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Sammanfattning 

Ease of Doing Business Index utges årligen av Världsbanken och används för att beskriva hur 

enkelt det är att starta och driva företag i länder runtom i världen. Indexet är uppbyggt av elva 

indikatorer, som i sin tur består av ett fyrtiotal underliggande variabler.  

 

Denna uppsats ämnar att undersöka de underliggande variablerna till indikatorerna Starta ett 

företag och Betala skatt och deras samband med ekonomisk tillväxt. En regression med 

paneldata används för att undersöka detta samband. Totalt ingår 129 länder i urvalet, som 

undersöks under tidsperioden 2005 till 2016.  

 

Resultatet är att Kostnad för att starta ett företag har ett negativt samband med tillväxten i 

BNP per capita i låginkomstländer, medan i höginkomstländer påträffas ett positivt samband. 

Vidare återfinns att Antal förfarande för att starta företag samt att Tidsåtgång för att betala 

skatt har ett positivt samband med ekonomisk tillväxt. I Tidsåtgång för att starta företag 

påvisas inget signifikant samband med ett lands ekonomiska tillväxt. Antal skatter har i 

låginkomstländer ett negativt samband med tillväxt i BNP per capita, medan i 

höginkomstländer återfinns inget samband. Den Lägsta kapitalinsats för att starta ett 

aktiebolag uppvisar ett negativt samband med den ekonomiska tillväxten. Vid undersökning 

av den Totala skattesats som ett företag möter, återfinns ett icke-linjärt samband med den 

ekonomiska tillväxten i ett land. Vår undersökning visar att vid lägre skattesatser kan det vara 

gynnsamt att höja skattesatsen, medan vid högre skattesatser kan det vara gynnsamt att sänka 

skattesatsen för att främja landets tillväxt.  

 

Nyckelord: ekonomisk tillväxt, Ease of Doing Business Index, paneldata, Starta företag, 

Betala skatt  
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Abstract 

Ease of Doing Business Index is published every year by the World Bank, and is used to 

describe how simple it is to start-up and run a business in different parts of the world. The 

index is constructed by eleven indicators, which are based upon around forty underlying 

variables.  

This essay examines the correlation between the underlying variables for the indicators 

Starting a business and Paying taxes with the GDP per capita growth rate. A regression using 

panel data is used to evaluate if such correlation exists. The sample includes 129 countries, 

during the time period 2005 to 2016. 

 

The results show that Cost of starting a business has a negative impact on the GDP per capita 

growth rate in low income countries, whilst a positive relationship is found in high income 

countries. Furthermore, the Procedures required starting a business and the Time to prepare 

and pay taxes show a positive correlation with the GDP per capita growth rate. Time to start 

at business shows no correlation with economic growth. The Number of taxes that a business 

needs to pay has a negative impact on the growth rate in low-income countries, whilst in high-

income countries no correlation is found. The Minimum paid-in capital required to start a 

limited liability company shows a negative correlation with GDP per capita growth rate across 

all countries. When examining the Total tax rate’s relationship with the economic growth 

rate, a nonlinear relationship is found. This implies that when the initial tax rates are low, it 

might be beneficiary to raise the total tax rate, while if the initial tax rates are high, it might be 

beneficiary to lower the total tax rates in order to maximize the economic growth rate.  

 

Keywords: economic growth, Ease of Doing Business Index, panel data, starting a business, 

paying taxes 
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1. Introduktion 

Världsbanken utger årligen en sammanställning över hur enkelt respektive svårt det är att 

driva företag i ett land. Sammanställningen används för att skapa Ease of Doing Business 

Index som tillhandahåller standardiserade jämförelser av näringslivsklimat mellan länder. 

Ease of Doing Business Index används flitigt världen över av forskare, politiska styren och 

internationella organisationer, för att ge underlag till effektiviserande reformer inom 

näringslivet (Världsbanken, 2018a, s. 11). Sedan indexet etablerades år 2003 har totalt 920 

reformer genomförts med Ease of Doing Business Index som underlag (Världsbanken, 2018a, 

s. 19). 

I Ease of Doing Business Index tilldelas varje land en internationell ranking. Denna ranking är 

ett sammanvägt mått från elva underkategorier, vilka sammanställer enkelheten i att driva 

företag i ett land. Dessa underkategorier kommer i denna uppsats att benämnas indikatorer. 

Exempel på indikatorer i Ease of Doing Business Index är Starta företag, Betala skatt, 

Tillgång till elektricitet och Erhålla kredit.  

Indexets elva indikatorer mäts, i sin tur, genom flera komponenter. I uppsatsen kommer dessa 

att benämnas underliggande variabler. Exempel på underliggande variabler till indikatorn 

Betala skatt är Antal skatter och Total skattesats. Denna uppsats ämnar att undersöka de 

underliggande variablerna till Starta företag och Betala skatt och dess påverkan på ett lands 

ekonomiska tillväxt. 

År 2018 rankas Nya Zeeland på första plats i Ease of Doing Business Index. I landet kostar 

det 0,3 % av BNI per capita att starta ett företag, vilket beräknas att ta en halv arbetsdag att 

genomföra (Världsbanken, 2018a, s. 182). Detta kan kontrasteras mot det lägst rankade 

landet, Somalia, som år 2018 rankas på plats 190. I landet kostar det 203,6 % av BNI per 

capita att starta ett företag, vilket kräver 70 dagars arbete att genomföra (Världsbanken, 

2018a, s. 193). Generellt innebär en bättre ranking i Ease of Doing Business Index bland 

annat lägre omkostnader och kortare tidsåtgång vid uppstart av ett företag.  

Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan indikatorerna för Ease of Doing Business 

Index och tillväxttakten i BNP per capita i ett land. En mer djupgående analys där korrelation 

mellan indikatorernas underliggande variabler och tillväxttakten i BNP per capita undersöks 

har ej återfunnits. Till skillnad från tidigare forskning kommer denna uppsats att inrikta sig på 
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de underliggande variablerna till Starta företag och Betala skatt, och deras samband med 

ekonomisk tillväxt.  

Syftet med att utreda sambandet mellan de underliggande variablernas påverkan på den 

ekonomiska tillväxten är för att underlätta reformer som berör reglering av näringslivet. Till 

följd av detta kommer vi att analysera huruvida företagsregleringar påverkar ekonomisk 

tillväxt, samt om reformer som syftar till att effektivisera företagande alltid har en positiv 

inverkan på ett lands ekonomiska tillväxt. Således ämnar denna undersökning att ge politiska 

beslutsfattare ett bättre underlag vid införande av politiska och ekonomiska 

näringslivsreformer. 

Undersökningens frågeställning är följande: 

Hur korrelerar de underliggande variablerna till indikatorerna Starta företag och Betala skatt i 

Ease of Doing Business Index med länders tillväxttakt i BNP per capita? 

Denna frågeställning kommer att besvaras genom en regressionsanalys med paneldata. 

Inledningsvis behandlas tidigare forskning inom området för Ease of Doing Business Index 

relation till ekonomisk tillväxt. Fortsättningsvis följer en teoretisk bakgrund om Ease of 

Doing Business Index. Detta avsnitt behandlar också ekonomisk tillväxt i sin helhet, samt 

utifrån olika perspektiv. I avsnittet ”Data och hypotes” presenteras samtliga variabler som 

ingår i regressionen, samt det förväntade resultatet för dessa variabler. Vidare efterföljs detta 

av metodavsnittet som beskriver undersökningens tillvägagångssätt. Därefter presenteras 

resultatet från de ekonometriska testerna, samt från regressionsanalysen. Sedan följer en 

diskussion och därefter uppsatsens slutsats. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt angående 

vår rekommenderade framtida forskning. 
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2. Tidigare empirisk forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som har gjorts inom området för Världsbankens Ease of 

Doing Business Index, samt forskning inom indikatorerna Starta företag och Betala skatt. 

2.1 Tidigare forskning inom Ease of Doing Business Index 

Den forskning som föreligger Ease of Doing Business Index fokuserar främst på indexets 

indikatorer och dess samband med ekonomisk tillväxt. Vidare är forskningen ofta 

specificerade till regioner och länder, och utförs inte på en global nivå. Det är också vanligt 

förekommande att undersöka indexets relation till utländska direktinvesteringar (FDI). Det 

föreligger ingen forskning inom ramen för indikatorernas underliggande variabler och deras 

inverkan på ekonomisk tillväxt, vilket denna uppsats ämnar att undersöka.  

 

I följande artiklar presenteras sambandet mellan Ease of Doing Business Index och 

ekonomisk tillväxt. Detta är ett urval av de forskningsartiklar som publicerats inom ämnet och 

har valts med syfte att ge vägledning till vår undersökning. De forskningsartiklar som ligger 

till grund för denna undersökning kommer att bistå vid utformning av vår regressionsmodell, 

vid val av hjälpvariabler samt vid skapande av våra interaktiva dummyvariabler.  

 

Eftersom Ease of Doing Business Index introducerades år 2003 finns ett begränsat antal 

forskningsartiklar inom ämnet. Den äldsta artikeln som används i denna undersökning är ”The 

Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth” av Haidar (2012) som 

undersöker kopplingen mellan företagsreglerande reformer och ekonomisk tillväxt. Urvalet 

består av 172 länder under tidsperioden 2006 till 2010. De företagsreglerande reformerna 

baseras på uppgifter från Ease of Doing Business Index. 

Vidare kategoriseras reformerna efter om det har varit en positiv eller negativ reform för 

landets företagsregleringar. Enligt rapporten Doing Business (2004) från Världsbanken 

definieras en reform som positiv om den har bidragit till att det blir billigare, snabbare eller 

administrativt lättare att starta upp företag. Artikelförfattarens regression kompletteras med 

hjälpvariabler såsom Rättssystem, Politisk stabilitet och avsaknad av terrorism och Kontroll 

över korruption från Världsbankens Worldwide Governance Indicators (Haidar, 2012).  

Det empiriska resultatet påvisar ett samband mellan reformer och tillväxttakten i BNP per 

capita. Vidare konstateras att införandet av ytterligare en positiv reform i snitt ger upphov till 

0,15 % ökning i den årliga tillväxttakten i BNP per capita (Haidar, 2012).  
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Därefter skrevs artikeln ”Business Regulations and Economic Growth: What can be 

Explained?” av Messaoud och Teheni (2014) som utreder hur robust sambandet är mellan 

länders reglering av näringslivet och dess ekonomiska tillväxt. Detta samband undersöks med 

hjälp av Världsbankens Ease of Doing Business Index dåvarande nio indikatorer som en 

proxy för reglering av näringslivet i olika länder. 

 

Regressionen som utförs i deras undersökning inkluderar en dummyvariabel för afrikanska 

länder, med motivering att dessa länder i större mån karaktäriseras av inhemska konflikter, 

vanskötsel samt sjukdomar med hög frekvens av dödlig utgång. Afrikanska länder anses ofta 

som ett specialfall vid analys av ekonomisk tillväxt, då dess förutsättningar generellt är sämre 

än länder i andra delar av världen (Messaoud & Teheni, 2014). 

 

Urvalet i deras undersökning består av 162 länder under tidsperioden 2007 till 2011. I 

regressionen är tillväxttakt i BNP per capita den beroende variabeln och indikatorerna i Ease 

of Doing Business Index de förklarande variablerna. Artikelförfattarna använder även ett antal 

hjälpvariabler i regressionen såsom offentlig konsumtion, avvikelsen från den genomsnittliga 

deflatorn och i vilken grad landet är skuldsatt. Deras resultat påvisar att alla indikatorer i Ease 

of Doing Business Index är korrelerade med tillväxttakten i BNP per capita, förutom 

indikatorerna Hantera bygglov och Gränsöverskridande handel (Messaoud & Teheni, 2014). 

 

Den mest aktuella artikeln i vårt urval av tidigare forskning är ”Ease of Doing Business and 

Economic Growth” skriven av Adepoju (2017). Adepoju undersöker, likt föregående artikel, 

Ease of Doing Business Index korrelation med tillväxttakt i BNP per capita. Inledningsvis 

undersöker artikelförfattaren samtliga länder i ett aggregerat urval, därefter grupperas urvalet 

av länder efter inkomstnivå. Detta görs i fyra grupper; låginkomst-, medellåginkomst-, 

medelhöginkomst- och höginkomstländer, efter Världsbankens lista över ekonomier.  

 

Worldwide Governance Indicators används som hjälpvariabler i Adepojus regression. Vidare 

innehåller även regressionen tillväxttakt i BNP per capita som en laggad variabel med ett års 

tidsförskjutning (Adepoju, 2017).  

 

Det empiriska resultatet i det aggregerade urvalet uppvisar ingen signifikant påverkan av Ease 

of Doing Business Index indikatorer på tillväxt i BNP per capita. Statistisk signifikans 

påträffas däremot i det inkomstgrupperade urvalet. Adepojus förklaring till detta är att i det 
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aggregerade urvalet finns det risk att motsatta effekter på den ekonomiska tillväxten slås ut av 

varandra, vilket resulterar i statistisk insignifikans. Adepojus slutsats är att reformer bör 

införas med hänsyn till i vilket land den genomförs, eftersom reformens utfall kan påverka 

ekonomisk tillväxt med olika effekter beroende på var den genomförs (Adepoju, 2017). 

Sammanfattningsvis kan tidigare forskning inom Ease of Doing Business Index och 

ekonomisk tillväxt ge vägledning vid utformning av denna uppsats tillvägagångssätt, trots att 

den tidigare forskningen främst fokuserat på indexets indikatorer och dess relation till 

ekonomisk tillväxt. Detta står i kontrast till vår undersökning, då vi ämnar att undersöka 

indikatorernas underliggande variabler och deras inverkan på ekonomisk tillväxt.  

Likt tidigare undersökningar kommer denna uppsats regression att inkludera Världsbankens 

Worldwide Governance Indicators som hjälpvariabler. Vidare kommer även skiljelinjen 

mellan länders inkomstnivå att beaktas i denna undersökning.  

2.2 Tidigare forskning inom valda indikatorer 

Då denna studie kommer att fokusera på de underliggande variablerna till indikatorerna Starta 

företag och Betala skatt, granskas tidigare forskning inom dessa områden.  

Inledningsvis skriver Munemo (2014) om utländska direktinvesteringars samband med 

rådande regleringar av näringslivet i ett land. Således är denna artikel inom ramen för 

indikatorn Starta företag. Munemo åskådliggör genom en regressionsanalys att en hög 

kostnad för att starta företag utgör en inträdesbarriär för företag som vill etablera sig på 

marknaden. Han menar även att detta borde vara en kritisk ståndpunkt för beslutsfattare, då 

FDI kan missgynnas av en mer reglerad marknad, framförallt gällande kostnadsbarriärer för 

marknadstillträde. Större mängder FDI ökar landets realkapital, och genererar även en ökad 

överföring av idéer och kunskap, vilket i sin tur ger upphov till högre produktivitet som sedan 

skapar ekonomisk tillväxt (Munemo, 2014). 

Enkelheten i att starta företag sägs ha positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten i ett land. 

Detta påstående stödjer Djankov, McLiesh och Ramalho (2006), och Haidar (2009) med deras 

resultat från regressionsanalyser med tvärsnittsdata. Enligt deras resonemang borde 

beslutsfattare möjliggöra enklare etablering av nya företag, för att förstärka tillväxten i landet. 

Vilken effekt företagsskatten har på tillväxten i ett land är ett omstritt ämne, och tidigare 

forskning är inte överens om det rådande sambandet. Följande forskningsartiklar behandlar 

indikatorn Betala skatt och enligt W. Tomasz, S. Tomasz, och Galya (2014) kan åsikterna 
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delas upp i två grupper. De menar att en grupp anser att lägre företagsskatt har en positiv 

inverkan på ekonomisk tillväxt, och att de lägre skatteintäkterna som genereras kompenseras 

av framtida intäkter från en blomstrande ekonomi. Den andra gruppen anser att ju högre 

företagsskatt, desto högre ekonomisk tillväxt. Detta grundas på att högre skatteintäkter 

innebär bättre finansiering för institutioner, administration och utbildning, vilket i sin tur 

kommer att gynna den ekonomiska tillväxten i landet. 

Hunady och Orviska (2014) argumenterar att en lägre skatt kan gynna ett lands ekonomiska 

tillväxt, då FDI kommer att etablera sig i landet. En större mängd FDI är något som gynnar 

den ekonomiska tillväxten, likt Munemos (2014) resonemang, eftersom etablering av nya 

företag i ett land medför ny teknologi och nytt humankapital. Enligt tillväxtteori är detta två 

faktorer som kan ha stor påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt (Dorozynska & 

Dorozynski, 2015). 

Jaimovich och Rebelo (2017) påstår att det kan råda ett icke-linjärt samband mellan ett lands 

skattesats och dess ekonomiska tillväxt. De påstår att skattesatsen generellt inte påverkar 

tillväxten i märkbar utsträckning, med undantag för om den höjs drastiskt. De menar att en 

drastisk skattehöjning påverkar tillväxten negativt, och att en skattehöjning får ökade negativa 

efterverkningar desto högre den initiala skattesatsen är. 

Sammanfattningsvis har forskning granskats inom ramen för de två indikatorerna, Starta 

företag och Betala skatt. De presenterade forskningsartiklarna kommer att utgöra grunden för 

vår hypotes samt vår avslutande diskussion. 
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3. Teoretisk utgångspunkt  

Detta avsnitt preciserar och definierar många begrepp denna uppsats kommer att behandla. 

Inledningsvis presenteras Ease of Doing Business Index och dess elva indikatorer. För att 

skapa förståelse följer sedan ett avsnitt om ekonomisk tillväxt i sin helhet. Detta efterföljs av 

två avsnitt om den ekonomiska tillväxtens relation till näringsliv, institutioner och 

infrastruktur.  

3.1 Ease of Doing Business Index  

Ease of Doing Business Index är en ranking som utges årligen av Världsbanken, där länder 

bedöms baserat på hur enkelt det är att bedriva företag i landet. Första utgivningsåret var 2003 

och sedan dess har indexet växt både i omfattning och i popularitet. Indexet används flitigt 

över hela världen utav forskare, politiska styren och internationella organisationer som 

underlag till reformer. Världsbanken påvisar ett samband mellan bättre ranking i Ease of 

Doing Business Index och lägre nivåer av fattigdom och arbetslöshet (Världsbanken, 2018a, s. 

1, 19). 

I Världsbankens rapport från 2018 lyfts ett exempel fram som illustrerar skillnaderna mellan 

de förutsättningar en privatperson möter som startar ett företag i Kanada respektive 

Filippinerna. I Kanada krävs två förfaranden för att starta ett företag, vilka beräknas kosta 

cirka 1 % av BNP per capita, och tiden för genomförandet beräknas till en och en halv 

arbetsdag. Detta jämförs med Filippinerna, där det krävs 16 förfaranden för att starta ett 

företag, som kostar cirka 16 % av BNP per capita. Detta beräknas att ta 28 dagar att 

genomföra. När företagen är i drift kommer företaget i Kanada att betala 20,9 % i vinstskatt, 

jämfört med 42,9 % i Filippinerna. Detta exempel åskådliggör att det existerar olika 

gynnsamma klimat för entreprenörer att etablera företag i. Vid komplicerade procedurer för 

att starta och driva företag uppstår risk att entreprenörer drivs ut från den formella sektorn och 

ansluter till den informella sektorn. Den informella sektorn karaktäriseras av mindre socialt 

skydd och mindre regleringar. När företag lämnar den vita ekonomin blir samhällen lidande, 

något som bidrar till bland annat ökad fattigdom (Världsbanken, 2018a, s. 1-2). 

De bäst rankade näringslivsklimaten återfinns vanligen i OECD-länder samt i övriga länder i 

Europa och Centralasien. Den största variansen mellan länders ranking i en världsdel återfinns 

söder om Sahara i Afrika. Där exempelvis Mauritius ligger på rank 25, och Somalia ligger på 

rank 190, vilket medför en differens på 165 länder (Världsbanken, 2018a, s. 3-5). 
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Ease of Doing Business Index baseras på undersökningar över hur företagsregleringar 

påverkar små och medelstora fiktiva företag genom standardiserade scenarion. Dessa 

scenarier genomförs endast i landets största stad, såtillvida landet inte har över 100 miljoner 

invånare, då inkluderas även den näst största staden i mätningarna. Att begränsa mätningarna 

till endast de större städerna i varje land är för att förenkla undersökningarnas 

genomförbarhet. Detta sker dock på bekostnad av att undersökningarna inte fullt representerar 

det rådande näringslivsklimatet i hela landet (Världsbanken, 2018a, s. 14). 

Ease of Doing Business Index består av elva så kallade indikatorer, vilka baseras på dess 

underliggande variabler. Dessa visualiseras i tabell 1.   

 

Tabell 1. Indikatorerna i Ease of Doing Business Index.  

 

 

Ease of Doing Business Index – elva indikatorer och dess underliggande variabler 

Indikator Underliggande variabler 

Starta företag Kostnad, antal förfaranden, tidsåtgång och lägsta 

kapitalinsats  

Betala skatt Antal skatter att betala, total skattesats och 

tidsåtgång 

Tillgång till elektricitet  Förfaranden, tid och kostnad för att få 

elektricitet, pålitligheten i elnätet samt hur 

transparanta prispåslag är 

Registrera en fastighet  Förfaranden, tid och kostnad för att överföra en 

fastighet mellan olika ägare samt kvalitén på den 

myndighet ansvarig för land och mark 

Erhålla kredit  Rörliga säkerhetslagar och 

kreditinformationssystem 

Skydd för minoritetsinvesterare Minoritetaktieägares rättigheter i transaktioner 

och bolagsstyrning 

Hantera bygglov Förfaranden, tid och kostnad för att färdigställa 

en ny affärslokal inkluderat kvalitetskontroller 

samt säkerheten i byggnadsbranschen 

Gränsöverskridande handel Tid och kostnad för att export en produkt där 

landet innehar komparativa fördelar och 

importera bildelar 

Upprätthålla ingångna kontrakt Tid och kostnad för att lösa en kommersiell tvist 

samt kvalitén på rättsväsendet 

Lösa insolvens Tid, kostnad, resultat och återhämtningsandel vid 

en kommersiell insolvens samt styrkan av det 

legala ramverket vid insolvens  

Arbetsmarknadsreglering Flexibilitet i arbetsregleringarna och aspekter av 

kvalitén på olika arbetsplatser 
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Likt tabell 1 beskriver består varje indikator av flera underliggande variabler. Den relativa 

position ett land tilldelas inom varje indikator är en sammanvägning av de underliggande 

variablerna (Världsbanken, 2018a, s. 12). 

Indikatorerna har till avsikt att utvärdera näringslivet i ett land, och övriga aspekter lämnas 

oberörda. Det finns därmed områden som Ease of Doing Business Index inte behandlar, 

såsom makroekonomisk stabilitet, utveckling av finansiella system, kvalité på arbetskraft, 

förekomst av mutor och korruption, marknadens storlek samt avsaknad av säkerhet 

(Världsbanken, 2018a, s. 13-14). 

3.2 Ekonomisk tillväxt  

Då denna undersökning ska utreda hur de underliggande variablerna till Ease of Doing 

Business Index påverkar ett lands ekonomiska tillväxt bör detta begrepp definieras. Den 

ekonomiska tillväxten mäter den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i ett land, en region 

eller en världsdel. Detta görs genom att observera en specifik faktor, ofta BNP eller BNP per 

capita, och hur den förändras mellan två bestämda tidsperioder. Vanligen undersöks en längre 

tidsperiod för att undvika påverkan av de kortsiktiga fluktuationerna som kan uppstå i en 

ekonomi, bland annat på grund av konjunkturcykeln. Således handlar ekonomisk tillväxt om 

att undersöka den långsiktiga tillväxttrenden i en ekonomi. Ekonomisk tillväxt uppstår på 

grund av olika omständigheter och kan ge en förståelse till varför vissa länder blir rikare och 

andra fattigare (Jones & Vollrath, 2013, s. 2-3). 

Hur ekonomisk tillväxt uppstår är ett debatterat ämne och flera tillväxtteorier existerar 

(Nationalencyklopedin, 2018a). Vanligen antas ekonomisk tillväxt att uppstå genom en 

förändring i de faktorer som påverkar BNP eller BNP per capita. Faktorerna är bland annat 

realkapitalstocken, befolkning, humankapital, infrastruktur och institutioner. Förändringen i 

dessa faktorer beror antingen på en ökning, minskning eller en effektivisering av den 

befintliga mängden. Denna effektivisering kan exempelvis innebära att ny teknologi gör 

maskiner mer lätthanterliga, eller använder material på ett mer resurseffektivt sätt. Investering 

i forskning ger upphov till en högre teknologisk nivå, och investeringar i utbildning ökar 

ekonomins nivå av humankapital. Dessa två investeringar kan därmed skapa ekonomisk 

tillväxt (Jones & Vollrath, 2013, s. 43-44, 55-63).  

BNP per capita kan betraktas som ett mått på materiell levnadsstandard. Således innebär 

tillväxt i BNP per capita en ökning av den materiella levnadsstandarden 

(Nationalencyklopedin, 2018a).  
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3.2.1 Ekonomisk tillväxt och näringsliv   

Ekonomisk tillväxt kan, likt ovan nämnt, påverkas av flera faktorer. En påverkande faktor, 

som är central för denna uppsats, är ett lands näringsliv. Detta eftersom Ease of Doing 

Business Index mäter länders näringslivsklimat. I detta avsnitt kommer således ekonomisk 

tillväxt och näringsliv att analyseras.  

Enligt Solow-modellen med teknologi är det endast den teknologiska tillväxttakten i ett land 

som kan påverka landets ekonomiska tillväxttakt på lång sikt (Jones & Vollrath, 2013, s. 38). 

Baumol (1990) skriver om entreprenörens roll i ekonomin, och hävdar att det krävs modiga 

människor som vågar att satsa på nya innovationer. Dessa entreprenörer implementerar ny 

teknologi i produktionen, vilket för den teknologiska utvecklingen framåt som sedan ökar den 

ekonomiska tillväxten. Vidare menar Baumol att det endast är entreprenörerna i en ekonomi 

som satsar på nyskapande verksamhet, och om för många entreprenörer satsar på icke-

nyskapande verksamhet uppstår en risk för stagnation i den ekonomiska tillväxten. En faktor 

som till stor del avgör hur entreprenörer fördelas mellan nyskapande och icke-nyskapande 

verksamheter är hur utvecklad infrastruktur och institutioner ett land besitter.  

3.2.2 Ekonomisk tillväxt, infrastruktur och institutioner   

En annan central faktor för denna uppsats är ekonomisk tillväxts relation till infrastruktur och 

institutioner. För att skapa ytterligare förståelse presenteras nedan ett avsnitt om denna 

relation, vilket främst anknyts till i diskussionsavsnittet.  

Likt tidigare nämnt kan ökade investeringar ge upphov till högre ekonomisk tillväxt. Återigen 

uppkommer frågan om varför vissa länder blir rikare och andra fattigare. Varför investerar 

vissa länder mer och andra mindre? En anledning kan vara att kvalitén på länders infrastruktur 

och institutioner skiljer sig åt, då det i stor grad är institutioner och infrastruktur som 

bestämmer i vilken utsträckning som entreprenörer är villiga att göra långsiktiga investeringar 

i landet (Jones & Vollrath, 2013, s. 171-174). 

Rodrik (2003) skiljer på kortsiktig och långsiktig tillväxt i sin artikel. Artikelförfattaren menar 

att det är relativt enkelt att skapa kortsiktig tillväxt, exempelvis genom investeringar. Detta 

inkluderar i stor mån vad entreprenörer åtar sig, allt ifrån att implementera ny teknologi till att 

uppfinna nya produkter. Det som kan vara problematiskt är att bevara och göra denna tillväxt 

varaktig på längre sikt. För att kunna skapa varaktig tillväxt behöver de kortsiktiga 

investeringarna kompletteras med kumulativt institutionsbyggande. Detta innebär bland annat 

att skapa tillförlitliga institutioner som säkerställer äganderätter och rättsstatsprincipen. 
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Rodrik betonar dock att effektiva institutioner är högst kontextspecifika och behöver inte 

nödvändigtvis ha liknande utformning över hela världen. 

Esfahani och Ramirez (2003) har gjort en undersökning om relationen mellan ekonomisk 

tillväxt, infrastruktur och institutioner. De återfinner ett gränsöverskridande starkt positivt 

samband mellan kapaciteter inom infrastruktur, såsom antal telefonnät, antal kilometer 

asfalterad väg och kapaciteten för elproduktion med tillväxten i BNP. Vidare visar resultatet i 

deras undersökning att nyttan som återfås genom att tillhandahålla dessa tjänster i 

infrastruktur överskrider kostnaden av att framställa dem. 





4. Data och hypotes 

Undersökningen baseras på ett stort dataset. I detta avsnitt presenteras, definieras och kritiseras datan. Inledningsvis åskådliggörs samtliga variabler som är 

inkluderade i undersökningen. Därefter följer en beskrivning av de underliggande variablerna till Starta företag och Betala skatt, samt vår hypotes om dess 

inverkan på den ekonomiska tillväxten. Avgränsningar kommer att framställas och mätproblem kommer att belysas.  

4.1 Regressionens variabler 

Tabell 2. Lista över samtliga variabler i regressionen. 

 

Variabel Funktion Definition   Mätenhet Period Hypotes Hämtad ifrån 
Tillväxttakt i BNP per 

capita 

Beroende variabel Procentuell ökning eller minskning i 

bruttonationalprodukt per invånare. 

Procent Ett medelvärde 

används under de 

tre perioderna: 

2005-2008, 2009-

2012 och 2013-

2016. 

Gäller samtliga 

variabler i 

regressionen. 

 Världsbanken: World Development 

Indicators 

Investeringar Hjälpvariabel Investeringar som andel av BNP. Procent  + Världsbanken: World Development 

Indicators 

Kontroll över 

korruption 

Hjälpvariabel Till vilken grad utnyttjande av 

maktpositioner används för privat vinning. 

Standardavvikelse 

från medelvärde + Världsbanken: World Governance Indicators 

Styrets effektivitet Hjälpvariabel Kvalitén på landets styre och dess tjänster, 

t.ex. infrastruktur och utbildning. 

Standardavvikelse 

från medelvärde + Världsbanken: World Governance Indicators 

Politisk stabilitet och 

avsaknad av terrorism 

Hjälpvariabel Uppskattning om sannolikhet för politisk 

instabilitet, politiskt våld inkl. terrorism. 

Standardavvikelse 

från medelvärde + Världsbanken: World Governance Indicators 

Lagar och föreskrifters 

kvalité 

Hjälpvariabel Ett lands möjlighet att implementera en 

policy som stärker den privata sektorns 

utveckling. 

Standardavvikelse 

från medelvärde + Världsbanken: World Governance Indicators 

Rättssystem Hjälpvariabel I vilken utsträckning befolkningen har tro 

på, och följer landets lagar. Sannolikhet för 

att utsättas för brott och våld. 

Standardavvikelse 

från medelvärde + Världsbanken: World Governance Indicators 

Demokrati och 

yttrandefrihet 

Hjälpvariabel Möjlighet att välja landets styre. Mäter 

även tryckfrihet och yttrandefrihet.  

Standardavvikelse 

från medelvärde + Världsbanken: World Governance Indicators 

Kostnad för att starta 

företag 

Förklarande 

variabel 

Kostnad som krävs för att genomföra varje 

förfarande för att starta ett företag. 

USD 1000 - Världsbanken: Doing Business 

Antal förfaranden för 

att starta företag 

Förklarande 

variabel 

Hur många förfaranden som krävs för att 

starta ett företag. 

Antal - Världsbanken: Doing Business 

Tidsåtgång för att 

starta företag 

Förklarande 

variabel 

Tiden det tar för att genomföra samtliga 

förfaranden. 

Dagar - Världsbanken: Doing Business 

Lägsta kapitalinsats 

för att starta företag 

Förklarande 

variabel 

Hur mycket en entreprenör behöver avsätta 

för att få rätt att starta ett företag med 

begränsat ansvar för företagets åtaganden. 

USD 1000 - Världsbanken: Doing Business 

Antal skatter Förklarande 

variabel 

Antal skatter och avgifter som behöver 

betalas under ett givet kalenderår. 

Antal - Världsbanken: Doing Business 

Total skattesats Förklarande 

variabel 

Den mängd skatt som betalas av ett företag 

under dess andra verksamma år. 

Procentsats - ^2 Världsbanken: Doing Business 

Tidsåtgång för att 

betala skatt 

Förklarande 

variabel 

Tidsåtgången för att förbereda, bokföra 

och betala de tre mest omfattande 

skatterna. 

Timmar - Världsbanken: Doing Business 



I tabell 2 åskådliggörs samtliga variabler som inkluderas i regressionen. Tabellen anger 

variabelns funktion i regressionen, definierar dess innebörd, samt angivna mätenhet. Vidare 

presenteras en sammanställning av vårt förväntade resultat för samtliga förklarande variabler, 

samt dess källa.  

 

World Development Indicators är framtagna av Världsbanken, och är ett världsomspännande 

dataset med årliga mätningar i över 50 år. Dessa reflekterar de nationella trender som 

uppvisas i bland annat befolkning, urbanisering, BNP och BNI (Världsbanken, 2018b). I 

denna undersökning används tillväxttakt i BNP per capita från World Development Indicators 

som beroende variabel, då detta beskriver utvecklingen av det materiella välståndet i ett land. 

Detta görs i samstämmighet med etablerad praxis. Vidare inhämtas likaså datan för 

hjälpvariabeln Investeringar från World Development Indicators. Vår hypotes är att denna 

variabel korrelerar positivt med tillväxt i BNP per capita.  

 

Worldwide Governance Indicators är också framtagna av Världsbanken, och består av sex 

stycken indikatorer som bedömer hur väl ett land styrs. Dessa indikatorer rapporteras 

individuellt och även som en aggregerad mätning, där varje land tilldelas en relativ placering. 

Rapporten publiceras årligen sedan 1996 (Världsbanken, 2018c). Dessa indikatorer kommer, 

likt Adepojus undersökning, att användas som hjälpvariabler i regressionen. Vi förväntar oss 

att alla hjälpvariabler från Worldwide Governance Indicators kommer att vara positivt 

korrelerade med den ekonomiska tillväxten. Vår hypotes är således att ju högre värden ett 

land erhåller, desto starkare ekonomisk tillväxt har landet.   

4.2 Definition och hypotes för de underliggande variablerna till Starta företag  

Denna uppsats ämnar att undersöka de underliggande variablerna till indikatorn Starta företag 

och dessa variablers samband med den ekonomiska tillväxten. Nedan presenteras dessa 

underliggande variabler mer i detalj för att skapa förståelse för regressionsanalysens mest 

centrala beståndsdelar. 

 

Indikatorn Starta företag mäter bland annat antal förfaranden som vanligen behövs för att 

starta företag i ett land. Dessutom mäts tidsåtgången och de kostnader som krävs för att 

genomföra dessa förfaranden i uppstartningsfasen av ett företag. Slutligen mäts också den 

lägsta kapitalinsatsen som krävs för att starta ett aktiebolag, eller dess nationella motsvarighet. 

Mätningarna sker till stor del genom att studera lagstiftningen och de föreskrifter som 
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föreligger i det undersökta landet. Efter detta har genomförts bestyrks resultatet av lokala 

affärsjurister med kännedom inom området (Världsbanken, 2017a). 

 

För att kunna genomföra standardiserade mätningar som ger jämförelsebara resultat mellan 

länder, skapas ett fiktivt företag med ett antal grundantaganden angående företagets 

specifikationer och förutsättningar. Till exempel ska verksamhetens lokaler vara cirka 900 

kvadratmeter, samt ha ett uppstartskapital som är tio gånger större än landets BNI per capita. 

Vidare görs flera antaganden angående ägarna till bolaget som startas, bland annat att ägarna 

antas vara fem personer som är äldre än 30 år, och samtliga utan kriminellt förflutet 

(Världsbanken, 2017a). 

 

Tidigare forskning har funnit ett signifikant samband mellan indikatorn Starta företag och 

tillväxt i BNP per capita (Messaoud & Teheni, 2014). I denna undersökning kommer vi att 

fokusera på de underliggande variablerna i denna indikator i försök att tyda om någon 

underliggande variabel utmärker sitt samband med ekonomisk tillväxt. Om så är fallet skulle 

politiska beslutsfattare i större mån kunna fokusera på att förändra denna underliggande 

variabel i första hand och övriga underliggande variabler i andra hand, för att kunna skapa 

ekonomisk tillväxt i större skala. Nedan presenteras de underliggande variablerna för 

indikatorn Starta företag. Därefter presenteras vår hypotes för de underliggande variablernas 

påverkan på ekonomisk tillväxt. 

 

Kostnad för att starta företag 

Den underliggande variabeln Kostnad för att starta företag avser hur mycket finansiella 

resurser som krävs för att genomföra samtliga förfaranden för att starta ett företag, vilket mäts 

som andel i procent av BNI per capita. Variabeln behandlar enbart officiella avgifter, och 

antar således att inga mutor krävs för att kunna genomföra varje förfarande (Världsbanken, 

2017a).  

 

Vi anser dock att mätenheten BNI per capita kan leda till missvisande resultat, vilket 

åskådliggörs med följande exempel. Antag att det initialt kostar 10 % av BNI per capita att 

starta ett företag, och att landet sedan genomför en reform som gör att det blir relativt billigare 

att starta ett företag. Om detta sker samtidigt som BNI per capita i landet ökar, finns det en 

risk att dessa effekter slår ut varandra i absoluta termer. Nettoeffekten skulle därmed kunna 
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bli noll, trots att landet utfört åtgärder för att förenkla etablerandet av företag. För att hantera 

detta problem har vi valt att beräkna samtliga värden i termer av amerikanska dollar. 

 

Tidigare forskning har fastställts att ett starkt näringsliv korrelerar positivt med tillväxt i BNP 

per capita. Om kostnaden för att starta företag medför höga avgifter, kan detta liknas vid en 

slags kostnadsbarriär som hindrar företag från att etablera sig på marknaden. Vi tror att denna 

barriär kommer att vara speciellt missgynnsam mot företag med mindre uppstartskapital, 

vilket begränsar marknaden för mindre företag. Således tror vi på ett linjärt negativt samband 

mellan denna underliggande variabel och tillväxttakten i BNP per capita. Högre kostnad för 

att starta företag medför att ett färre antal företag kommer att finnas på marknaden. Detta kan 

minska näringslivets utsträckning och framförallt dess utveckling, och därmed den 

ekonomiska tillväxten. Vi tror att Kostnad för att starta företag är den mest väsentliga 

underliggande variabeln i denna indikator, och kan därför tänkas ha störst inverkan på tillväxt 

i BNP per capita. 

 

Vidare tror vi att en skiljelinje existerar mellan låg- och höginkomstländer. Det 

bakomliggande resonemanget är att nyetablerande företag i höginkomstländer inte är lika 

känsliga mot höga uppstartskostnader. Detta i kontrast till låginkomstländer där högre avgifter 

kan medföra att få företag har råd att etablera sig på marknaden. Detta är en aspekt som 

Munemo (2014) har berört i sin undersökning, däremot med FDI som utgångspunkt. 

 

Vår hypotes är att det finns ett linjärt negativt samband för både låg- och höginkomstländer, 

men i vilken utsträckning kostnaden påverkar tillväxten i BNP per capita kommer att skilja 

sig åt mellan länderna i de två inkomstgrupperna. Likt beskrivet ovan kan kostnaden i 

låginkomstländer ha större negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten, än i 

höginkomstländer.  

 

Antal förfaranden för att starta företag 

Ett förfarande definieras som en interaktion mellan företaget och utomstående parter. Ett 

exempel är de förfaranden som krävs för att lagligen registrera företaget. Endast förfaranden 

som gäller samtliga verksamheter ingår i denna underliggande variabel, således inkluderas ej 

industrispecifika förfaranden (Världsbanken, 2017a). 
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Vår hypotes om denna underliggande variabeln och dess korrelation med tillväxt i BNP per 

capita är lik hypotesen om Kostnad för att starta företag. Vi tror att ett linjärt negativt 

samband existerar, då det större antal förfaranden som krävs för att starta företag kommer att 

försvåra processen. Vidare kan en svår process för att starta företag minska tillväxten i BNP 

per capita. 

 

Tidsåtgång för att starta företag 

Tidsåtgång för att starta företag avser hur lång tid, i kalenderdagar, det tar att genomföra 

varje förfarande som krävs för att starta ett företag. En del antaganden görs, såsom att flera 

förfaranden ej kan genomföras samtidigt. Vidare görs antaganden om att det minst tar en halv 

arbetsdag att genomföra ett förfarande som görs online, och att det minst tar en arbetsdag för 

övriga förfaranden. När företaget officiellt får tillstånd att börja bedriva sin verksamhet anses 

processen vara över (Världsbanken, 2017a). 

 

Likt Antal förfaranden för att starta företag, tror vi att antalet timmar som krävs för att starta 

företag korrelerar negativt med tillväxt i BNP per capita. Ett liknande resonemang förs även 

här, att en längre process för att starta företag kommer att missgynna den ekonomiska 

tillväxten då uppstartningsprocessen försvåras i form av resurskrävande aktiviteter vid 

etablering av företag.  

 

Lägsta kapitalinsats för att starta företag 

Denna underliggande variabel avser hur mycket en entreprenör behöver avsätta till en bank, 

eller till en tredje part, för att få laglig rätt att starta ett aktiebolag, eller dess nationella 

motsvarighet. Beloppet mäts i procent av BNI per capita (Världsbanken, 2017a). Likt den 

underliggande variabeln Kostnad för att starta företag kommer mätenheten i denna 

undersökning att justeras till amerikanska dollar.  

 

Återigen förs ett liknande resonemang angående vår hypotes om denna underliggande 

variabel. Vår hypotes är att det existerar ett linjärt negativt samband mellan den lägsta 

kapitalinsats för etablering av ett aktiebolag och tillväxt i BNP per capita. En högre 

kapitalinsats medför svårigheter för mindre företag att etablera sig då det skapas en form av 

kostnadsbarriär på marknaden. Denna barriär har större företag enklare att överkomma, vilket 

missgynnar näringslivet då större företag kan agera monopolistiskt, och den ekonomiska 

tillväxten kan bli lidande.  
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Summering 

Hypotesen om de underliggande variablerna till indikatorn Starta företag har liknande 

utformning. Vår mest solida tes är för Kostnad för att starta företag, då vi tror att detta 

kommer att påverka den ekonomiska tillväxten mest och är avgörande vid etableringsbeslut 

för små och medelstora företag. Vidare tror vi att sambandet mellan Kostnad för att starta 

företag och tillväxttakt i BNP per capita kan skilja sig åt mellan låg- och höginkomstländer. 

4.3 Definition och hypotes för de underliggande variablerna till Betala skatt 

I detta avsnitt beskrivs de underliggande variablerna till indikatorn Betala skatt samt vilken 

förväntad effekt dessa kommer att ha på den ekonomiska tillväxten. Likt föregående avsnitt är 

avsikten att skapa förståelse för regressionens mest centrala beståndsdelar. Indikatorn Betala 

skatt baseras på tre underliggande variabler; Antal skatter, Tidsåtgång för att betala skatt samt 

Total skattesats. Dessa underliggande variabler mäts årligen för små och medelstora företag, 

som sedan vägs samman till indikatorn Betala skatt (Världsbanken, 2017b).  

 

Indikatorn mäter skattebördan, men också andra avgifter som är obligatoriska att betala för 

företag. Utöver detta mäts den administrativa bördan som åläggs företagen vid betalning av 

skatt och avgifter, samt de procedurer som genomgås efter att skatten har betalats. Skatter och 

avgifter som inkluderas är bland annat företagsskatt, arbetsgivaravgift, kapitalvinstskatt och 

andra mindre skatter och avgifter som kan vara landspecifika (Världsbanken, 2017b). 

 

De underliggande variablerna till Betala skatt, likt vid Starta företag, mäts utifrån ett fiktivt 

företag med antaganden angående transaktioner, bokslut och ett lands skatter och avgifter. 

Bland annat antas företaget vara under inhemskt ägarskap och även under sitt andra 

verkningsår (Världsbanken, 2017b). 

 

Den forskning som undersökts har, i stor utsträckning, inte kunnat ge oss vägledning i hur 

skattesystemet i ett land påverkar dess ekonomiska tillväxt. Den forskning som existerar berör 

endast den totala företagsskattesatsen, och lämnar våra övriga underliggande variabler 

oberörda. 

 

Till skillnad från indikatorn Starta företag är skattebördan hos företag en årligen 

återkommande skyldighet. Detta innebär att potentiella förbättringar kommer att ge företag 

ackumulerade lättnader under flera år, vilket vi tror kan innebära en stor inverkan på 
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tillväxttrenden i ett land. Nedan presenteras de underliggande variablerna till indikatorn 

Betala skatt samt vår hypotes. 

 

Antal skatter 

I denna underliggande variabel mäts bland annat totalt antal skatter och avgifter som ska 

betalas, dess betalningsfrekvens och antalet revisionsbyråer involverade under det givna 

kalenderåret (Världsbanken, 2017b). Generellt tror vi att antalet skatter i ett land och dess 

betalningsfrekvens är något som har en negativ inverkan på ekonomisk tillväxt. I denna 

underliggande variabel har vi valt att dela in observationerna i två kategorier, beroende på om 

landet klassas som ett låg- eller höginkomstland. Detta görs då effekten av antal skatter tros få 

olika utfall beroende på landets grundförutsättningar. Ett fattigare land har ofta mindre 

utvecklade institutioner än ett rikare land. Följaktligen, i fattigare länder tror vi att skatterna 

som föreligger kan bidra till utvecklande av institutioner, och övriga för tillväxtgynnande 

investeringar, såsom i teknologi och humankapital. Detta medför att den negativa effekten kan 

komma att bli mindre i låginkomstländer i jämförelse med höginkomstländer. 

 

Total skattesats 

Den underliggande variabeln Total skattesats inkluderar skatt och avgifter som är 

obligatoriska att betala för ett företag under dess andra verkningsår. Den mäts i procent av 

företagets vinst och reflekterar summan av alla skatter och avgifter efter att tillåtna avdrag har 

gjorts (Världsbanken, 2017b). Det är värt att poängtera att benämningen ”skattesats” syftar, i 

denna uppsats, på den skattesats som företag möter, och således åsyftas ej privatpersoners 

skattebörda. 

 

Då tidigare forskning har skilda meningar angående den totala skattesatsens inverkan på 

tillväxten, har vi valt att inkludera icke-linjäritet i vår regression. Detta grundas på följande 

antaganden: en låg skattesats kan innebära att institutioner och infrastruktur i ett land blir 

lidande då resurserna till deras förfogande blir bristande. Däremot, kan en hög skattesats 

urholka företagens vinster, samt att det kan komma att avskräcka utländska 

direktinvesteringar i landet (Tomasz W., Tomasz S. & Galya, 2014). På dessa grunder tror vi 

att den optimala skattesatsen för ett land kan befinna sig någonstans mellan dessa två 

extremer. 
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Tidsåtgång för att betala skatt 

Ett företags Tidsåtgång för att betala skatt mäts i antal timmar per kalenderår. Här inkluderas 

de timmar som ett företag lägger på att förbereda, bokföra och betala tre av de mest 

omfattande skatterna. Världsbanken definierar dessa tre skatter som företagsskatt, 

mervärdesskatt och arbetsgivaravgift (Världsbanken, 2017b). 

 

Vi förväntar oss att ju längre tid som krävs för att färdigställa ett företags skatt, desto svårare 

och mer resurskrävande blir processen. Med dessa antaganden tror vi därför att den tid det tar 

att betala skatt kommer att ha linjär negativ inverkan på tillväxten i BNP per capita. 

 

Summering 

Vår hypotes om de underliggande variablerna Antal skatter och Tidsåtgång att betala skatt är 

att det existerar ett linjärt negativt samband med ekonomisk tillväxt. Vidare kommer Total 

skattesats att testas för icke-linjäritet då vi tror att det råder ett mer komplex samband med 

ekonomisk tillväxt.  

4.4 Avgränsningar  

I denna undersökning analyseras data under tidsperioden 2005 till 2016 för 129 länder (se 

appendix 1). Trots att Ease of Doing Business Index etablerades år 2003 infördes indikatorn 

Betala skatt först år 2005, vilket medför att år 2005 blir undersökningens första år. Det sista 

observerade året är 2016, då det finns bristfällig data för ett stort antal länder under påföljande 

år. 

Vidare finns ett antal länder vars data är bristfällig eller ej kan tillgås under ovan angivna 

tidsperiod, således har dessa uteslutits från vårt urval. Kuba, Cypern och Liberia är exempel 

på länder som uteslutits på grund av detta. 

Två av FN:s kriterier för medlemskap är suveränitet och att staten innehar internationellt 

erkännande (Svenska FN-förbundet, 2017). Databasen från Världsbanken inkluderar dels 

länder men även territorium, vilket medför att databasen inkluderar stater både med och utan 

internationellt erkännande (Världsbanken, 2018c). Då uppsatsen ej ämnar att ta ställning till 

staters självständighet väljs endast internationellt erkända stater in i urvalet, vilket baseras på 

FN:s erkännande av den enskilda staten. Stater som på grund av detta kriterium utgått från 

urvalet är bland annat Hong Kong, Taiwan, Macao och Kosovo. 
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4.5 Mätproblem  

Ease of Doing Business Index begränsar mätningarna till landets största stad. Undantagsfallet 

är om ett land har över 100 miljoner invånare, då undersöks även landets näst största stad. Att 

begränsa mätningarna till endast storstäder är för att göra undersökningarna lättare att 

genomföra. Detta sker dock på bekostnad av att undersökningarna ej representerar 

näringslivsklimatet på andra platser i landet, exempelvis i mindre städer, orter eller på 

landsbygden. 

Vidare är Ease of Doing Business Index baserat på standardiserade mätningar av ett fiktivt 

företag (Världsbanken, 2018a, s. 14). Problematiken som följer är att alla mätningar baseras 

på en stor mängd antaganden. Detta innebär att en stor del av alla företag som är etablerade på 

den inhemska marknaden inte kan likställas med detta fiktiva företag. Således finns risk att 

undersökningen återigen inte representerar näringslivsklimatet i landet. 

Denna undersökning baseras på en tidsperiod från 2005 till 2016, vilket kan utgöra ett 

ytterligare mätproblem. Ekonomisk tillväxt handlar om att observera en ekonomis trend över 

en längre tid, och det finns risk att vår tidsperiod inte lyckas spegla denna tillväxttrend till 

fullo på grund av den korta tidsperioden. 

Vid ekonometriska undersökningar är det viktigt att vara medveten om att riktningen i ett 

orsakssamband ofta inte är säkerställd. Det kan därmed uppstå svårigheter vid avgörande om 

det är de underliggande variablerna som påverkar den ekonomiska tillväxten, eller om det är 

den ekonomiska tillväxten som förklarar de underliggande variablerna.  

4.5.1 Interpolation  

Som hjälpvariabel i undersökningen kommer förändringen av ett lands kapitalstock att 

användas, då investeringar kan förklara ett lands ekonomiska tillväxt. Dessvärre är denna data 

bristfällig för flera länder i vårt urval under tidsperioden 2005 till 2016. För att förhindra att 

länder utesluts från undersökningen på grund av bristfällig data, kommer de saknade värdena 

att uppskattas med hjälp av så kallad interpolation. Om de saknade värdena ligger mellan två 

observerade tidsperioder kommer ett genomsnitt av dessa att användas som estimator vid 

uppskattning av de saknade värdena (Nationalencyklopedin, 2018b). Om värdet eller värdena 

saknas i början eller i slutet av tidsperioden, kommer utvecklingen i kapitalstocken att skattas 

med hjälp av landets tillväxttakt i BNP per capita under samma period. Vi kommer enbart att 

använda oss av denna metod vid högst tre uteblivna värden på kapitalstocken. Om det saknas 

fler värden kommer landet att uteslutas från urvalet. 
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4.6 Källkritik  

4.6.1 Ease of Doing Business Index  

Ease of Doing Business Index har fått kritik för att vara politiskt motiverat. Denna kritik 

uppstod främst i Chile i samband med ett regeringsval (Runde, 2018). Ease of Doing Business 

Index har också blivit kritiserat för att förespråka lägre skatter, något som inte nödvändigtvis 

behöver vara positivt för ett land eller dess invånare. Utöver detta kritiseras indexet för att 

ofta basera sina rapporter på data insamlad från konsultfirmor och juristbyråer i formella 

miljöer, vilket inte tillräckligt beskriver den verklighet som många decentraliserade företag 

upplever (Brunswijck, 2018).  

4.6.2 Worldwide Governance Indicators  

Worldwide Governance Indicators har blivit kritiserade för att inte vara tillräckligt 

transparenta, då det värde ett land tilldelas i de olika indikatorerna bygger på många 

underliggande variabler som inte alltid redovisas. Dessa underliggande variabler har likaså 

blivit kritiserade för att vara komplexa och även för många. Exempelvis består indikatorn 

Kontroll över korruption av 23 underliggande variabler. Det är främst denna kritik som riktats 

mot Worldwide Governance Indicators tillförlitlighet (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2007).  

 

 

 

 

 

 

  



 29 

5. Metod  

I detta avsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt. Här beskrivs vilken metod som används för 

att besvara frågeställningen.   

5.1 Paneldata   

Regressionsmodellen som användas för att besvara vår frågeställning kommer att baseras på 

paneldata. Paneldata definieras som en kombination av tvärsnitts- och tidsseriedata. 

Tvärsnittsdata består av observationer av flera olika variabler vid en bestämd tidpunkt. 

Tidsseriedata består istället av observationer av en variabel vid flera tidpunkter. Paneldata är 

således observationer över flera variabler vid flera tidpunkter (Dougherty, 2011, s. 110). 

 

En fördel med paneldata är att det kan lösa problemet med utelämnade av förklaringsvariabler 

som finns representerade i feltermen, vilket är vanligt förekommande i regressioner med 

tvärsnittsdata. En ytterligare fördel med användning av paneldata är att den kan fånga upp 

dynamik som inte kan observeras vid användning av tvärsnittsdata (Dougherty, 2011, s. 514).  

 

Paneldata är antingen balanserad eller obalanserad. En balanserad panel innehåller 

observationer för samtliga variabler under varje tidsperiod, medan en obalanserad panel 

saknar observationer för en eller flera variabler alternativt tidsperioder. Denna uppsatsen  

använder en balanserad panel. Det kan finnas nackdelar med båda paneler. Observationerna 

som saknas i en obalanserad panel kan ge upphov till endogenitet i regressionsmodellen, men 

om data sorteras ut för att panelen ska bli balanserad kan detta medföra att resultatet inte blir 

tillförlitligt (Dougherty, 2011, s. 515).  

5.2 Tillvägagångssätt   

5.2.1 Regressionsmodellens utformning 

Regressionen kommer att använda sig utav ”Ordinary Least Squares”, förkortat OLS. Denna 

metod används för att skatta en eller flera variablers inverkan på en beroende variabel, genom 

att skapa en trendlinje som minimerar residualernas avstånd till trendlinjen (Dougherty, 2011, 

s. 87). 
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Regressionsmodellen har följande utseende:  

 

Tillväxttakt i BNP per capita = 𝛽0 + 𝛽1 (Investeringar) + 𝛽2 (Kontroll över korruption) + 𝛽3 

(Styrets effektivitet) + 𝛽4 (Politisk stabilitet och avsaknad av terrorism) + 𝛽5 (Lagar och 

föreskrifters kvalité) + 𝛽6 (Rättssystem) + 𝛽7 (Demokrati och yttrandefrihet) + 𝛽8 (Kostnad 

för att starta företag) + 𝛽9×𝛿9 (Kostnad för att starta företag) + 𝛽10 (Antal förfaranden för att 

starta företag) + 𝛽11 (Tidsåtgång för att starta företag) + 𝛽12 (Lägsta kapitalinsats för att starta 

företag + 𝛽13 (Antal skatter) + 𝛽14×𝛿14 (Antal skatter) + 𝛽15 (Total skattesats) + 𝛽16 (Total 

skattesats)2 + 𝛽17 (Tidsåtgång för att betala skatt) + 휀 

Notera att 𝛽 motsvarar koefficienterna för de förklarande variablerna i regressionen, 𝛿 

representerar de interaktiva dummyvariablerna samt 휀 beskriver regressionens feltermen.  

5.2.2 Fyraårigt medelvärde av regressionens variabler 

När effekter på ekonomisk tillväxt undersöks bör hänsyn visas till att en viss tidseftersläpande 

effekt kan finnas. Orsaken till detta är att när förklarande variabler förändras, kan det dröja 

flera år innan den beroende variabeln i sin tur påverkas. Detta skulle kunna bero på en 

diskrepans mellan beslutande om en reform och dess faktiska implementering. Det skulle 

också kunna bero på att många investeringar inte förväntas att ge avkastning förrän flera år 

senare. Ett exempel är investeringar i utbildningssektorn, där det ofta dröjer flera år innan 

investeringarna förväntas att ge avkastning. 

 

Med denna utgångspunkt kommer vår undersökning att använda ett fyraårigt medelvärde av 

samtliga variabler. Därför kommer ett medelvärde för alla variabler att beräknas för varje land 

under fyra påföljande år, vilket medför att urvalet koncentreras till tre tidsperioder á fyra år. 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att alla förändringar som har skett under en 

fyraårsperiod kommer att påverka den givna periodens medelvärde. Således kommer det att 

vara möjligt att observera de förklarande variablernas inverkan på tillväxttakten i BNP per 

capita med hänsyn till en tidseftersläpande effekt. 

 

Denna metod medför dessutom, till skillnad från vid användande av laggade variabler, att data 

inte behöver uteslutas för att fånga upp den tidseftersläpande effekten. Nackdelen med denna 

metod är däremot att undersökningen förlorar noggrannhet, då det blir svårare att avgöra hur 

lång tid som passerar mellan en reform och dess inverkan på tillväxttakten i BNP per capita.  
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Att ett fyraårigt medelvärde används är en avvägning som har gjorts. En längre tidsperiod i 

varje samlat medelvärde innebär att det finns mindre testdata att förlita sig på, medan en 

kortare tidsperiod i varje samlat medelvärde innebär att den tidseftersläpande effekten 

minskar. Vi anser det rimligt att de reformer som åligger de underliggande variablerna till 

Starta företag och Betala skatt ger utslag på tillväxttakten i BNP per capita under denna 

tidsperiod, om ändock inte till fullo.  

5.2.3 Interaktiva dummyvariabler  

Likt Adepojus (2017) undersökning kommer vårt urval att delas in i inkomstgrupper efter 

nivån på BNI per capita. Detta kan även refereras till Messaoud och Teheni (2014) som 

inkluderar en dummyvariabel för afrikanska länder i sin regression, då afrikanska länder kan 

anses som speciella fall vid analys av ekonomisk tillväxt. Länderna i vårt urval kommer att 

delas in efter inkomstgrupper enligt Världsbankens lista med ekonomier från 2016 

(Världsbanken, 2016). Införandet av en interaktiv dummyvariabel motiveras genom att det i 

vissa fall kan vara viktigt att belysa de distinktioner som finns mellan låg- och 

höginkomstländer. Något som bör finnas i åtanke är att ländernas BNI per capita kan ha 

förändrats sedan år 2005, vilket innebär att vissa länder möjligen inte befinner sig i samma 

inkomstgrupp år 2016 som år 2005. 

Världsbankens lista över världens ekonomier är indelad i fyra inkomstgrupper; låginkomst-, 

lägre medelinkomst-, högre medelinkomst- och höginkomstländer. Dessa baseras på ett lands 

BNI per capita under föregående år, vilket i detta fall är år 2015. I vår undersökning har de 

fyra inkomstgrupperna sammanslagits till två inkomstgrupper. Dessa två inkomstgrupper är 

låginkomstländer, vilket inkluderar både låg- och lägre medelinkomstländer, samt 

höginkomstländer, vilket inkluderar högre medel- och höginkomstländer. Ett låginkomstland 

definieras som ett land vars BNI per capita är lägre än 4 036 amerikanska dollar och ett 

höginkomstland motsvarar ett land med minst 4 036 amerikanska dollar i BNI per capita 

(Världsbanken, 2016). I denna undersökning kodas låginkomstländer till 0 och 

höginkomstländer till 1. 

5.2.4 Test för icke-linjäritet i den underliggande variabeln Total skattesats  

Samtliga förklarande variabler förutom Total skattesats kommer att undersökas efter linjär 

korrelation med tillväxttakten i BNP per capita. Då tidigare forskning inte är överens gällande 

sambandet mellan ett lands totala skattesats och dess ekonomiska tillväxt, finns det anledning 

att tro att det råder ett icke-linjärt samband mellan dessa. För att undersöka om så är fallet 
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kommer den förklarande variabeln Total skattesats att kvadreras. Detta tillvägagångssätt 

medför att det går att testa efter icke-linjäritet med en linjär regressionsmodell (Dougherty, 

2011, s. 218).  
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6. Resultat  

Nedan presenteras resultatet1 från regressionen. Resultatet inleds med en genomgång av 

ekonometriska tester som har gjorts för att det slutgiltiga resultatet ska kunna bli 

replikerbart. Efter det följer resultatet i tabellform, och sedan redovisas resultatet skriftligen. 

6.1 Ekonometriska tester  

6.1.1 Autokorrelation  

En felterm fångar upp de effekter som påverkar den beroende variabeln, men vars förklarande 

variabler inte har inkluderats i regressionen. Autokorrelation är endast förekommande i 

tidsseriedata och innebär att feltermen en period korrelerar med feltermen i föregående period. 

(Dougherty, 2011, s. 429-435). Vår undersökning innehåller endast tre tidsperioder, vilket är 

en för kort tidsserie för att testa autokorrelation. 

6.1.2 Multikollinearitet  

Multikollinearitet innebär att regressionen innehar korrelation mellan de förklarande 

variablerna. Multikollinearitet en gradvis skala, vilket innebär att en regression kan lida av 

mer eller mindre korrelation i de förklarande variablerna. I detta dataset kommer förekomsten 

av multikollinearitet att undersökas med hjälp av en korrelationsmatris som inkluderar alla 

förklarande variabler. Om korrelationen mellan två förklarande variabler överstiger 0,9 eller 

understiger -0,9 kommer en av de två att uteslutas.  

 

En avsevärt stark korrelation kan observeras mellan några av hjälpvariablerna från Worldwide 

Governance Indicators (se appendix 2). Framförallt är det variablerna Styrets effektivitet och 

Rättssystem som innehar stark korrelation med övriga hjälpvariabler. Vi har således valt att 

utesluta dessa två hjälpvariabler för att minimera multikollinearitetens inverkan på resultatet.  

6.1.3 Durbin-Wu-Hausman test  

Vid användning av paneldata i regressioner krävs val av lämplig modell för att åstadkomma 

en effektiv skattning av de förklarande variablernas inverkan på den beroende variabeln. Det 

vanligast förekommande inom OLS är att använda en “fixed effects”-estimator eller en 

“random effects”-estimator. Vilken estimator som ska användas avgörs med hjälp av ett 

Durbin-Wu-Hausman test (Dougherty, 2011, s. 518-527). 

                                                           
1 Statistisk mjukvara: Eviews 10 Student Lite 
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Om nollhypotesen för testet inte kan förkastas kommer “random effects”-estimatorn ge de 

mest effektiva resultaten. P-värdet i Durbin-Wu-Hausman testet är 0,00, vilket innebär att 

nollhypotesen förkastas (se appendix 3). Detta medför att “fixed effects”-estimatorn är den 

estimator som används i vår regression. 

6.1.4 White’s test 

Om feltermerna i datan är heteroskedastiska innebär det att variansen i feltermerna inte är 

konstant, utan kan skilja sig från en observation till en annan. Data kan testas för 

heteroskedasticitet genom White’s test (Dougherty, 2011, s. 280-287). Om White’s test 

påvisar heteroskedasticitet kommer det att vara fördelaktigt att använda robusta standardfel i 

regressionen för att få mer tillförlitliga resultat.  

 

Vid användning av paneldata uppstår problem vid test för heteroskedasticitet. En lösning till 

problemet är att dela upp datan efter tidsperioder, med avsikt att analysera dessa som 

tvärsnittsdata. Detta görs under förutsättning att datan i de tre tidsperioderna är av en 

homogen karaktär. Vi kommer endast att testa för heteroskedasticitet i en av de tre 

tidsperioderna och låta detta resultat återspegla förekomsten av heteroskedasticitet i hela vårt 

dataset. 

 

Nollhypotesen för White’s test är att feltermerna är homoskedastiska, vilket innebär att 

feltermernas varians är konstant. P-värdet för F-testet är 0,992, vilket betyder att 

nollhypotesen inte kan förkastas (se appendix 4). Således förutsätter vi att vår data har 

homoskedastiska feltermer och robusta standardfel kommer därmed inte att användas. 

6.1.5 Justerad determinationskoefficient  

Determinationskoefficienten, R2, beskriver i hur stor utsträckning variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av variationen i de förklarande variablerna. (Dougherty, 2011, s. 104-

107). Då regressionsmodellen i denna undersökning innehåller ett stort antal förklarande 

variabler så kommer den justerade determinationskoefficienten att användas. 

 

I tabell 3 återfinns värdet på den justerade determinationskoefficienten. Förklaringsgraden är 

0,34 och tolkningen är att 34 % av den totala variansen i den beroende variabeln kan förklaras 

av denna regressionsmodell. Även i en väl utformad regressionsmodell överskrider sällan en 

determinationskoefficient 0,50 (Dougherty, 2011, s. 104-107), således kan en förklaringsgrad 

på 0,34 anses relativt hög. 



 35 

6.2 Regressionens resultat  

Tabell 3. Regressionens resultat. 

 

Anm. Signifikansnivåer: *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01. 

6.2.1 Starta företag  

I tre av de fyra underliggande variablerna till indikatorn Starta företag kan vi observera 

signifikanta resultat på en tioprocentig signifikansnivå. Dessa är Kostnad för att starta 

företag, Antal förfaranden för att starta företag och Lägsta kapitalinsats för att starta företag. 

Den underliggande variabeln Tidsåtgång för att starta företag har ett p-värde på 0,176 och är 

således inte signifikant i undersökningen. 

Den underliggande variabeln Kostnad för att starta företag är uppdelad i två olika 

inkomstgrupper med hjälp av en interaktiv dummyvariabel. Resultatet för båda 

inkomstgrupper är signifikant, emellertid med olikartad påverkan på tillväxttakten i BNP per 

capita. I låginkomstländer är koefficienten -1,692 och p-värdet 0,011, vilket innebär att 

korrelationen är stark. Tolkningen är att när det blir 1000 amerikanska dollar dyrare att starta 

Beroende variabel: Tillväxttakt i BNP per capita 

Metod: Panel Least Squares 

Urval: 2005 – 2016 

Perioder inkluderade: 3 

Antal tvärsnitt: 129 

Totalt antal panelobservationer (balanserad): 387 

Variabel Koefficient Std. Avvikelse P-värde 

Konstant -7,250 1,449 0,000*** 

Investeringar 0,132 0,038 0,001*** 

Kontroll över korruption 1,167 1,435 0,417 

Politisk stabilitet och avsaknad av terrorism 0,848 0,631 0,181 

Lagar och föreskrifters kvalité -1,242 1,274 0,331 

Demokrati och yttrandefrihet 0,557 1,306 0,670 

Lägsta kapitalinsats för att starta företag -0,059 0,024 0,015** 

Kostnad för att starta företag -1,692 0,657 0,011** 

Kostnad för att starta företag × 

höginkomstländer 

2,322 0,710 0,001** 

Tidsåtgång för att starta företag 0,015 0,011 0,176 

Antal förfaranden för att starta företag 0,223 0,128 0,081* 

Antal skatter -0,048 0,024 0,043** 

Antal skatter×höginkomstländer 0,043 0,027 0,121 

Total skattesats 0,074 0,030 0,014** 

Total skattesats2  -0,0002 0,0001 0,052* 

Tidsåtgång för att betala skatt 0,009 0,002 0,000*** 

 

𝑹𝟐 0,586 

𝑱𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂𝒅 𝑹𝟐 0,342 

Std. Avvikelse i regressionen 2,394 
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ett företag i ett låginkomstland kommer tillväxttakten i BNP per capita, i genomsnitt, att 

minska med 1,692 % under de kommande åren. I höginkomstländer återfinns ett signifikant 

positivt samband mellan kostnaden för att starta ett företag och tillväxttakten i BNP per 

capita. Koefficienten beräknas till 0,629, vilket innebär att en kostnadsökning vid företagsstart 

i höginkomstländer, i genomsnitt kommer att resultera i en positiv effekt på tillväxttakten i 

BNP per capita under de kommande åren.  

Den underliggande variabeln Antal förfaranden för att starta företag har ett positivt samband 

med tillväxttakten i BNP per capita. Koefficienten är 0,223, och p-värdet är 0,081. 

Tolkningen av detta är att tillväxttakten i BNP per capita kommer att öka med 0,223 % under 

de kommande åren då ytterligare ett förfarande krävs för att starta företag. 

Den underliggande variabeln Lägsta kapitalinsats för att starta företag påvisar en negativ 

inverkan på tillväxttakten i BNP per capita. Koefficienten är -0,059 och har ett p-värde på 

0,015. Det föreligger ett linjärt negativt samband mellan den insats som krävs för att starta ett 

aktiebolag, och tillväxttakten i BNP per capita. Koefficienten kan tolkas som att om det krävs 

ytterligare 1000 amerikanska dollar i kapitalinsats för att starta ett aktiebolag, kommer BNP 

per capita att minska med, i genomsnitt, 0,059 % under de närmsta åren. 

6.2.2 Betala skatt  

Det återfinns flera signifikanta samband mellan de underliggande variablerna till indikatorn 

Betala skatt och tillväxttakten i BNP per capita. Dessa är Antal skatter i låginkomstländer, 

Total skattesats och Tidsåtgång för att betala skatt. Nedan presenteras resultatet. 

Antal skatter uppvisar ett negativt samband med tillväxttakten i BNP per capita i 

låginkomstländer. Koefficienten är -0,048 och p-värdet är 0,043. Tolkningen av detta resultat 

är att om en ytterligare företagsskatt införs, minskar tillväxttakten i BNP per capita med 0,048 

% under de kommande åren. Däremot återfinns inte ett samband mellan Antal skatter i 

höginkomstländer och tillväxttakt i BNP per capita. 

Total skattesats har testats för ett icke-linjärt samband med tillväxttakten i BNP per capita. 

Resultatet visar ett positivt linjärt samband, samt ett negativt samband i den kvadrerade 

variabeln. Koefficienten för det linjära sambandet är 0,074 och p-värdet är 0,014, och för det 

icke-linjära sambandet är koefficienten -0,0002 och p-värdet är 0,052. Resultatet antyder att 

sambandet mellan den totala skattesatsen och tillväxttakten i BNP per capita är likt en 

andragradsfunktion med ett maximivärde. Detta innebär att vid lägre skattesatser kommer det 

att vara fördelaktigt att höja skattesatsen för att öka den ekonomiska tillväxten. Om 
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skattesatsen därefter fortsätter att stiga kommer detta tillslut att få en negativ effekt på 

tillväxttakten i BNP per capita. Det finns därmed en brytpunkt, maximipunkten, som avgör 

när skattesatsens påverkan på tillväxttakten är positiv eller negativ. Det konstanta värdet i 

andragradsekvationen går dock ej att uppskatta, och det är således inte möjligt att klarlägga 

exakt vid vilka skattesatser som det är gynnsamt att förändra skattesatsen. 

Tidsåtgång för att betala skatt har ett positivt samband med tillväxttakten i BNP per capita. 

Koefficienten är 0,009 och p-värdet är 0,000. Koefficienten kan tolkas som att om 

tidsåtgången för att betala skatt ökar med en timme kommer tillväxttakten i BNP per capita att 

öka med 0,009 % under de närmsta åren. 

6.2.3 Hjälpvariabler 

Det är endast hjälpvariabeln Investeringar som är signifikant i vår undersökning. 

Koefficienten är 0,132 och p-värdet är 0,001. Övriga fyra hjälpvariabler från Worldwide 

Governance Indicators har ingen signifikant påverkan på tillväxttakten i BNP per capita.  
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7. Diskussion  

Många intressanta resultat har påträffats i regressionsanalysen. Nedan följer en diskussion 

kring våra resultat.  

I den underliggande variabeln Kostnad för att starta företag används en interaktiv 

dummyvariabel för att skilja låg- och höginkomstländer åt. I vår hypotes resonerade vi om att 

näringslivet i låginkomstländer är känsligare mot höga uppstartskostnader än näringslivet i 

höginkomstländer, med anledning att i denna inkomstgrupp är det svårare att erhålla den 

finansiering som höga uppstartskostnader kräver. Högre kostnader utgör en kostnadsbarriär, 

och oförmågan i låginkomstländer att finansiera denna kan tänkas ge negativa återverkningar 

på den ekonomiska tillväxten. Här bekräftas därmed vår hypotes angående effekten i 

låginkomstländer. 

I höginkomstländer återfinns ett motsatt resultat för den underliggande variabeln Kostnad för 

att starta företag. Enligt vårt resultat kommer en kostnadsökning vid start av ett företag att 

bidra positivt till den ekonomiska utvecklingen. Detta är motsatt till vad som förutspåddes i 

hypotesen. En möjlig anledning till detta kan vara att högre kostnader vid uppstart, leder till 

att de redan etablerade företagen får större marknadsandelar. Att etablerade företag växer, kan 

innebära att fler får nyttja dess ökade stordriftsfördelar. Detta kan tänkas bidra positivt till den 

ekonomiska utvecklingen i landet. Denna potentiella effekt måste dock vägas mot den 

välfärdsförlust som uppstår då företag agerar monopolistiskt. Att samma fenomen inte 

observeras i låginkomstländer kan bero på att de större företagen i dessa länder till stor del 

består av multinationella företag som har sitt säte i höginkomstländer. Detta innebär i sin tur 

att kapital kommer att överföras från låginkomstländer till höginkomstländer, istället för att 

bidra till ekonomisk tillväxt i låginkomstländer. 

Resultatet för den underliggande variabeln Antal förfaranden för att starta företag har ett 

positivt samband med tillväxttakten i BNP per capita, vilket motsäger vår hypotes om att 

sambandet är linjärt negativt mellan de två variablerna. Detta skulle dock kunna bero på 

perspektivet den underliggande variabeln betraktas ifrån. Antal förfaranden för att starta 

företag skulle kunna vara något byråkratiskt och resurskrävande, men det skulle också kunna 

vara ett mått på hur utvecklade institutionerna i landet är. Om ett land kräver ett lågt antal 

förfaranden för att starta ett företag skulle detta kunna tolkas som att landet inte besitter 

tillförlitliga institutioner, vilket leder till en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. Å 

andra sidan, om ett land kräver flera förfaranden för att starta ett företag kan detta tyda på att 
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landets institutioner är väletablerade och pålitliga. Med detta resonemang kan vi motivera 

varför detta resultat har erhållits, trots att detta inte är ett resultat vi från början hade anat. 

Tidsåtgång för att starta företag påverkar inte den ekonomiska tillväxten enligt vårt resultat. 

En möjlig förklaring till detta kan vara att många entreprenörer är resursfattiga, framförallt i 

form av kapital och inte i form av tid. Om det tar några dagar mer eller mindre att starta ett 

företag behöver därmed inte ge utslag på landets ekonomiska tillväxt. En annan förklaring till 

resultatet kan vara att datan i den underliggande variabeln Tidsåtgång för att starta företag är 

för aggregerad. Det kan finnas olika effekter beroende på vilket land som observeras. Dessa 

motsatta effekter kancellerar varandra, likt Adepojus resonemang, vilket gör att nettoeffekten 

från den aggregerade datan resulterar i statistisk insignifikans. 

Lägsta kapitalinsats för att starta företag fungerar likt Kostnad för att starta företag, som en 

kostnadsbarriär vid uppstart av nya aktiebolag. Resultatet, att en lägre kapitalinsats är positivt 

för den ekonomiska tillväxten, överensstämmer med vår hypotes. Höga kostnadsbarriärer 

skulle innebära att entreprenörer i vissa fall inte har råd att starta ett företag, vilket på sikt 

kommer att missgynna den ekonomiska tillväxten i landet, då effektiviseringar som genereras 

av nya företag kommer att utebli. Här kan också en parallell föras till Munemos resultat, som 

visar på att lägre kostnadsbarriärer kommer att attrahera fler utländska direktinvesteringar, 

och således positivt påverka den ekonomiska tillväxten i landet. 

Denna form av kostnadsbarriär fyller dock en funktion i näringslivet, eftersom ett aktiebolags 

grundare inte personligen står ansvariga för företagets åtaganden och skulder. Om den lägsta 

kapitalinsatsen för att starta ett aktiebolag skulle vara för låg, finns det en risk för att detta 

utnyttjas av företagsgrundare som hanterar sina företag vårdslöst. Således bör förslag kring att 

minska kapitalinsatsen göras med förbehåll. 

Likt vår hypotes påverkas låginkomstländers ekonomiska tillväxt negativt av Antalet skatter, 

vilket kan bero på att låginkomstländer ofta karaktäriseras av bland annat högre nivåer av 

korruption och bristfälliga rättssystem som Messaoud och Teheni (2014) berörde i sin 

undersökning. Således kan detta medföra att ett högre antal skatt avskräcker FDI, då 

skatteintäkterna inte kan garanteras något korruptionsfritt ändamål. Likaså skulle detta kunna 

forcera entreprenörer att lämna den vita ekonomin på grund av den förhöjda skattebördan, och 

istället ansluta sig till landets informella skattefria ekonomi. Antal skatter i höginkomstländer 

är inte signifikant i vår undersökning, och vår hypotes kan därmed inte styrkas.  
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Då ett icke-linjärt samband återfinns för den underliggande variabeln Total skattesats, 

bestyrks vår hypotes samt ger W. Tomasz, S. Tomasz och Galyas (2014) två åsiktsgrupper 

trovärdighet i sina påståenden. Vid en låg skattesats kan det vara gynnsamt att höja 

skattesatsen, då högre intäkter till staten kan möjliggöra investeringar i landets infrastruktur 

och institutioner. Vid en hög skattesats kan det däremot vara fördelaktigt att sänka den, då 

detta kan ge upphov till minskade utländska direktinvesteringar i landet. Detta resultat 

motsägs delvis av Jaimovich och Rebelos (2016) påstående om att en höjning av den totala 

skattesatsens inverkan på den ekonomiska tillväxten alltid är negativ. Till skillnad från deras 

teori estimerar vi sambandet mellan total skattesats och tillväxttakt i BNP per capita likt en 

kurva med inverterad U-form, och att det vid lägre skattesatser därför kan vara gynnsamt att 

höja den totala skattesatsen. I resultatavsnittet framgick att det kan vara problematiskt att 

avgöra var ett land befinner sig på kurvan. Detta är något som exemplifierar komplexiteten 

gällande frågan om ett lands optimala skattesats och dess ekonomiska tillväxt. 

Vårt resultat bestyrks av Hunady och Orviskas (2014) teori att en lägre total skattesats gynnar 

landets ekonomiska tillväxt, då det attraherar kapitalflöden i form av utländska 

direktinvesteringar. Rimligtvis kan det antas att fler faktorer än den totala skattesatsen ligger 

till grund för ett företags beslut om att direktinvestera eller inte. En annan faktor är 

exempelvis om det existerar kostnadsbarriärer på marknaden, något som Munemo (2014) 

styrker i sin undersökning. Det kan således tänkas att det är ett sammanvägt mått av ett lands 

näringslivsklimat som ligger till grund för företagsbeslut om direktinvestering i ett land. Om 

det däremot föreligger stora avvikelser från övriga länder gällande hög skattesats kan detta 

ensamt hindra att FDI etableras i landet. 

 

Detta icke-linjära resultat styrker den kritik som har utfärdats mot Ease of Doing Business 

Index angående ett lands optimala skattesats, då resultatet talar för att en lägre skattesats inte 

nödvändigtvis är bättre för det enskilda landet. Det bör dock tas i beaktning att Ease of Doing 

Business Index främsta syfte är att förklara hur enkelt företagandet i ett land är, vilket inte är 

synonymt med tillväxttakten i BNP per capita. 

 

Att Tidsåtgång för att betala skatt påverkar den ekonomiska tillväxten i ett land positivt är ett 

resultat som motsäger vår hypotes. Vid en närmare undersökning tror vi dock att detta kan 

bero på att denna underliggande variabel skulle kunna fungera som ett slags mått på hur 

välutvecklad infrastruktur ett land har. Om tidsåtgången för att hantera ett företags skatter är 

för kort kan detta bero på att skattesystemet är otillräckligt i sin utformning. Det skulle kunna 
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resoneras om att det i vissa fall även blir oaktsamt, då ett undermåligt skattesystem innebär att 

det finns möjligheter till skattesmitning. Ett mer utvecklat skattesystem skulle kunna medföra 

att rättmätiga skatter betalas, vilket innebär mer intäkter för landet, som sedan kan investeras 

för att generera ekonomisk tillväxt. Om detta samband är evigt linjärt är däremot något som 

bör ifrågasättas. Rimligen existerar en brytpunkt där ett mer tidskrävande skattesystem 

kommer att påverka tillväxten negativt. Detta kommer vi att beröra i förslag på framtida 

forskning.  
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8. Slutsats  

Nedan följer uppsatsens slutsats. Här beskrivs våra resultat kortfattat samt hur resultatet 

besvarar vår frågeställning. Avslutningsvis presenteras våra rekommendationer för framtida 

forskning.   

Denna undersökning har ämnat att besvara frågeställningen om hur de underliggande 

variablerna till indikatorerna Starta företag och Betala skatt påverkar tillväxttakten i ett lands 

BNP per capita. Genom en regressionsanalys som har baserats på paneldata, har vi påträffat 

signifikanta samband mellan tillväxttakten i ett lands BNP per capita och fem av sju 

underliggande variabler. De ekonometriska tester som har utförts har säkerställt kvalitén på 

regressionsanalysen, vilket styrker undersökningens reliabilitet. 

 

I indikatorn Starta företag återfanns signifikanta samband i tre av de fyra underliggande 

variablerna. Likt vår hypotes finns det ett negativt samband mellan de två underliggande 

variablerna Kostnad för att starta företag i låginkomstländer och Lägsta kapitalinsats för att 

starta företag och den ekonomiska tillväxten i ett land. I kontrast till vår hypotes återfanns ett 

positivt samband mellan Kostnad för att starta företag i höginkomstländer och Antal 

förfaranden för att starta företag och den ekonomiska tillväxten. Den underliggande 

variabeln Tidsåtgång för att starta företag uppvisar inget samband med ekonomisk tillväxt. 

 

I indikatorn Betala skatt återfanns ett rådande icke-linjärt samband mellan Total skattesats 

och ekonomisk tillväxt. Den underliggande variabeln Antal skatter har en negativ inverkan på 

tillväxten, dock endast i låginkomstländer. I höginkomstländer föreligger inget samband. 

Slutligen återfanns ett positivt samband mellan den underliggande variabeln Tidsåtgång för 

att betala skatt och den ekonomiska tillväxten i ett land.  

 

Följaktligen kan våra resultat vara av stor betydelse för ekonomiska och politiska 

beslutsfattare, då många av de underliggande variablerna till indikatorerna i Ease of Doing 

Business Index inte påverkar den ekonomiska tillväxttakten som förväntat. Vidare betonas 

vikten av att ekonomiska och politiska beslutsfattare är medvetna om hur landet står 

ekonomiskt, för att de reformer som genomförs ska leda till önskat utfall. Således kan vi 

understryka att bildande och införande av nya reformer är högst kontextspecifikt, likt Rodriks 

(2003) resonemang. Att reformer är kontextspecifika är en slutsats som grundas bland annat 

på resultatet från de interaktiva dummyvariablerna, då vi påträffade stora skillnader mellan 
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låg- och höginkomstländer. En annan anledning till att sätta ett lands reformer i sin kontext är 

det icke-linjära sambandet mellan total skattesats och ekonomisk tillväxt. Detta då den initiala 

skattesatsen avgör om en förändring i skattesatsen gynnar eller missgynnar landets 

ekonomiska tillväxt. 

 

Det är viktigt att betona att varje lands förutsättningar är unika och att när reformer ska 

inrättas bör dessa formas utifrån landets specifika egenskaper. Det finns således fler aspekter 

än rankingen i Ease of Doing Business Index som bör inkluderas. Således kan våra resultat bli 

berikande vid införande av reformer som påverkar näringslivet, då de klarlägger att det finns 

komplexa samband mellan näringslivets regleringar och ekonomisk tillväxt. Detta komplexa 

samband återspeglas när de underliggande variablerna påverkar ett lands ekonomiska tillväxt 

med olika magnitud och riktning. En reform av de underliggande variablerna kan få olika 

utfall beroende på det enskilda landets specifika förutsättningar. Till följd av detta anser vi att 

det är essentiellt att förarbete till näringslivsreformer inte enbart baseras på indikatorernas 

uppmätta värde.  

8.1 Rekommenderad framtida forskning 

I Ease of Doing Business Index finns nio ytterligare indikatorer som kan, likt Starta företag 

och Betala skatt, brytas ner till dess underliggande variabler för att mer precist undersöka 

vilken påverkan dessa har på ett lands ekonomiska tillväxt, eller gentemot andra variabler. 

 

Vidare finns även utrymme för ytterligare forskning i de underliggande variablerna som vi 

undersökte, exempelvis genom att utöka regressionen till att inkludera fler icke-linjära 

samband, bland annat i den underliggande variabeln Tidsåtgång för att betala skatt. Ett annat 

alternativ är att inkludera fler interaktiva dummyvariabler i de olika underliggande 

variablerna. Eventuellt att testa regressionen för en annan egenskap, exempelvis 

korruptionsnivå eller styrelseskick. Ett tredje alternativ är att modifiera regressionen genom 

att inkludera andra hjälpvariabler, exempelvis som i Messaoud och Tehenis (2014) 

undersökning där de använder bland annat offentlig konsumtion, och till vilken grad som 

landet är skuldsatt.  
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10. Appendix 

Appendix 1: Länder i urvalet 

Inkomstgrupper 
* Låginkomstland Höginkomstland 

** Låginkomstland Medellåginkomstland Medelhöginkomstland Höginkomstland 

Afghanistan Armenien Albanien Australien 

Benin Bangladesh Algeriet Österrike 

Burkina Faso Bhutan Azerbajdzjan Belgien 

Burundi Bolivia Vitryssland Kanada 

Centralafrikanska 

republiken 

Kambodja Belize Kroatien 

Tchad Kamerun Bosnien Hercegovina Tjeckien 

Komorerna Elfenbenskusten Botswana Danmark 

Kongo, Dem. Rep. Egypten Brasilien Estland 

Guinea-Bissau El Salvador Bulgarien Finland 

Haiti Ghana Colombia Frankrike 

Madagaskar Guatemala Dominikanska republiken Tyskland 

Malawi Honduras Ecuador Grekland 

Mali Indien Ekvatorialguinea Ungern 

Moçambique Indonesien Gabon Island 

Nepal Kenya Iran Irland 

Niger Kirgizistan Jamaica Israel 

Rwanda Laos Kazakstan Italien 

Senegal Lesotho Libanon Japan 

Sierra Leone Mauretanien Makedonien Sydkorea 

Tanzania Moldavien Malaysia Lettland 

Togo Mongoliet Mauritius Litauen 

Uganda Marocko México Nederländerna 

Zimbabwe Nicaragua Namibia Nya Zeeland 

 Nigeria Panama Norge 

 Pakistan Paraguay Polen 

 Filippinerna Peru Portugal 

 Sri Lanka Rumänien Saudiarabien 

 Sudan Ryssland Singapore 

 Swaziland Serbien Slovakien 

 Tadzjikistan Sydafrika Slovenien 

 Östtimor Thailand Spanien 

 Tunisien Turkiet Sverige 

 Ukraina  Schweiz 

 Uzbekistan  Trinidad och Tobago 

 Vanuatu  Förenade 

Arabemiraten 

 Vietnam  Storbritannien 

   USA 

   Uruguay 

Anm. *: undersökningens inkomstgrupper, **: inkomstgrupper efter Världsbankens lista över 

ekonomier 

 

 



 

 

 

Appendix 2: Korrelationsmatris

 
 (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14) 

 (1) Kontroll över korruption 1 0,0907 0,0612 0,9412 0,2963 0,7580 -0,4833 0,8900 0,9630 -0,4692 -0,3504 -0,2530 -0,2053 0,8024 

 (2) Investeringar 1 -0,0226 0,0932 -0,0016 0,2138 -0,0716 0,0370 0,0982 -0,0609 -0,1029 0,0048 -0,1311 0,0011 

 (3) Kostnad för att starta företag 
 

1 0,0515 0,4178 0,0842 0,3077 0,0806 0,0824 -0,0683 0,2803 -0,0010 0,0609 0,0690 

 (4) Styrets effektivitet 
   

1 0,2784 0,7240 -0,4847 0,9416 0,9630 -0,5142 -0,4096 -0,2482 -0,2740 0,7932 

 (5) Lägsta kapitalinsats för att starta företag 
  

1 0,2131 0,0456 0,2737 0,3031 -0,1622 -0,0328 -0,1012 -0,0666 0,2183 

 (6) Politisk stabilitet och avsaknad av terrorism 
   

1 -0,3778 0,7058 0,7700 -0,3472 -0,1878 -0,1720 -0,2431 0,6714 

 (7) Antal förfaranden för att starta företag 
    

1 -0,4932 -0,4869 0,3644 0,6234 0,3274 0,1493 -0,4226 

 (8) Lagar och föreskrifters kvalité 
      

1 0,9357 -0,4916 -0,4129 -0,2483 -0,2764 0,8382 

 (9) Rättssystem 
        

1 -0,5132 -0,3873 -0,2788 -0,2403 0,8341 

 (10) Antal skatter 
         

1 0,2264 0,2405 0,1708 -0,4274 

 (11) Tidsåtgång för att starta företag 
         

1 0,3133 0,0624 -0,3034 

 (12) Tidsåtgång för att betala skatt 
          

1 0,1286 -0,2078 

 (13) Total skattesats 
            

1 -0,1847 

 (14) Demokrati och yttrandefrihet 
            

1 





Appendix 3: Durbin-Wu-Hausman test 

Durbin-Wu-Hausman test  

Test: tvärsnitt ”random effects” 

Beroende variabel: Tillväxttakt i BNP per capita 

Urval: 2005-2016 

Perioder inkluderade: 3 

Tvärsnitt inkluderad: 129 

Totalt antal panelobservationer (balanserad): 387 

 𝑥2 statistik 𝑥2 -frihetsgrader P-värde 

Tvärsnitt ”random effects” 85,193 15 0,000 
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Appendix 4: White’s test 

Test för heteroskedasticitet: White’s test 

Nollhypotes: Homoskedasticitet 

F-statistisk  0,320 Prob. F(15,113): 0,9924 

 

Ekvationen för testet: 

Beroende variabel: 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝟐 

Totalt antal observationer: 129 

Variabel Koefficient Std. Avvikelse P-värde 

Konstant 6,739 6,953 0,335 

Investeringar2 -0,002 0,007 0,719 

Kontroll över korruption2 -0,363 2,228 0,871 

Politisk stabilitet och 

avsaknad av terrorism2 

-1,544 1,735 0,375 

Lagar och föreskrifters 

kvalité2 

-1,546 3,390 0,649 

Demokrati och 

yttrandefrihet2 

4,800 2,873 0,098 

Lägsta kapitalinsats för att 

starta företag2 

-0,0001 0,002 0,972 

Kostnad för att starta företag2 0,809 1,198 0,501 

(Kostnad för att starta 

företag×höginkomstländer) 2 

-0,878 1,189 0,462 

Tidsåtgång för att starta 

företag2 

-0,0001 0,0003 0,732 

Antal förfaranden för att 

starta företag2 

0,011 0,040 0,777 

Antal skatter2 -0,001 0,001 0,448 

(Antal 

skatter×höginkomstländer) 2 

0,001 0,001 0,552 

Total skattesats2 -0,0004 0,001 0,575 

Total skattesats4  0,000 0,000 0,580 

Tidsåtgång för att betala 

skatt2 

0,000 0,000 0,556 

 

𝑹𝟐 0,041 

𝑱𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂𝒅 𝑹𝟐 -0,087 

Std. Avvikelse i regressionen 19,789 

 

 

 

 


