC, vilket betyder att testet rekommenderar tre perioders 

återblickshorisont.   

 

Det sista steget i den empiriska undersökningen var att genomföra ett Granger kausalitetstest på 

tidsserierna. Även detta steg genomfördes i EVIEWS 8. Ekvationen för Grangers kausalitetstest ser ut 

som följer: 

 

 

Figur 8: Resultatet av Granger kausalitetstest för Sverige 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:30 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 3   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     IRS_SWE does not Granger Cause BNP_SWE  44  3.34128 0.0295 

 BNP_SWE does not Granger Cause IRS_SWE  4.16194 0.0123 
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Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:34 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 3   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     KREDIT_SWE does not Granger Cause BNP_SWE  43  3.10822 0.0384 

 BNP_SWE does not Granger Cause KREDIT_SWE  2.73896 0.0575 
    
    

Källa: Egen beräkning 

 

Resultatet av Granger kausalitetstest för Sverige visar, vid fem procents signifikansnivå, att 

nollhypoteserna att det inte råder ett orsakssamband mellan transaktionskostnaderna och den 

ekonomiska tillväxten i Sverige båda måste förkastas. Nollhypotesen att en större banksektor orsakar en 

högre ekonomisk tillväxt måste även den förkastas, slutligen accepteras nollhypotesen att ekonomisk 

tillväxt inte leder till större banksektor.  

 

4.2 Resultat 

 

De empiriska undersökningarna som genomfördes för Norge, Danmark och Finland var metodologiskt 

identiska till den ovanstående presenterade undersökningen av Sverige. Det sista steget i 

undersökningen av respektive lands banksektor och ekonomiska tillväxt var att genom varsitt Granger 

kausalitetstest.  

 

Denna studies forskningsfrågor lyder:  

 

1. Hur ser orsakssambandet ut mellan en växande banksektor och ekonomisk tillväxt? 

2. Hur ser orsakssambandet ut mellan lägre transaktionskostnader i banksektorn och ekonomisk 

tillväxt? 

 

 

För att besvara dessa forskningsfrågor har för respektive land följande hypoteser besvarats med hjälp 

utav Granger kausalitetstest 

 

KREDIT= (Banksektorns inhemska privata utlåning/ 1+Ackumulerad inflation)/ Real BNP per capita 

IRS= Banksektorns genomsnittlig utlåningsränta – genomsnittliga inlåningsränta 

BNP= (Nominell BNP/ 1+Ackumulerad inflation) / Befolkningsmängd 

 

 H0 (KREDIT) har INTE en påverkan på (BNP) 

 H0 (BNP) har INTE en påverkan på (KREDIT) 
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 H0 (IRS) har INTE en påverkan på (BNP) 

 H0 (BNP) har INTE en påverkan på (IRS) 

 

Varje par av hypoteser (till exempel relationen mellan KREDIT och BNP) kan ge fyra möjliga utfall 

1. KREDIT påverkar BNP 

2. BNP påverkar KREDIT 

3. KREDIT och BNP påverkar varandra 

4. Det råder ingen påverkan mellan de två måtten 

 

4.2.1 Kausalt samband mellan en växande banksektor och ekonomisk tillväxt 

Resultaten visade att det i Sverige rådde en orsakverkan mellan en växande banksektor och ekonomisk 

tillväxt, undersökningen av Norge och Danmark visade att ekonomisk tillväxt påverkade storleken på 

banksektorn. Avslutningsvis rådde det inget kausalt samband åt något håll i Finland.  

 

4.2.2 Kausalt samband mellan lägre transaktionskostnader i banksektorn och 
ekonomisk tillväxt 

I Sverige visade resultatet att det råder en växelverkande påverkan mellan sjunkande 

transaktionskostnader inom banksektorn och ekonomisk tillväxt. I Finland och Danmark ledde 

ekonomisk tillväxt till lägre transaktionskostnaderna inom banksektorn. I Norge ledde lägre 

transaktionskostnader i banksektorn till ekonomisk tillväxt.  

 

4.3 Sammanställning av de fyra nordiska länderna  

 

 

Nedan visas en sammanställning över hypotestesternas resultat 

Figur 9: Tabell över hypotesprövningar 

Sverige Finland Danmark Norge

H0 (IRS) har INTE en påverkan på (BNP) Avfärda Acceptera Acceptera Avfärda

H0 (BNP) har INTE en påverkan på (IRS) Avfärda Avfärda Avfärda Acceptera

H0 (KREDIT) har INTE en påverkan på (BNP) Avfärda Acceptera Avfärda Acceptera

H0 (BNP) har INTE en påverkan på (KREDIT) Acceptera Acceptera Avfärda Avfärda  

Källa. Egen sammanställning 

 

Den ovanstående tabellen, figur 9, ska tolkas som följer. Nollhypotesen att lägre transaktionskostnader i 

banksektorn, här definierat som sjunkande skillnad mellan ut och inlåningsräntan, inte påverkar den 

ekonomiska tillväxten bör avfärdas för Sverige och Norge samt accepteras för Finland och Danmark. 
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Detta innebär att för Sverige och Norge accepteras mothypotesen, det vill säga att lägre 

transaktionskostnader i banksektorn har en påverkan på den ekonomiska tillväxten. Nollhypotesen att 

ekonomisk tillväxt inte påverkar storleken på banksektorns transaktionskostnader avfärdas för Sverige, 

Finland och Danmark medan den accepteras för Norge. Det vill säga att för Sverige, Finland och 

Danmark så accepteras mothypotesen att det råder påverkan mellan ekonomisk tillväxt och lägre 

transaktionskostnader i banksektorn. Nollhypotesen att en växande banksektor inte leder till ekonomisk 

tillväxt accepteras av resultatet från Finland och Norge och avfärdas av resultatet från Sverige och 

Danmark, således ledde en växande banksektor till ekonomisk tillväxt i Sverige och Norge medan det 

inte gjorde det i Danmark och Finland. Slutligen testas nollhypotesen att ekonomisk tillväxt inte leder 

till en större banksektor, dessa hypotestester accepterades av resultatet från Sverige och Finland och 

avfärdades av Danmark och Norge således ledde ekonomisk tillväxt inte till en växande banksektor i 

Sverige eller Finland medan det i Danmark och Norge ledde till en växande banksektor.   
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5 Analys och tolkning 

 

I detta kapitel tolkas studiens resultat utifrån tidigare forskning samt teorier  

 

 

 

För att beskriva utvecklingen i banksektorn har två mått använts. Dels ett mått som beskriver storleken 

på banksektorn KREDIT (relationen mellan banksektorns totala inhemska privata utlåning och BNP) 

samt ett mått som representerar transaktionskostnaderna i banksektorn IRS (skillnaden mellan in och-

utlåningsränta). Den ekonomiska tillväxten har representerats av real BNP per capita med basår 2002, i 

studien benämnt BNP.  

 

Studien har genomförts genom att ett antal Granger kausalitetstester har genomförts. Grangers 

kausalitetstest mäter hur väl framtida värden av en viss tidsserie kan prediceras med hjälp utav en annan 

tidsserie. I denna studie har dessa tidsserier varit KREDIT, IRS samt BNP. En svaghet med Grangers 

kausalitetstest är att det kan finnas okända bakomliggande variabler som påverkar båda variablerna som 

testas (Granger, 1969). I studien har denna typ av påverkan försökts att minimeras genom att använda 

tidsserier där de mest uppenbara variablerna som kan påverka både måtten för utveckling av banksektor 

och ekonomisk tillväxt är korrigerade för. Dessa mått är inflation samt förändringar i population, med 

det sagt finns det en risk att andra faktorer som påverkar de testade tidsserierna har missats.   

 

 

Figur 10: Orsakssamband mellan bankutveckling och ekonomisk tillväxt 

 KREDIT<-> BNP IRS<->BNP 

Sverige KREDIT påverkar BNP Växelverkande påverkan 

Finland Ingen påverkan i någon 

riktning 

BNP påverkar IRS 

Danmark BNP påverkar KREDIT BNP påverkar IRS 

Norge BNP påverkar KREDIT IRS påverkar BNP 

Källa. Egen sammanställning 
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De fyra nordiska ländernas ekonomier har vissa liknande drag och stor handel med varandra och ett 

starkt sammankopplat banksystem. Samtidigt finns det även stora skillnader i ländernas 

näringslivsstruktur. Resultatet av denna studie ger en långt ifrån samstämmig bild gällande 

orsakssambandet mellan utveckling i banksektorn och ekonomisk tillväxt. Danmarks resultat, där båda 

måtten för utveckling av banksektorn visade på ett orsakssamband som går från ekonomisk tillväxt till 

utveckling i banksektorn kan bero på det faktumet att den Danska näringslivsstrukturen, till skillnad från 

övriga nordiska länder till stor del bygger på små och medelstora företag. Dessa företag verkar i stor 

utsträckning inom tjänstesektorn, vilket innebär att de oftast inte är i lika stort behov av realkapital som 

kräver stora lån. Till följd av detta kan antas att den danska ekonomiska tillväxten inte gynnas av ett 

utvecklande av dess banksektor. Den svenska näringslivsstrukturen med en stor tung industri och en stor 

råvarusektor kräver större satsningar i form av investeringar i realkapital och dylikt. När banksektorn 

växer ökar utlåningen som kan användas till denna typ av investeringar. Detta kan eventuellt förklara att 

resultatet för den svenska ekonomiska tillväxten och dess orsakssamband med utveckling i banksektorn 

visar att en växande banksektor leder till ekonomisk tillväxt. Det norska näringslivet som till stor del är 

baserat på råvaruutvinning samt fiske med en stor statlig styrning och ägande har till skillnad får Sverige 

ingen positiv påverkan på ekonomisk tillväxten av en växande banksektor. Dock visar resultatet för 

Norge att minskade transaktionskostnader i banksektorn påverkar den ekonomiska tillväxten positivt. 

Denna studies mått på banksektorns utveckling behandlar enbart banksektorns inhemska privata 

utlåning, varför en ekonomi med stor inblandning av offentlig sektor i näringslivet inte nödvändigtvis 

kommer ge ett representativ resultat beträffande förhållandet mellan banksektorns storlek och den 

ekonomiska tillväxten. Den finska ekonomin som kännetecknas av en stor andel tung industri samt 

skogsindustri visar inget orsakssamband mellan en växande banksektor och ekonomisk tillväxt. 

 

 

 

Kännetecknande för de nordiska länderna är att de är industrialiserade länder med välutvecklade 

ekonomier. Patrick (1966) menar att orsakssambandet mellan utveckling av den finansiella sektorn och 

ekonomisk tillväxt skiftar riktning beroende på hur utvecklad ett lands ekonomi är. När ett land är 

relativt outvecklat har utvecklingen av den finansiella sektorn en stark positiv effekt på den ekonomiska 

tillväxten. Denna positiva effekt avtar allt eftersom landet utvecklas till att avslutningsvis växla över till 

en omvänd situation där den ekonomiska tillväxten bidrar till en större finansiell sektor. Att applicera 

Patricks hypotes på resultaten från denna studie är förenat med vissa problem. Patrick (1966) har inte 
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explicit studerat banksektorn utan den finansiella sektorn som helhet. En sektor där banksektorn förvisso 

ingår men som även innehåller andra delar så som exempelvis värdepappers och-valutamarknaderna. 

Med det sagt torde utvecklingen av den finansiella sektorn och banksektorn röra sig i liknande riktning, 

framförallt till följd av att banksektorn utgör en betydande del av den finansiella sektorn. Givet de 

nordiska ländernas utvecklingsnivå skulle alltså den ekonomiska tillväxten leda till utveckling i 

banksektorn. Studiens resultat för Danmark, där den ekonomiska tillväxten orsakar både det kvantitativa 

och det kvalitativa måttet för utveckling i banksektorn, bekräftar således Patricks tes att den 

efterfrågedrivna hypotesen råder i utvecklade länder. Resultatet för Sverige, där vi ser att det 

kvantitativa måttet för banksektorns utveckling påverkat den ekonomiska tillväxten samt en växelverkan 

mellan det kvalitativa måttet på banksektorns utveckling och den ekonomiska tillväxten motsäger 

Patricks syn. I Norge ser vi att ekonomisk tillväxt drivit den kvantitativa utvecklingen av banksektorn 

samtidigt som den kvalitativa drivit ekonomisk tillväxt. I Finland fanns ingen påverkan mellan den 

kvantitativa utvecklingen av banksektorn och den ekonomiska tillväxten medan den kvalitativa 

utvecklingen av banksektorn drev den ekonomiska tillväxten.  

 

Denna studie har lånat stora delar av sin metodik från Koivus (2002) studie av 25 Östeuropeiska länder 

under 1993-2002. Koivu använder, precis som denna studie, storleken på banksektorns totala inhemska 

privata utlåning för att beskriva storleken på banksektorn samt skillnaden mellan in och-utlåningsräntan 

för att beskriva storleken på branschens transaktionskostnader. Resultatet av Koivus studie visade att en 

minskande storlek på banksektorns transaktionskostnader ledde till ekonomisk tillväxt, inget samband 

hittades mellan storleken på banksektorn och ekonomisk tillväxt. Trots stora likheter med Koivus studie 

överensstämmer resultaten enbart med Norge av alla de nordiska länderna. Eventuellt kan de skilda 

resultaten bero på att länderna som Koivu studerade låg i ett tidigare skede av sin utveckling där. som 

Patrick (1966) beskrev, banksektorns utveckling har en starkare påverkan på den ekonomiska 

utvecklingen.  

 

 

Awdehs (2012) studie av den Libanesiska banksektorn och landets ekonomiska tillväxt gav ett resultat 

som bekräftar den efterfrågeföljande hypotesen. Genom Granger kausalitetstest av bland annat samma 

mått som använts i denna studie (BNP, KREDIT och IRS) hittades enbart en påverkan mellan 

ekonomisk tillväxt och utveckling av banksektorn. Detta överensstämmer helt och hållet med resultatet 

för Danmark samt delvis med resultatet för Norge och Finland. I Norge där ekonomisk tillväxt ledde till 

en större banksektor respektive Finland där ekonomisk tillväxt ledde till lägre transaktionskostnader i 

banksektorn. 
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Murinde och Fern (1994) undersökte Singapores ekonomi och dess finansiella marknader under 

perioden 1979-1990 genom att använda olika penningmängdsmått och cirkulationen av pengar. Studien 

av Singapore visade, likt studien som har genomförts av de nordiska länderna i denna uppsats, inte en 

ensidig bild av orsakssambanden. Vid vissa penningmängdsmått visar resultaten av Murinde och Ferns 

en utbudsdriven relation. Inget av de nordiska länderna följde den utbudsdrivna hypotesen helt och 

hållet, dock visade Sverige en utbudsdriven hypotes i relationen mellan storleken på banksektorn och 

Norge visar en utbudsdriven relation när det gäller transaktionskostnaderna. Banerjee och Ghosh (1998) 

genomförde en i stora drag identisk studie av Indien för perioderna 1962-1963 samt 1996-1997 och 

resultatet är likt Murinde och Ferns att den utbudsdrivna hypotesen bäst överensstämmer med relationen 

mellan utveckling av de finansiella marknaderna och den ekonomiska tillväxten. 

En eventuell förklaring till den singaporianska och den indiska studiens utbudsdrivna relation mellan 

finansiell utveckling och ekonomisk tillväxt kan vara det faktumet att studien av Singapore är från en tid 

då Singapore bäst kunde karakteriseras som ett utvecklingsland och Indien än idag betraktas som ett 

utvecklingsland. Utifrån Patrick (1966) kommer utvecklingsländers utveckling av finansiella sektorer ha 

en starkare orsakspåverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört med mer utvecklade länder. 

 

Hurlin och Venet (2008) och Akinci et al (2013) respektive studier av utvecklingen av finansiella 

marknader och ekonomisk tillväxt fann ett samband som gick från ekonomisk tillväxt till utveckling av 

finansiella marknader, det vill säga en bekräftelse av den efterfrågeföljande hypotesen. Deras resultat 

överensstämmer med denna studies resultat för Danmark. Dock avviker dessa resultat från Pagano 

(1993) teori om endogen tillväxt. Teorin bygger på att den ekonomiska tillväxten i ett land påverkas av 

bland annat en effektivera resursallokering, därför borde en utveckling av bank/finansmarknaderna leda 

till högre ekonomisk tillväxt. Viss hänsyn bör dock tas till det faktumet att Hurlin och Venet (2008) och 

Akinci et al (2013) studerat hela den finansiella marknadens utveckling medan denna studie enbart tittat 

på banksektorns utveckling. Exakt vilka implikationer denna skillnad har kan vara svårt att sia om. Dock 

kan det även här antas, likt Patrick (1966) att ju mindre utvecklade ekonomier som studeras desto större 

del utav deras finansiella marknader står banksektorn för, vilket leder till att jämförbarheten blir högre. 

Med det sagt har Hurlin och Venet (2008) och Akinci et al (2013) framförallt studerat relativt 

välutvecklade länder/ekonomier. 

 

Ogwumike och Salisu (2012) studie av Nigeria, Hsueh et al (2013) studie av tio asiatiska 

utvecklingsländer samt Ghali (1999) studie av Tunisien fann alla ett samband som bekräftade den 

utbudsdrivna hypotesen. Dessa tre studier har framförallt studerat utvecklingsländer. Deras resultat är i 
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linje med Patrick (1966) gällande att det i utvecklingsländer finns ett start kausalt samband mellan 

utvecklingen av finansiella marknader och ekonomisk tillväxt. Resultatet från dessa studier är även i 

linje med Pagano (1993) vars tillväxtmodell sätter den ekonomiska tillväxten som en funktion av bland 

annat hur effektiv banksektorn är. Inget av de nordiska länderna visar ett entydigt utbudsdrivet mönster. 

 

Hassan et al (2011) studie av 168 länder, Acaravci et al (2009) studie av 24 Afrikanska länder söder om 

Sahara, samt Al-Yousif (2002) studie av 30 utvecklingsländer fann att sambandet mellan finansiell 

utveckling och ekonomisk tillväxt i stora drag hade en växelverkande påverkan, vad Patrick (1966) 

kallar feedback hypotesen. Bortsett från att sambandet mellan lägre transaktionskostnader i banksektorn 

har en växelverkande påverkan på ekonomisk tillväxt i Sverige, så har studien av de nordiska länderna 

inga resultat som överensstämmer med Hassan et al (2011), Acaravci et al (2009) eller Al-Yousif (2002) 

studier.  

 

Avslutningsvis, utifrån det teoretiska fundamentet för denna studie, framförallt Pagano (1993), ska 

orsakssambandet gå från utveckling av banksektorn till ekonomisk tillväxt. Studien av de nordiska 

länderna visar till viss del en bild som bekräftar detta (för Sverige leder en större banksektor och för 

Norge leder lägre transaktionskostnader i banksektorn till ekonomisk tillväxt) samtidigt motsäger 

resultaten från Finland och Danmark teorin oavsett mått för utveckling av banksektorn.  

 

Samtidigt som Pagano (1993) endogena tillväxtmodell hävdar ett orsakssamband som löper från 

utveckling av banksektorn till ökad ekonomisk tillväxt visar alltså resultatet från denna studie ett motsatt 

samband vad för Finland och Danmark. En annan infallsvinkel som kan förklara Finland och Danmarks 

resultat är den infallsvinkeln som ligger till grund för the banking act of 1933 även kallad the Glass-

Steagall Act, nämligen att en växande banksektor där riskerna som uppstår till följd av att banker har ett 

eget ägande av värdepapper leder till en svagare ekonomisk tillväxt.  

 

Dagens situation har likheter med de nordiska ekonomiernas tillbakagång som uppstod i början av 1990-

talet, till följd av 1980-talets snabba avregleringar av de nordiska ländernas kreditmarknader och den 

snabba kredit- och banksektorexpansion som följde. De nordiska banksektorerna har expanderat i 

snabbare takt än respektive lands ekonomi. Resultatet för Danmark och Finland visar att denna 

expansion inte har haft en positiv påverkan på ländernas ekonomiska tillväxt.  

 

I övrigt lämnade studiens resultat en skral grund för vidare analys. Till följd av att resultatet för de 

nordiska länderna visade en i hög grad icke-samstämmig bild var det svårt, för att inte säga omöjligt, att 
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dra några generaliserande slutsatser eller tolkningar. En önskan med denna studie har vart att utifrån 

studiens resultat kunna dra slutsatser om sambandet mellan utveckling av banksektorn och ekonomisk 

tillväxt och att dessa slutsatser skulle kunna ge en fingervisning för ekonomisk-politiskt beslutsfattande 

rörande banksektorn. Denna förhoppning har inte kunnat realiseras.  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 

 

Studiens undersökningsfrågor besvaras och en avslutande diskussion över svårigheter med studien samt 

förslag på vidare forskning förs 

 

6.1 Slutsatser  

Syftet med denna studie var att undersöka orsakssambandet mellan utveckling av banksektorn och 

ekonomisk tillväxt i de fyra nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge under perioden 

2002-2013. Resultatet av den empiriska studien visade allt annat än en entydig bild, vare sig för de olika 

länderna eller för de olika måtten med vilka utveckling av banksektorn har mätts.  

 

Utvecklingen av banksektorn delades upp i två olika dimensioner, storleken sett som den totala privata 

inhemska utlåningen samt transaktionskostnaderna definierade som skillnaden mellan in-och 

utlåningsräntan.  

 

Resultatet av undersökningen av orsakssambandet mellan storleken på banksektor och ekonomisk 

tillväxt för Sverige visade att en växande storlek på banksektorn ledde till ekonomisk tillväxt. För 

Finland fanns inget orsakssamband och för Norge och Danmark ledde ekonomisk tillväxt till en större 

banksektor.  

 

Vad gäller orsakssambandet mellan en banksektor med lägre transaktionskostnader och ekonomisk 

tillväxt hade Sverige en växelverkande påverkan. I Finland och Danmark ledde ekonomisk tillväxt till 

lägre transaktionskostnader medan i Norge lägre transaktionskostnader i banksektorn orsakade 

ekonomisk tillväxt. 

6.2 Avslutande diskussion 

Hur det kausala sambandet ser ut mellan utveckling av banksektorn och ekonomisk tillväxt är inte 

enbart en fråga som bör intressera akademiker utan implikationerna av dess resultat bör vara 

vägledande, och av stort värde, vid ekonomisk-politiskt beslutsfattande. En av de viktigaste delarna av 

den ekonomiska politiken är att främja jämn och hög ekonomisk tillväxt. Om det hade visat sig att en 

större banksektor har en stark orsakverkan på ekonomisk tillväxt skulle detta kunna vägleda politiskt 

beslutsfattande som påverkar storleken på banksektorn, gällande exempelvis skattenivå, graden av 

reglering samt nivåer av stöd vid en eventuell bankkris till banksektorn.  

 

Den här studien har försökt bringa klarhet i hur detta orsaksambad ser ut för de Nordiska länderna.  

Tyvärr ger studiens resultat inte en samstämmig bild av hur detta samband ser ut varför dess 

användbarhet som underlag vid ekonomisk-politiska beslut är ytterst begränsad.  

 

Problemformuleringens kausala karaktär har fört studien in i områden av statistiska beräkningar som 

bitvis har varit på en väldigt avancerad nivå, en nivå där det inte alltid gått att i detalj förstå sig på alla 

beräkningar som genomförts. Till följd av detta finns en inte helt försumbar risk att någon av 
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beräkningarna som har genomförts har varit felaktig. Vilket i sin tur i så fall skulle kunna få ganska 

långtgående konsekvenser för studiens resultat.  

 

Ett förslag på framtida studier till följd av detta skulle vara att med samma källmaterial som använts i 

denna studie replikera studiens beräkningar för att se om resultatet är detsamma om en annan 

forskargrupp genomför beräkningarna. Om en sådan replikering skulle ge samma resultat kan det vara 

lämpligt att genomföra en mer övergripande kvalitativ studie över vilka skillnader som finns mellan de 

nordiska ländernas bank/ ekonomiska system som kan förklara de vitt skilda resultaten som denna studie 

fått fram. Det ter sig minst sagt märkligt att de fyra nordiska länderna vars ekonomier och banksystem 

har stora likheter ger så vitt skilda resultat när det gäller orsakssambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

utveckling av banksektorn.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Deskriptiv statistik:  

Nedanstående tabeller visar sammanställningar av de nyttjade tidsserierna i denna empiriska studie. De 

vänstra tabellerna visar tidsseriernas karakteristika innan de korrigerats för stationaritet, de högra visar 

tidsseriernas dito vid nyttjandet för Granger kausalitetstest.    
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Sverige

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Medelvärde  80440.13  1.105144  0.026727 Medelvärde  300.8346 -0.000309 -0.000227

Median  80938.94  1.121877  0.025806 Median  391.9701 -0.005061 -0.000260

Max  89870.11  1.350034  0.034992 Max  2167.734  0.047507  0.001826

Min  68858.70  0.863053  0.020408 Min -2574.959 -0.042501 -0.003371

Standardavvikelse  5453.298  0.163396  0.004120 Standardavvikelse  1036.989  0.019196  0.000875

Skevhet -0.313016 -0.071229  0.651954 Skevhet -0.791379  0.233317 -0.387717

Kurtosis  2.369542  1.508824  2.406094 Kurtosis  3.722300  2.865858  5.954297

Observationer 48 48 48 Observationer 46 46 46

Finland

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Medelvärde  7400.123  0.794089  0.022842 Medelvärde -2.410560 -0.000465  5.50E-06

Median  7421.915  0.802900  0.024953 Median  8.423948 -0.000862  0.000109

Max  8511.208  1.006887  0.036016 Max  259.8780  0.031575  0.001953

Min  6445.851  0.525974  0.013053 Min -294.2378 -0.029453 -0.003459

Standardavvikelse  434.2023  0.138685  0.006535 Standardavvikelse  121.3746  0.014231  0.000778

Skevhet  0.036851 -0.318932  0.104759 Skevhet -0.422659  0.241751 -1.469409

Kurtosis  2.961769  1.877257  2.073838 Kurtosis  3.165233  2.718382  10.48905

Observationer 48 48 48 Observationer 46 46 46

Danmark

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Medelvärde  69060.58  1.701195  0.030292 Medelvärde  34.47642 -0.000131 -0.000249

Median  68606.28  1.797321  0.029000 Median -41.44363  0.003068 -8.90E-05

Max  77192.11  2.037222  0.039000 Max  2112.615  0.052671  0.001714

Min  62865.52  1.289784  0.025000 Min -2300.231 -0.071908 -0.002228

Standardavvikelse  3319.732  0.231557  0.004640 Standardavvikelse  934.8404  0.026178  0.000908

Skevhet  0.239111 -0.440559  0.792345 Skevhet -0.428700 -0.418229  0.114882

Kurtosis  2.497971  1.783056  2.121061 Kurtosis  3.464208  3.458637  2.631446

Observationer 48 48 48 Observationer 46 46 46

Norge

GDP CREDIT IRS GDP CREDIT IRS

Medelvärde  521312.5  0.648278  0.025006 Medelvärde  5626.396 -0.002144 -7.70E-05

Median  529552.1  0.653330  0.024600 Median  6461.882  1.94E-05 -0.000238

Max  666198.5  0.782794  0.029700 Max  38644.59  0.041700  0.004821

Min  374186.5  0.513537  0.021000 Min -48807.90 -0.053257 -0.002612

Standardavvikelse  83682.08  0.068546  0.002300 Standardavvikelse  15579.65  0.019827  0.001055

Skevhet -0.349732 -0.122170  0.356180 Skevhet -0.658344 -0.203592  1.910350

Kurtosis  1.997516  2.366710  2.135137 Kurtosis  4.980987  2.956202  11.59813

Observationer 48 48 48 Observationer 47 47 47

Icke-korrigerade tidsserier Stationära tidsserier

Icke-korrigerade tidsserier Stationära tidsserier

Icke-korrigerade tidsserier Stationära tidsserier

Icke-korrigerade tidsserier Stationära tidsserier
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Bilaga 2 

Nedanstående tabeller visar en sammanställning av resultaten från alla uträkningar av Dickey-Fullers 

utvidgade procedur. För att tidsserierna ska betraktas som fullt stationära och därmed lämpliga för att 

alla tre test (Skärningspunkt, trend och skärningspunkt samt stationär) ger en och samma bild, det vill 

säga att det inte finns någon enhetsrot.  

 

ER= Enhetsrot 

S= Stationär 

 

Sverige Danmark

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Skärningspunkt ER ER ER Skärningspunkt ER ER ER

Trend och skärningspunkt ER ER ER Trend och skärningspunkt ER ER ER

Stationär ER ER ER Stationär ER ER ER

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Skärningspunkt S S S Skärningspunkt S S S

Trend och skärningspunkt S S S Trend och skärningspunkt S S S

Stationär S ER S Stationär S ER S

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Skärningspunkt - S - Skärningspunkt - S -

Trend och skärningspunkt - S - Trend och skärningspunkt - S -

Stationär - S - Stationär - S -

Finland Norge

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Skärningspunkt ER ER ER Skärningspunkt ER ER ER

Trend och skärningspunkt ER ER ER Trend och skärningspunkt ER ER ER

Stationär ER ER ER Stationär ER ER ER

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Skärningspunkt S S ER Skärningspunkt S S S

Trend och skärningspunkt S S ER Trend och skärningspunkt S S S

Stationär ER ER S Stationär S S S

BNP KREDIT IRS BNP KREDIT IRS

Skärningspunkt S S S Skärningspunkt - - -

Trend och skärningspunkt S S S Trend och skärningspunkt - - -

Stationär S S S Stationär - - -

Grundvärde

Första differens

Andra differens

Grundvärde

Första differens

Första differens

Andra differens

Andra differens 

Grundvärde

Första differens

Andra differens

Grundvärde
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Bilaga 3 

 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 
  

SVERIGE 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BNP IRS     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -119.3348 NA   0.968255  5.643477   5.725394*  5.673686 

1 -112.7955  12.16606  0.860770  5.525372  5.771121  5.615997 

2 -109.5149  5.798314  0.891536  5.558832  5.968413  5.709873 

3 -101.3906   13.60345*   0.738670*   5.367004*  5.940418   5.578462* 

4 -100.4428  1.498856  0.857075  5.508967  6.246214  5.780841 
       
        

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BNP KREDIT     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -234.1249 NA   261.9903  11.24404  11.32679  11.27437 

1 -218.9525  28.17744  153.9695  10.71202  10.96026  10.80301 

2 -208.2031   18.93941*  111.8475  10.39062   10.80435*   10.54227* 

3 -203.9143  7.147886   110.7634*   10.37687*  10.95610  10.58918 

4 -201.1792  4.298107  118.4916  10.43710  11.18182  10.71007 
       
        

FINLAND 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BNP IRS     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -21.16982 NA   0.010333  1.103325  1.186071  1.133655 

1 -9.104020   22.40791*  0.007041  0.719239   0.967478*   0.810228* 

2 -3.886442  9.192876   0.006656*   0.661259*  1.074990  0.812908 

3 -2.134465  2.919961  0.007438  0.768308  1.347531  0.980616 

4  2.711869  7.615667  0.007196  0.728006  1.472722  1.000974 
       
        

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BNP_FIN KREDIT_FIN     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -123.3379 NA   1.340085  5.968469  6.051216  5.998799 

1 -102.7921   38.15642*   0.609759*   5.180576*   5.428815*   5.271565* 

2 -99.42515  5.932239  0.629541  5.210721  5.624452  5.362370 

3 -95.84624  5.964852  0.644872  5.230773  5.809996  5.443081 

4 -92.68231  4.971879  0.675924  5.270586  6.015302  5.543554 
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DANMARK 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BNP IRS     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -112.7283 NA   0.712099  5.336198  5.418115  5.366407 

1 -104.3137   15.65510*  0.580171  5.130868   5.376616*   5.221492* 

2 -99.46740  8.565460   0.558705*   5.091507*  5.501089  5.242548 

3 -97.86672  2.680218  0.627002  5.203103  5.776517  5.414561 

4 -92.98653  7.717515  0.605904  5.162164  5.899411  5.434038 
       
        

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BNP KREDIT     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -245.6994 NA   454.6250  11.79521  11.87796  11.82554 

1 -206.3842   73.01401*   84.62794*   10.11353*   10.36177*   10.20452* 

2 -204.1359  3.961178  92.15420  10.19695  10.61068  10.34860 

3 -201.6918  4.073588  99.63965  10.27104  10.85026  10.48334 

4 -199.6746  3.169838  110.2991  10.36546  11.11017  10.63842 
       
        

Norge 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CREDIT1 GDP1     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -354.6051 NA   54750.70  16.58628  16.66820  16.61649 

1 -344.7548   18.32615*   41725.83*   16.31418*   16.55992*   16.40480* 

2 -341.3184  6.073618  42905.24  16.34039  16.74997  16.49143 

3 -337.6748  6.100933  43785.47  16.35697  16.93038  16.56842 

4 -335.8612  2.867913  48799.01  16.45866  17.19591  16.73054 
       
        

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GDP1 IRS1      
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -243.4488 NA   311.2158  11.41622  11.49814  11.44643 

1 -235.8406   14.15478*   263.2492*   11.24840*   11.49415*   11.33903* 

2 -234.3161  2.694452  295.8641  11.36354  11.77312  11.51458 

3 -230.2524  6.804448  296.0908  11.36057  11.93399  11.57203 

4 -228.2890  3.104776  327.7029  11.45530  12.19255  11.72718 
       
        

 

Bilaga 4 

Granger kausalitetstest 
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SVERIGE  

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:30 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 3   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     IRS_SWE does not Granger Cause BNP_SWE  44  3.34128 0.0295 

 BNP_SWE does not Granger Cause IRS_SWE  4.16194 0.0123 
    
    

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:34 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 3   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     KREDIT_SWE does not Granger Cause BNP_SWE  43  3.10822 0.0384 

 BNP_SWE does not Granger Cause KREDIT_SWE  2.73896 0.0575 
    
    

 

FINLAND  
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:36 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     IRS_FIN does not Granger Cause BNP_FIN  44  0.45933 0.6351 

 BNP_FIN does not Granger Cause IRS_FIN  4.33656 0.0199 
    
    

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:37 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     KREDIT_FIN does not Granger Cause BNP_FIN  45  0.98979 0.3255 

 BNP_FIN does not Granger Cause KREDIT_FIN  2.13560 0.1514 
    
    

 

 

DANMARK 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:38 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     IRS_DEN does not Granger Cause BNP_DEN  45  2.36523 0.1069 

 BNP_DEN does not Granger Cause IRS_DEN  10.0040 0.0003 
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Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/05/14   Time: 12:41 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     KREDIT_DEN does not Granger Cause BNP_DEN  45  1.69143 0.2005 

 BNP_DEN does not Granger Cause KREDIT_DEN  7.53028 0.0089 
    
    

 

Norge 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/15/14   Time: 11:04 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GDP1 does not Granger Cause CREDIT1  46  7.22696 0.0102 

 CREDIT1 does not Granger Cause GDP1  1.05498 0.3101 
    
    

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/15/14   Time: 11:06 

Sample: 2002Q1 2013Q4  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     IRS1 does not Granger Cause GDP1  46  3.84750 0.0563 

 GDP1 does not Granger Cause IRS1  1.07465 0.3057 
    
    

 

 


