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SAMMANFATTNING 
 
Studien analyserar effekterna av inträdesregleringar på svenska industriers 

produktivitetstillväxt och om det föreligger någon skillnad i effekten mellan 

tillverkningsindustrin jämfört med övriga industrier. Variablerna för inträdesregleringar, 

hämtade från Doing Business av World Bank Group, är kostnaden för att starta upp ett 

företag samt det inbetalda minimikapitalet som krävs av en entreprenör för att starta upp 

ett företag. Syftet besvaras ekonometriskt där data från Statistiska centralbyrån och World 

Bank Group under tidsperioden 2004-2013 struktureras som paneldata. Totalt inkluderar 

studien data från 154 industrier. Resultatet visar att inträdesregleringar har en positiv 

effekt på förädlingsvärdestillväxten hos de svenska industrierna. Den positiva effekten av 

variabeln kostnad på förädlingsvärdestillväxten är större hos tillverkningsindustrin jämfört 

med hos övrig industri. Däremot finns det ingen signifikant skillnad i effekten av inbetalt 

minimikapital på förädlingsvärdestillväxten mellan tillverkningsindustrin och övrig 

industri. Resultatet är i medhåll med public choice teorin samt Bains teori kring 

inträdesregleringar, där hårdare, mer kostsamma regleringar leder till en ökad 

produktivitetstillväxt.  
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ABSTRACT 
 
This study analyzes the effects of entry regulations on industries’ productivity growth in 

Sweden, measured as value added growth, and if there exists some differences in the effect 

between manufacturing industries compared to other industries. Two regulatory variables 

are used in this study, the cost to start up a business and the paid-in minimum capital 

required for an entrepreneur to start up a business, both from World Bank Group’s Doing 

Business. The study is an econometric study of Swedish industries during the time period 

2004-2013. Data is structured as a panel data taken from the Statistics Sweden and World 

Bank Group. The result shows a positive effect of entry regulations on the value added 

growth in Swedish industries. The positive effect of the cost variable on value added growth 

is greater in the manufacturing industry compared to other industries. There is no 

significant difference in the effect of paid-in minimum capital on the value added growth 

between the manufacturing industry and other industries. The results are consistent with 

the public choice theory and Bain’s theory of entry regulations, where more strict 

regulations such as higher entry costs lead to an increase in productivity. 
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1. INLEDNING   
 
Regleringar och dess påverkan på det ekonomiska klimatet i länder har länge varit en 

aktuell fråga. Många OECD länder har haft en avtagande produktivitetstillväxt1 under flera 

år och skillnaden i produktivitet ökar mellan de ledande företagen och resterande företag 

(OECD, 2015). Minskningen av nya företag som en av konsekvenserna väcker oro och visar 

på ett problem. Enligt OECD (2015) finns det olika policyområden som kan verka för ökad 

produktivitet hos företag. Olika slag av lättnader i produktregleringar och 

arbetsmarknadsregler kommer bli allt mer nödvändigt för att bekämpa avtagande tillväxt 

och ökande ojämlikhet. Regleringars effekt på ett lands tillväxt har studerats av flera 

författare med hjälp av paneldata över flera länder. Djankov, McLiesh och Ramalho (2006)  

visar att företagsregleringar är av stor betydelse för tillväxt och länder med mer 

företagsvänliga regleringar har högre tillväxt. I flera tidigare studier undersöks skillnaderna 

i regleringars effekt på tillväxten över länder, bland annat Cherchye och Verriest (2015) 

samt Klapper, Laeven och Rajan (2006), medan det bara finns få studier där effekterna 

studeras på endast nationell nivå. 

 

I World Development Report (The World Bank, 2005) påpekas att en svagare tillväxttakt 

kan bero på många olika faktorer, där regleringar är en av dem. Ett bra företags- samt 

investeringsklimat förbättrar företagens produktivitet som i sin tur stimulerar den 

ekonomiska tillväxten. I rapporten betonas betydelsen av att skapa ett investeringsklimat 

som gynnar samhället som helhet och omfattar alla typer av företag, och inte enbart stora 

inflytelserika. Väl utformade regleringar och beskattning är då en viktig del av ett bra 

investeringsklimat. 

 

På samma sätt som övriga OECD länder har Sveriges produktivitet under senare år haft en 

svagare tillväxttakt (The World Bank, 2016). För att försöka förbättra produktiviteten och 

för att göra det lättare att starta företag i Sverige beslutade Riksdagen i april 2010 att sänka 

kapitalkravet för att starta upp ett privat aktiebolag från 100.000 kr till 50.000 kr.  Enligt 

regeringen bidrar ett lägre tillåtet aktiekapital till att det blir lättare och att fler personer 

kommer att ta steget och starta eget. (Wigart, 2010). Under 2010 ökade antalet nya företag 

med 19,1 procent jämfört med föregående år och antalet nya aktiebolag var rekordhögt 

under samma år. Förklaringen till det ökande företagandet och specifikt inom 

uppstartandet av aktiebolag är bland annat sänkningen av aktiekapitalkravet. 

(Bolagsverket, 2011)  

 

                                                   
1 Produktivitetstillväxt och ekonomisk tillväxt på aggregerad nivå mäts mestadels i BNP per capita. BNP per 

capita är direkt länkad från industrins produktivitet som huvudsakligen mäts i förädlingsvärde. (OECD, 2001) 
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Sverige har en lägre nivå av nyföretagande jämfört med andra OECD länder. Effekten av 

nyföretagande på produktiviteten är oftast till en början negativ, detta då nya företag oftast 

påvisar en lägre produktivitet än de redan befintliga företagen. De befintliga företagen inom 

industrin är av viktig betydelse för produktivitetstillväxten genom att de kan utnyttja 

resurser på ett effektivare sätt.  Betydelsen av nya företag har visat sig vara viktigare för 

tjänstesektorn jämfört med tillverkningsindustrin med avseende på produktivitetstillväxt. 

Nyföretagandet är oftast större i tjänstesektorn jämfört med tillverkningsindustrin och en 

förklaring är den lägre andelen kapital som krävs för att starta upp ett företag inom 

tjänstesektorn. (Regeringskansliet, 2015). Heyman, Norbäck och Persson (2014) får fram i 

sin studie att tillverkningsindustrin har haft en liten högre produktivitetstillväxt jämfört 

med tjänstesektorn. De visar också i sin studie att expansion av etablerade 

tillverkningsföretag ökade produktiviteten inom industrin under den studerade 

tidsperioden 1996-2009. Då den kapitalintensiva tillverkningsindustrin är en stor del av 

Sveriges ekonomi har Sverige färre och större företag än länder som är mer inriktade mot 

konsumentinriktade tjänster (Vikström et al., 2007).  

 

Entreprenörskap och uppkommandet av nya företag är en viktig del för främjandet av 

industriers produktivitetstillväxt (Hause och du Rietz, 1984). Höga inträdesbarriärer som 

ett problem för produktivitet och uppstartande av nya företag och dess inverkan på 

ekonomisk tillväxt har länge varit ett diskuterat och studerat ämne. Nicoletti och Scarpetta 

(2003) visar att produktivitetstillväxt ökar med reformer som främjar konkurrens och att 

strikta regleringar kan ligga bakom den relativt låga produktiviteten i vissa europeiska 

länder. De menar att inträdesbegränsande regleringar hindrar intagandet av existerande 

teknologier genom minskat konkurrenstryck och minskat inträde av nya högteknologiska 

företag. Industriövergripande skillnader beror på graden av innovativ aktivitet och dess 

intag.  

 

Ett annat synsätt kring regleringar utgår från public choice teorin där hårdare 

inträdesregleringar kan ses som fördel för vissa företag då dessa regleringar hindrar andra 

företag att ta sig in på marknaden. Detta leder till ökade vinster hos redan befintliga 

företag. Inträdesregleringar är då en fördel för vissa industrier genom maximerande vinster 

då konkurrensen har hämmats. (Hantke-Domas, 2003). Djankov et al. (2002) visar även i 

sin studie ett resultat där högre inträdesregleringar gynnar vissa företag genom den 

minskade konkurrensen som hårda regleringar resulterar i. Fisman och Sarria-Allende 

(2010) menar på att effekten av högre inträdeskostnader kan genom det hårda 

företagsklimatet få redan befintliga företag inom industrin att bli mer effektiva för att 

behålla sin position och på så sätt inte leda till lägre produktivitetstillväxt. Bain’s teori 

(1956) kring inträdesregleringar menar också på att produktivitetstillväxten inom industrin 
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gynnas av hårdare regleringar då redan befintliga företagen kan expandera genom minskad 

konkurrens. 

 

En bättre förståelse i hur och i vilken utsträckning nationella faktorer så som regleringar 

påverkar företagens tillväxt är mycket relevant för internationellt företagande och strategi 

(Cherchye och Verriest, 2015). Idag finns det inget tydligt resultat på vilka effekter 

inträdesregleringar har på tillväxten hos olika industrier i Sverige. Tidigare studier visar att 

lättnader i inträdesregleringar har betydelse för företagande som i sin tur har betydelse för 

ökad ekonomisk tillväxt (Klapper, Laeven och Rajan, 2006). Det har emellertid varit svårt 

att veta hur stora effekterna är och om de påverkar positivt eller negativt på tillväxten. Då 

teorierna inte är entydiga och i avsaknad av tydliga belägg i vad inträdesregleringar har för 

effekter på den svenska tillväxten och hur de skiljer sig åt hos olika industrier, görs denna 

empiriska undersökning för att ta reda på hur olika svenska industrier påverkas av 

inträdesregleringar. 

 

Syftet med denna studie är att analysera vilka effekter inträdesregleringar har på 

produktivitetstillväxten hos industrier i Sverige. Med hjälp av en ekonometrisk 

undersökning ska inträdesregleringars effekt på industriers produktivitetstillväxt hos 

tillverknings- samt övrig industri analyseras. Vilka effekter har inträdesregleringar på 

produktivitetstillväxten hos de olika industrierna? Finns det någon skillnad i effekterna av 

inträdesregleringar på tillverkningsindustrin jämfört med övrig industri? 

 

Studien baseras på en balanserad paneldata med årliga observationer på industridata från 

154 industrier över tidsperioden 2004-2013 vilket totalt består av 1540 observationer. Data 

skattas med en OLS-estimation där hela materialet skattas i helhet samt en skattning där 

skillnad i effekten av inträdesregleringar på tillverkningsindustrin och övrig industri testas 

genom inkluderandet av en interaktionsvariabel. Beroendevariabeln, 

förädlingsvärdestillväxt samt kontrollvariablerna antal anställda och summa tillgångar är 

sekundärdata hämtad från Statistiska centralbyrån, SCB. De förklarande variablerna för 

inträdesregleringar, kostnad och inbetalt minimikapital, ingår i indexet Starting a business 

hämtat från Doing Business2 av World Bank Group. Doing Business är omtalat och används 

av många akademiker, forskare och journalister (Besley, 2015) och kommer i denna studie 

att användas för att analysera inträdesregleringars påverkan på det svenska 

industriklimatet och dess tillväxt. 

 

                                                   
2 Doing Business indexet lanserat 2002, tar upp kvantitativ data för att jämföra regleringar som påverkar små och 

medelstora företag mellan länder och tid. Varje år lanseras en rapport där det idag finns 11 indikatorer för 189 

ekonomier. Rapporten inkluderar en tabell som rankar alla länder utifrån deras ställning bland regleringarna. (Doing 

Business, 2016a) 
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Studien avgränsar sig till svenska industrier där beroendevariabeln och kontrollvariablerna 

hämtas från SCBs industriklassificering SNI 20073 på en 3-siffernivå. Studiens tidsperiod 

begränsas till 2004-2013 då SNI 2007 endast är åtkomlig fram till 2013 och Starting a 

business för Sverige finns endast tillgänglig från år 2004. SNI 2007 väljs då datamaterialet 

innehåller många observationer och är den senaste uppdaterade versionen av SNI. SNI 

2007 begränsas till 3-siffernivån då antal observationer är för få på lägre siffernivå och 

högre siffernivå skulle leda till fler bortfall av observationer. Regleringar begränsar sig till 

inträdesregleringar och som variabler för inträdesreglering begränsas det till två 

delvariabler, kostnad och inbetalt minimikapital inom indexet, Starting a business, i Doing 

Business av World Bank Group. Enligt Djankov et al. (2002) korrelerar variablerna 

kostnad, tid och procedurer inom indexet Starting a business och väljer i sin studie att bara 

använda sig av variabeln kostnad. I denna studie exkluderas delvariablerna tid och 

procedurer i Starting a business av samma anledning, att det förekommer korrelation 

mellan variablerna.  

 

Resultatet i denna studie visar att högre inträdesregleringar leder till ökad 

förädlingsvärdestillväxt hos industrier i Sverige. Resultaten visar vidare att kostnaden för 

inträdesregleringar har en större positiv effekt på förädlingsvärdeseffekten hos tillverkande 

industrier än övriga industrier. Slutligen visar resultaten även att inbetalt minimikapital 

inte har någon skillnad i effekt på förädlingsvärdestillväxten mellan tillverkade industrier 

och övriga industrier. 

 

Studiens innehåll disponeras enligt följande:  

I Kapitel 2 presenteras den teori som är grundläggande för denna studie samt den tidigare 

forskning som är i utgångspunkt för den kommande analysen. Kapitel 3 redogör för 

användandet av datamaterialet och variablerna som ingår i studiens regressioner. De 

ingående variablerna identifieras från tidigare studier. I Kapitel 4 presenteras metoden och 

genomförandet av studien. Kapitlet beskriver innehållet, statistiska tester som genomförs 

och bakomliggande antaganden med hjälp av teorier. Kapitlet syftar till att förenkla 

framtida replikering av studien. I Kapitel 5 presenteras resultaten av studiens regressioner 

samt analys av resultat tillsammans med tidigare kapitel. I Kapitel 6 reflekteras det över 

vilka implikationer studiens resultat motiverar. Kapitel 7 avser studiens slutsats och 

besvarar forskningsfrågorna. I Kapitel 8 presenteras vidare forskning som kan bidra med 

en bredare förståelse för forskningsområdet och ökad generaliserbarhet inom detta ämne. 

 

                                                   
3 Data från klassificering SNI 2002 finns endast fram till år 2008 (Statistiska centralbyrån, År saknas b). SNI 2007 

ersatte SNI 2002. Den senare standarden har utökat indelningarna inom de olika nivåerna. (Statistiska centralbyrån, År 

saknas c)  
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH TIDIGARE FORSKNING 
   

2.1 Teori 
 
Regleringars effekter är svåra att bedöma och det finns flera olika synsätt kring regleringar. 

Ett huvudsakligt synsätt är att regleringar kan vara en kostnad för ett företag eller industri 

men en fördel för allmänheten. (Stigler, 1971). Public interest teorin har som utgångspunkt 

att regleringar är till för att maximera välfärden i ett land och regleringar är till fördel för 

allmänheten (Pigou, 1938; Hankte-Domas, 2003; Laffont och Triole, 1991). I teorin kan 

staten använda inträdesregleringar som en avgränsning vilket leder till att konsumenter 

köper produkter med hög kvalité från tillförlitliga säljare, vilket blir till fördel för 

allmänheten (Djankov et al., 2002).  

 

Stigler (1971) menar att statens viktigaste styrka är makten att ändra regleringar som både 

kan skada och hjälpa industriföretag. Enligt Hantke-Domas (2003) innebär public choice 

teorin att regleringar som ska ha fördelar för allmänheten, istället uppkommer för att vara 

till fördel för vissa industrier och för att maximera deras vinster. Djankov et al. (2002) 

menar att regleringar gör det mindre attraktivt för företag och konkurrenter att träda in på 

marknader och enligt public choice teorin kan dessa regleringar också vara till fördel för 

redan befintliga företag. Detta eftersom regleringar kan hindra andra företag att komma in 

på en marknad där företaget är verksam vilket kan höja vinsten hos företaget som i sin tur 

är en nackdel för kunderna. Peltzman (1976) uppdaterade Stiglers teori kring regleringar 

för industrier och menar på att jämvikten för en regulator är att fördelen för företaget eller 

industrin kommer att vägas upp med kostnaden för konsumenterna och allmänheten. 

Författaren utgår från ett bredare perspektiv då faktorer som konkurrerande intressen 

också ingår. Hantke-Domas (2003) påstår att det är svårt att bekräfta public choice teorin, 

vilket författaren inte kunde göra i hans studie.  

 

De både teorierna har gemensamt att regleringar direkt påverkar kostnaden att starta ett 

företag (Fisman och Sarria-Allende, 2010). Det finns kritik mot både public interest teorin 

och public choice teorin eftersom de inte kan styrkas med empiriska resultat (Posner, 

1974).  

 

Bain (1956) står till grund för en teori angående inträdesbarriärer som hävdar att 

inträdesbarriärer är till fördel för redan befintliga företag och till nackdel för nya potentiella 

företag. Författaren definierar inträdesregleringar som ofrånkomliga kostnader för ett 

företag att ta sig in på en marknad och finner vidare att inträdesbarriärer påverkar 

konkurrens hos en industri. Den minskade konkurrensen för redan befintliga företag kan 

då leda till produktivitetstillväxt.  
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2.2 Tidigare litteratur 
 
Djankov et al. (2002) presenterar ny data för att mäta inträdesregleringar med ett tvärsnitt 

över 85 länder. I datamaterialet ingår variabler för antal procedurer, tiden och den officiella 

kostnaden som ett nytt företag står inför vid uppstart. Studien visar att kostnaden för att 

träda in på en marknad för företag är hög i de flesta länder men att länder med demokrati 

som är mer öppna för konkurrens kännetecknas av lättare inträdesregleringar. Regleringar 

varierar inte bara mellan länder utan också mellan industrier och mellan företagsstorlekar. 

Resultaten är inte konsistenta med public interest teorin men stöder public choice teorins 

synsätt där regleringar gynnar vissa företag.  

 

Enligt Geroski (1995) är inträde vanligt och det är ett stort antal företag som träder in på 

marknader varje år. Fortsättningsvis menar författaren att inträde på en marknad kan 

simulera utveckling och tillväxt och är ofta positivt korrelerad till ökad produktivitet och 

högre grad av innovation. Den positiva relationen mellan nya företag och ökad tillväxt visar 

även Hause och du Rietz (1984) där deras resultat visar att inträden av nya företag har en 

positiv relation till industritillväxt genom en ökad konkurrens.  

 

Nicoletti och Scarpetta (2003) undersöker länken mellan produktmarknadsregleringar och 

produktivitetstillväxt. Resultaten visar att den senare förstärks av reformer som främjar 

konkurrens. Inom tillverkningsindustrin är produktivitetsvinsterna från liberalisering 

större desto längre avståndet är från det studerade landet till den teknologiska ledaren. Det 

indikerar att inträdesbegränsande regleringar kan hindra intaget av existerande teknologier 

genom ett minskande konkurrenstryck och ett minskande inträde av nya högteknologiska 

företag. Fortsättningsvis tycks strikta regleringar ligga bakom den magra 

produktivitetsprestandan i vissa europeiska länder. Tillväxt i produktivitet har signifikant 

skiljt sig mellan industrier. Med tanke på det nära sambandet mellan produktivitetstillväxt 

och tekniska framsteg beror de industriövergripande skillnaderna delvis på olika grad av 

innovativ aktivitet och dess intag. Skillnader i industrispecifika inträdesvillkor mellan 

länder har sannolikt en bakomliggande orsak till en del av variansen i 

industriproduktivitetstillväxt och industrispecialiseringen i länder. Författarna visar på en 

positiv relation mellan en stark produktivitetstillväxt och företagsvänliga regleringar så som 

en låg nivå av inträdesbarriärer hos både tillverknings och serviceindustrin.  

 

Cherchye och Verriest (2015) visar att variation i företagslönsamhet mellan länder är 

systematiskt relaterat till hemlandets institutioner. Institutioner och regleringar påverkar 

företagens lönsamhet och de finner att lättare inträdesregleringar har en negativ effekt på 

lönsamheten genom ökad konkurrens som lättare inträdesregleringar för med sig. 
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Konkurrens har visat sig öka konsumenters välstånd och de menar att det kan vara av 

intresse att hålla hinder för inträde låga om de vill främja och hålla inhemsk konkurrens. 

 

Klapper, Laeven och Rajan (2006) studerar effekten av inträdesregleringar på nyetablering 

av nya företag, den generella storleken på de inträdande företagen och tillväxten hos redan 

befintliga företag. Deras resultat visar att kostsamma regleringar minskar antalet 

nyetableringar av företag, speciellt inom industrier där det vanligtvis är högt inträde av nya 

företag. De inträdande företagen är större vilket avskräcker mindre företag från att träda in 

på marknaden. De kommer fram till att inträdesregleringar hämmar konkurrens och har en 

signifikant negativ effekt på entreprenörskap. Vidare visar författarna i deras studie att 

effekten av den minskade konkurrensen från högre inträdeskostnader leder till en lägre 

produktivitetstillväxt hos redan befintliga företag genom att de får ett mindre incitament att 

vara effektiva. Däremot menar de att det hårda företagsklimatet kan få redan befintliga 

företag att bli mer effektiva för att behålla sin position.  

  

Barseghyan och DiCecio (2011) finner att regleringar kring högre inträdeskostnader leder 

till lägre produktivitet hos företag när de undersökt tvärsnitt mellan länder. Deras resultat 

visar att kostsamma regleringar tillåter oproduktiva företag att fortsätta sin verksamhet och 

en snedfördelning av produktionsfaktorer vilket i sin tur minskar industrins totala 

produktivitet.  

 

Acs och Szerb (2007) visar i sin kvalitativa studie ett positivt samband mellan 

nyföretagande och ekonomisk tillväxt. Författarna presenterar två olika policyimplikationer 

där den ena visar att högre företagskostnader har en negativ effekt på företagande och att 

det krävs färre inträdesregleringar för att öka nyföretagande. Den andra 

policyimplikationen pekar på att inträdesregleringar inte har en markant effekt på den 

totala volymen av entreprenöriell aktivitet, och att minskande av inträdesbarriärer då inte 

är så effektivt för att öka företagande. 

 

Fisman och Sarria-Allende (2010) visar att inträdesregleringar har liten påverkan på 

kvantiteten och storleken av företag i en industri där de naturliga inträdesbarriärerna är 

höga till skillnad från industrier som har låga naturliga barriärer. Vad gäller 

industridynamik, finner de i sin studie att beroende på om inträdesregleringarna är höga 

eller låga svarar industrier på tillväxtmöjligheter genom antingen expansion av redan 

existerande företag eller genom nyetableringar.   

 

För sammanfattning av litteratur se Appendix 1. 
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3. DATA 
 

3.1 Datamaterial 
 
Datamaterialet består av industridata från 154 industrier i Sverige samt två delindex som 

mått på inträdesregleringar under tidsperioden 2004-2013, med sammanlagt 1540 

observationer. Data som används är en balanserad panel vilket innebär att varje industri 

har samma antal observationer vilket leder till bortfall då populationen ursprungligen 

består av 272 industrier. Industrier med otillräcklig data och information har uteslutits från 

materialet. I panelen är antal industrier, N, större än antal tidsperioder, T, vilket definieras 

som en kort panel (Gujarati och Porter, 2009). Datamaterialet har hämtats från Statistiska 

centralbyråns statistiskdatabas samt från Doing Business av World Bank Group.  

 

Industridata på en 3-siffernivå med 154 industrier över tidsperioden 2004-2013 är 

inhämtad från SCBs statistikdatabas för företagens ekonomi. De variabler som används är 

beroendevariabeln förädlingsvärdestillväxt samt de två kontrollvariablerna, antal anställda 

och summa tillgångar. 

 

Industrierna är klassificerade enligt standarden för svensk näringsgrensindelning SNI, som 

är en klassifikation inom ekonomisk statistik där företag och arbetstillfällen indelas efter 

ekonomisk aktivitet. Inhämtningen av data sker via Skatteverket som överlämnar uppgifter 

angående företagsregistreringars SNI-koder till SCBs allmänna företagsregister och är 

därmed offentliga. Senaste versionen av SNI är SNI 2007. SNI 2007 består av olika nivåer. 

Nivåerna är uppdelade i Avdelning, Huvudgrupp, Grupp, Undergrupp och Detaljgrupp där 

Avdelning är den bredaste indelningen som sedan delas in mindre specifika 

indelningsgrupper. SNI på 3-siffernivå används i denna studie och består av nivåerna 

Avdelning, Huvudgrupp och Grupp med totalt 272 industrier. (Statistiska centralbyrån, År 

saknas c)  

 

Data för inträdesregleringar är inhämtad från indexen Starting a business i Doing Business 

av World Bank Group. Doing Business projektet ger objektiva mått på företagsregleringar 

och deras tillämpning över 189 ekonomier och utvalda städer på subnationell och regional 

nivå. Projektet startade 2002 och mäter regleringars påverkan på små och medelstora 

företag under deras livscykel. Genom att samla in och analysera kvantitativ data jämför 

Doing Business regleringsmiljön över ekonomier och under tid. (Doing Business, 

2016a).  Variablerna som används är kostnaden för att starta upp ett företag samt det 

inbetalda minimikapitalet som krävs av en entreprenör för att starta upp ett företag. 
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3.2 Variabler 

3.2.1 Beroendevariabel 
 
Beroendevariabeln i studien är årsförändringen i förädlingsvärde inom de olika 

industrierna som används som mått för industrins produktivitetstillväxt. Förändringen i 

förädlingsvärdet, förädlingsvärdestillväxten, är approximativt uträknat som log(Yt)-log(Yt-1) 

där tidsperioden mellan t och t-1 är årsdata. Data är hämtat från SCB där de definierar 

förädlingsvärde som nettot mellan produktionsvärdet av en vara eller tjänst och 

förbrukningsvärdet av denna produktion. (Statistiska centralbyrån, År saknas a) 

Förädlingsvärdet som används i denna studie är det sammanlagda förädlingsvärdet inom 

varje industri. Användandet av förädlingsvärde som mått för produktivitetstillväxt har 

används av bland annat, de Lucio, Herce och Goicolea (2002). Reder (1943) använder 

förädlingsvärdet som beroende variabel i tvärsnittsdata inom tillverkningsindustrin och likt 

Reder utgår denna studie från en produktionsfunktion. Data är hämtat från SCB med årliga 

observationer från 2004 till 2013.  

3.2.2 Huvudförklaringsvariabler  
 
Som mått på inträdesregleringar används delindex i indexet Starting a business från World 

Bank Groups databas Doing Business som tar upp kvantitativ data för att jämföra 

regleringar som påverkar små och medelstora företag mellan länder och tid. Starting a 

business är ett mått som mäter hur lätt det är att starta upp ett företag på marknaden. 

Indexet för inträdesregleringar används av Djankov, McLiesh och Ramalho (2006) där de 

använder indexet som ett mått av flera för att mäta regleringars effekt på ett lands tillväxt. 

 

Kostnadsvariabeln registreras som andelen av ekonomins inkomst per capita associerat 

med alla nödvändiga procedurer för att starta upp en verksamhet. Variabeln är kontinuerlig 

och uttryckt i procent. Kostnaden inkluderar alla avgifter som är offentliga och 

obligatoriska enligt lag men inkluderar också andra avgifter som i allmänhet används. 

(Doing Business, 2016c). Enligt Djankov, McLiesh och Ramalho (2006) som tittar på 

tillväxt på nationell nivå har variabeln en negativ effekt på tillväxten. Enligt Doing Business 

(2016b) rankas variabeln som mest fördelaktig när kostnaden är så låg som möjligt. 

 

Variabeln för inbetalt minimikapital visar totala summan som en entreprenör behöver 

lägga i deposition till en bank alternativt med en notarie innan registrering eller upp till tre 

månader efter bildandet och redovisas som andel av ekonomins inkomst per capita. (Doing 

Business, 2016c). Variabeln är kontinuerlig och uttryckt i procent. 
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3.2.3 Kontrollvariabler 
 
Tillsammans med teorier kring inträdesregleringar och för att få ökad förståelse för tillväxt 

på industrinivå inkluderas en produktionsfunktion för att uppnå syftet med studien. En 

produktionsfunktion kan utgå från två eller flera insatsvaror, dess relation och vilket mängd 

output dessa kan producera. (Douglas, 1976). En produktionsfunktion används i olika 

empiriska studier för att mäta produktivitetstillväxt, till exempel av de Lucio, Herce och 

Goicolea (2002). Som mått på produktivitetstillväxten använder författarna sig av bland 

annat förädlingsvärdestillväxt och förklarande variablerna kapital och arbetskraft som 

grund för insatsfaktorerna i undersökningen.  Kontrollvariablerna i denna studie väljs 

utifrån teorin. För variabeln arbetskraft, L, används antal anställda och som variabel för 

kapital, K, används summa tillgångar. Dessa variabler är hämtade från SCBs 

statistikdatabas för företagens ekonomi under tidsperioden 2004 och 2013. I den här 

studien används de loggade värdena av variablerna antal anställda och summa tillgångar. 

Enligt Gujarati och Porter (2009) kan en modell uttryckas i en logaritmerad Cobb-douglas 

produktionsfunktion. Den logaritmerade linjära formen av Cobb-Douglasfunktionen är 

ln(Y)=βln(L)+αln(K) enligt logaritmlagarma vilket står till grund för logaritmerandet av 

variablerna i denna studie. (Chiang och Wainwright, 2005) 

3.2.4 Dummyvariabel för industriindelning  
 
Dummyvariabeln visar skillnaden i förädlingsvärdestillväxt mellan tillverkningsindustri och 

övrig industri. Variabeln inkluderas för att kunna skapa en interaktionsvariabel för att 

undersöka om det finns skillnader i effekten av inträdesregleringar på 

förädlingsvärdestillväxten mellan tillverkningsindustri och övrig industri. Indelningen av 

dummyvariabeln görs efter företagets näringsgrenstillhörighet SNI2007 där industrier med 

numreringen 10-33  redovisas som tillverkningsindustri (Statistiska centralbyrån, 2014). I 

datamaterialet finns sammanlagt 52 tillverkningsindustrier och 102 övriga se Appendix 2 

för detaljerad information om vilka industrier som ingår i tillverkningsindustri samt övrig 

industri. Tillverkningsindustrier har tilldelats värdet ett och övriga värdet noll. 

3.2.5 Interaktionsvariabler 
 
För att kunna se hur effekten av regleringsvariablerna på förädlingsvärdestillväxten skiljer 

sig åt mellan industrierna inkluderas två interaktionsvariabler, en mellan kostnad och 

dummyvariabeln för tillverkningsindustri och en mellan inbetalt minimikapital och 

dummyvariabeln för tillverkningsindustri. En interaktionsvariabel används för att kunna se 

hur två olika förklaringsvariabler påverkar varandra och hur de i sin tur tillsammans 

påverkar beroendevariabeln. Interaktionsvariabeln visar hur kostnaden på 

inträdesregleringar samt det inbetalda minimikapitalet påverkar tillverknings- samt övrig 

industri. Interaktionsvariablerna skapas genom att multiplicera dummyvariabeln för 
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tillverkningsindustri med variabeln kostnad samt genom att multiplicera variabeln för 

tillverkningsindustri med variabeln inbetalt minimikapital. Nicoletti och Scarpetta (2003) 

visar i sin studie att skillnader i industrispecifika inträdesvillkor mellan länder har 

sannolikt en bakomliggande orsak till en del av variansen i industriproduktivitetstillväxt. 

Vidare menar Djankov et al. (2002) i sin studie att regleringar inte bara varierar mellan 

länder utan också mellan industrier. Av dessa tidigare studier växer intresse att undersöka 

skillnaden i effekt av inträdesregleringar mellan industrier i Sverige och därför inkluderas 

en interaktionsvariabel. Tillverkningsindustrin urskiljs från övrig industri i denna studie då 

tillverkningsindustrin har en relativt stor del av Sveriges industri (Vikström et al., 2007). 

 

För beskrivande statistik av variablerna se Appendix 3. 

 

3.3 Datakritik 

3.3.1 Begränsningar i datamaterialet 
 
Kostnadsvariabeln som är en av huvudförklaringsvariablerna har, till skillnad från inbetalt 

minikapital som varierar årligen, inte ändrats mycket under den tidsperiod som studien 

undersöker. Detta kan ge missvisande resultat. Med större variation hos variabeln kan en 

tydligare effekt utläsas.  

 

En del kritik har riktats kring Doing Business och då i hur datamaterialet har samlats in och 

huruvida de index som används återspeglar det riktiga företags och regleringsklimatet eller 

inte. Däremot är indexet mycket omtalat och används av många akademiker. (Besley, 

2015). De delindex som används i denna studie känns relevanta och trovärdiga för att 

besvara studiens syfte och kommer därför att användas.  

 

Industridata som studien använder sig av består totalt av 272 industrier. Avsaknad av data 

hos vissa industrier medför att det finns bortfall som resulterar i att data för totalt 154 

industrier använts. Detta kan medföra lite annorlunda resultat jämfört med om hela 

datamaterialet inkluderas. 

3.3.2 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och replikerbarhet 
 
Kvalitet av studien bedöms efter validitet (Vetenskapsrådet, 2011). Validitet innebär att det 

som mäts i studier ska överensstämma med det som studier avser att mäta. För att kunna 

säkerställa att validitet finns hos studier granskas den teori som står till grund och 

analyserar denna med innehållet för att utse variablerna som ingår i studien. (Patel och 

Davidson, 2011). De variabler som ingår i denna studie har valts ut genom att granska 

tidigare forskning för att undersöka det förväntade sambandet mellan beroendevariabeln 
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och de förklarande. Nackdelen med att de ingående variablerna, 

huvudförklaringsvariablerna är på aggregerad nationell nivå och beroendevariabeln och 

kontrollvariablerna är på aggregerad industrinivå är att det kan medföra att variabler som 

kan bidra till högre förklaringsgrad uteblir från modellerna.  Produktionsfunktionen som 

studien grundar sig på innehåller variabler för kapital och arbete men eftersom lite tidigare 

forskning granskat sambandet med variabler på nationell och industriell nivå har 

kontrollvariablerna valts ut genom tillgång på data på industrinivå. Då en del av den 

tidigare forskningen som utgår från samma produktionsfunktion som denna studie inte 

definierar vad variabeln kapital innehåller är proxyvariabeln för kapital definierad som 

summa tillgångar. 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet hos datamaterialet och hos mätningen av detta. 

Datamaterialet kan innehålla brister och felvärden och för att uppnå reliabilitet i en studie 

måste den som behandlar datamaterialet vara objektiv. Om reliabiliteten är hög kan det 

förväntas att få samma resultat igen om studien görs om på nytt. (Patel och Davidson, 

2011). Datamaterialet för de förklarande variablerna är hämtat från Doing Business som är 

en del av World Bank Group och har kritiskt granskats för att avgöra om det kan anses vara 

en trovärdig källa. Trovärdigheten hos källan för datamaterialet har undersöks genom att 

granska tidigare författare som behandlat datamaterialet. Statistikdatabasen SCB är en 

opartisk svensk myndighet och kan ses som en tillförlitlig källa för sekundärdata. 

Behandlingen av datamaterialet har gjorts med noggrannhet för att undvika mätfel. 

Exempel på detta är att studien har kontrollerat att dummyvariabeln får omvänt resultat 

när övrig industri är kodad ett och tillverkningsindustrin kodad noll.  

 

Generaliserbarhet innebär att utgå från ett urval och sedan kunna dra slutsatser av 

populationen där urvalet ingår. En förutsättning för representativa resultat är att urvalet är 

representativt och exempelvis slumpmässigt selekterat. (Patel och Davidson, 2011). Vissa 

observationer i studiens datamaterial konstateras falla bort eftersom datamaterialet är 

balanserat. Bortfallet av industrier kan leda till att det blir svårare att generalisera för 

samtliga industrier i Sverige då variationen i materialet även minskar som följd av 

balansering av datamaterialet. Det slutgiltiga materialet är tillräckligt stort för att dra 

signifikanta slutsatser angående samtliga industrier i Sverige.  

 

Replikerbarhet innebär att en annan part ska kunna få samma resultat genom att följa 

metodens beskrivning (Bryman och Bell, 2013). De två databaserna som sekundärdata är 

hämtat från är offentlig data och datamaterialet finns tillgängligt under en lång tid vilket 

gör det möjligt att replikera studien i framtiden. Studien inkluderar också flera steg i 

metoden vilket gör det enkelt att replikera.  
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3.3.3 Källkritik  
 
Källorna som inkluderas i teoriavsnittet är publicerade vetenskapliga artiklar som är tagna 

från akademiska tidskrifter och de flesta av dessa är originalkällor. De flesta av dessa är 

primära källor som innehåller referenser till andra artiklar vilket ökar deras trovärdighet 

och samtliga vetenskapliga artiklar förhåller sig till andra källor. Artiklar som är 

publicerade i akademiska tidskrifter är väl granskade vilket också ökar trovärdigheten på 

innehållet. Några av dessa artiklar refererar till sin egen tidigare forskning vilket kan göra 

att artikeln blir mer subjektiv. Studien har granskat litteraturen för att undersöka om 

flertalet artiklar omfattar samma resultat vilket styrker trovärdighet hos källorna. De 

elektroniska källorna som används i studien är bland annat från myndigheter och 

organisationer för beskrivning av datamaterial och anses som tillförlitliga. Andra 

elektroniska källor i studien används för att påvisa och styrka bakgrundsfakta. 

Sekundärkällor så som kurs- och facklitteratur används i studien för att få förståelse 

angående teori och definitioner. Relevansen hos de äldre vetenskapliga artiklar ses 

tillförlitliga eftersom de är väl citerade och står till grund av teori som andras artiklar 

baseras på. Tidigare litteratur som denna studie utgått från har mestadels inte enbart 

undersökt Sverige på industrinivå utan på andra länder och på nationell nivå vilket kan ge 

mindre specifika resultat.  

3.3.4 Forskningsetisk reflektion 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) handlar forskningsetik om att finna en balans mellan 

inblandade intressenter. Fortsättningsvis påstås att statistiska resultat ska redovisas tydligt 

och referenser ska redovisas för att läsare ska kunna kontrollera resultaten. Resultaten i 

studien är inte riktat mot en annan part eftersom det inte finns några uppdragsgivare. 

Artiklarna som ingår i studien är objektivt granskade och metoden är tydligt utförd för att 

minska vilseledande.  
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4. METOD 
 

4.1 Metoddefinitioner  
 
Denna studie observerar flertalet industrier över tiden och modellen är estimerad med 

paneldata för att uppnå studiens syfte. Gujarati och Porter (2009) påstår att fördelar med 

paneldata är att det ger fler observationer, större variation, bättre effektivitet, minskade 

problem med multikolinjäritet och kan vara en lösning av svårigheter med heterogenitet. 

Enligt författarna är ytterligare en fördel med paneldata att ett datamaterial uppdelat i 

flertalet enheter kan minska bias som uppstår när ett större datamaterial är aggregerat.  

 

Paneldata kan analyseras med hjälp av poolad OLS, Fixed Effect-modell och Random 

Effect-modell (Gujarati och Porter, 2009). I studien är endast poolad OLS testad med 

programmet Eviews7. Random Effect-modell kan ge mer effektiva skattningar än poolad 

OLS men modellen kräver ett slumpmässigt urval. Fixed Effect-modellen är inte att föredra 

när det är en kort panel av den orsaken att det lätt uppstår icke konsistenta skattningar. 

(Gujarati och Porter, 2009). Random Effect-modell och Fixed Effect-modellen utesluts från 

studien då urvalet inte är slumpmässigt och studien är en kort panel. Datamaterialet 

innehåller även samma regleringar över år för varje industri vilket inte fungerar för Fixed 

Effect-modell som estimator.  

 

En poolad OLS ser ut enligt följande (Gujarati och Porter, 2009):  

 

               Yit = α + β1Xit + εit  

 

där i är föremålet och i detta fall de olika industrierna  

i = 1, 2, . . . , 154 

och t är tidsperioden för variablerna 

t = 1, 2, . . . , 10 

 

Ett bakomliggande antagande som görs vid poolad OLS är att residualerna har konstant 

varians och är normalfördelad. Poolad OLS utgår från den klassiska linjära regressionen. 

Ett av de bakomliggande antaganden som den klassiska linjära regressionen har, är att det 

inte finns någon korrelation mellan regressorer och residualen. Om inte detta tas hänsyn 

till och korrelation existerar vid två olika punkter kan OLS bli en ineffektiv estimator. Att 

estimera en paneldata med poolad OLS kan resultera i problem med att residualen 

korrelerar med andra regressorer i modellen. Robusta standardavvikelser kan uppkomma 

vid användandet av poolad OLS. (Gujarati och Porter, 2009)  
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Ett bakomliggande antagande om residualens normalfördelning görs vid regressioner och 

för att en poolad OLS ska vara en konsistent estimator (Gujarati och Porter, 2009). Om 

slumptermen är normalfördelad innebär det också att beroendevariabeln är 

normalfördelad. För att testa om materialet är normalfördelat har Jarque-Bera-test utförts.  

 

Vid användningen av paneldata kan det förekomma risk för heteroskedasticitet. 

Heteroskedasticitet innebär att residualernas varians inte är konstanta och detta kan leda 

till vilseledande skattningar och robusta standardavvikelser. (Gujarati och Porter, 2009). 

Det test som har applicerats för att undersöka om det existerar heteroskedasticitet är 

White´s test. 

 

Vid användandet av paneldata kan autokorrelation förekomma. Autokorrelation innebär att 

residualerna korrelerar med varandra över tid. (Gujarati och Porter, 2009).  Existens av 

autokorrelation i paneldata kan medföra att resultaten blir mindre effektiva (Drukker, 

2003). Ett test för att undersöka om detta råder är Durbin-Watsontestet (Gujarati och 

Porter, 2009). De kritiska värdarna i testet kan bli lite opraktiska vid användande av 

paneldata (Baltagi och Wu, 1999).  

 

Multikollinjäritet kan förekomma i paneldatamaterial och innebär att flertalet förklarande 

variabler kan ha linjär korrelation med varandra. Om de förklarande variablerna är 

korrelerade med varandra kan det skapa problem i regressionen, standardfel och 

estimationen av koefficienterna ger inte preciserade skattningar.  Resultaten blir mindre 

tillförlitliga och det är svårt att uppfatta vilken effekt variablerna har på beroendevariabeln. 

Multikollinjäritet kan också leda till att t-värdet av de förklarande variablerna inte blir 

signifikanta. (Gujarati och Porter, 2009). För att undersöka hur korrelationen mellan de 

olika förklarande variablerna är genomförs en korrelationsmatris, se Appendix. Enligt 

Wahlin (2015) definieras hög korrelation som +/- 0,65 och mycket hög korrelation +/- 

0,85. 

 

De goodness of fit-mått som har undersökts är R2 och Akaike info criterion. Dessa mått 

undersöker i vilken grad regressionslinjen passar datamaterialet och kan med detta välja 

mellan de olika specifikationerna av modellen. R2-värdet ligger mellan 0 och 1, där ett 

värde närmare 1 innebär en bättre passning. För Aikaike-värdet gäller att ju lägre värde 

desto bättre modell. Det är vanligt förekommande i tvärsnittsdata att R2 är lågt. (Gujarati 

och Porter, 2009)  
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4.2 Modellen och modellspecifikationer 

  
Beroendevariabeln samt kontrollvariablerna är logaritmerade. Variablerna kostnad och 

inbetalt minimikapital är uttryckt i procent och därav inte logaritmerade.   

 

Nedan presenteras modellskattningarna som beskriver relationen mellan 

inträdesregleringar och förändring i förädlingsvärde. Enligt Djankov et al. (2002) 

korrelerar variablerna inom Staring a business därför separeras variablerna i två enskilda 

modeller. I Modell 1a och 1b undersöks endast huvudförklaringsvariablerna var för sig. 

Modell 2a och Modell 2b undersöker samtliga variabler. Modell 3a och Modell 3b 

undersöker skillnaden i effekt av variabeln kostnad samt inbetalt minikapital mellan 

tillverkningsindustrin och övrig industri genom inkluderandet av interaktionsvariabler. 

 

För förklaring av variabelförkortningar se Appendix 4. 

 

Modell 1a: 

ln_foradltillv = α + β1(kostn) + ε 

 

I Modell 1a skattas den beroende variabeln och huvudförklaringsvariabeln kostnad för att 

undersöka vilken effekt kostnad har på förädlingsvärdestillväxten utan andra variabler 

inkluderade. 

 

Modell 1b: 

ln_foradltillv = α + β1(paid) + ε 

 

I Modell 1b skattas den beroende variabeln och huvudförklaringsvariabeln inbetalt 

minimikapital för att undersöka vilken effekt kostnad har på förädlingsvärdestillväxten 

utan andra variabler inkluderade. 

 

Modell 2a: 

ln_foradltillv= α + β1(kostn) + β2(ln_tillg) + β3(ln_anst) + β4(dummy_tillv) + ε 

 

I Modell 2a adderas kontrollvariablerna totala tillgångar och antal anställda för att 

undersöka vilken signifikans och effekt regleringsvariabeln kostnad har på 

förädlingsvärdestillväxten när de kontrollerande variablerna ingår i modellen. En 

dummyvariabel för tillverkningsindustrier har också inkluderas. Dummyvariabeln har 

inkluderas för att undersöka om det finns några skillnader i produktivitetstillväxt mellan 

tillverkande industrier och övriga industrier.  
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Modell 2b: 

ln_foradltillv= α + β1(paid) + β2(ln_tillg) + β3(ln_anst) + β4(dummy_tillv) + ε 

 

I Modell 2b adderas kontrollvariablerna totala tillgångar och antal anställda för att 

undersöka vilken signifikans och effekt regleringsvariabeln inbetalt minimikapital har på 

förädlingsvärdestillväxten när de kontrollerande variablerna ingår i modellen. En 

dummyvariabel för tillverkningsindustrier har också inkluderas. Dummyvariabeln har 

inkluderas för att undersöka om det finns några skillnader i produktivitetstillväxt mellan 

tillverkande industrier och övriga industrier.  

 

Modell 3a: 

ln_foradltillv= α + β1(kostn) + β2(ln_tillg) + β3(ln_anst) + β4(dummy_tillv) + 

β5(inter_kostn) + ε 

 

I Modell 3a inkluderas en interaktionsvariabel mellan dummyvariabeln för 

tillverkningsindustri och kostnadsvariabeln för att se om det finns någon skillnad i effekt av 

kostnaden på förädlingsvärdestillväxten hos tillverkningsindustrin från övrig industri. 

 

Modell 3b: 

ln_foradltillv= α + β1(paid) + β2(ln_tillg) + β3(ln_anst) + β4(dummy_tillv) + 

β5(inter_paid) + ε 

 

I Modell 3b inkluderas en interaktionsvariabel mellan dummyvariabeln för 

tillverkningsindustri och variabeln för inbetalt minimikapital för att se om det finns någon 

skillnad i effekt av inbetalt minimikapital på förädlingsvärdestillväxten hos 

tillverkningsindustrin från övrig industri. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I korrelationsmatrisen, Appendix 5, kan det utläsas att de förklarande variablerna kostnad 

och inbetalt minimikapital har en korrelation på 0,8 vilket visar att de korrelerar i hög grad 

med varandra. På grund av den höga korrelationen som även ses hos Djankov et al. (2002) 

separeras variablerna i två olika regressioner. Varken kostnad eller inbetalt minimikapital 

korrelerar med kontrollvariablerna anställning och summa tillgångar. Alla variabler i 

regressionerna förutom summa tillgångar är inte normalfördelade, se Appendix 6, vilket 

hade varit att föredra för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Förekommandet 

av autokorrelation i regressionerna ger mindre effektiva skattningar. Iakttagelser har gjorts 

vad gäller normalfördelningen hos variablerna samt autokorrelation men anses inte vara en 

avgörande begränsning för studiens resultat. Regressionerna är kontrollerade för 

heteroskedasticitet med White cross-section. 

 

Resultatet och analysen har delats upp efter studiens två forskningsfrågor. 

 

Vilka effekter har inträdesregleringar på produktivitetstillväxten hos de 

olika industrierna?  

 
Tabell 1 

Modell 1a 1b 2a 2b 

Metod OLS OLS OLS OLS 

Beroendevariabel 
 
 

Förädlings-
värdestillväxt 

Förädlings-
värdestillväxt 

Förädlings-
värdestillväxt 

Förädlings-
värdestillväxt 

Kostnad 0,3717*** 
(0,1413) 

 0,3602*** 
(0,1397) 

 

Inbetalt minimikapital 
 

 0,0015* 
(0,0008) 

 0,0015* 
(0,0009) 

Antal anställda 
 
 

  0,0072* 
(0,0041) 

0,0080* 
(0,0043) 

Summa tillgångar 
 
 

  -0,0068* 
(0,0036) 

-0,0077* 
(0,0042) 

Dummy 
tillverkningsindustri 
 

  -0,0442** 
(0,0193) 

-0,0440** 
(0,0191) 

Observationer 1540 1540 1540 1540 

Adjusted R2 0,0273 0,0097 0,0524 0,0355 

Akaike info criterion -1,0858 -1,0679 -1,1100 -1,0924 
Durbin-Watson stat 2,3745 2,3487 2,4424 2,4166 

Standardavvikelser inom parantes 
*** signifikant på 1 % nivå 
**   signifikant på 5 % nivå 
*     signifikant på 10 % nivå 
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I Modell 1a och 1b skattas en poolad OLS med endast de förklarande regleringsvariablerna 

var för sig och beroendevariabeln förädlingsvärdestillväxt. Både variabeln kostnad och 

inbetalt minimikapital är signifikanta och har ett positivt värde på betakoefficienten. Det 

positiva sambandet visar att en ökad kostnad på regleringar samt på det inbetalda 

minimikapitalet leder till en ökad förädlingsvärdestillväxt hos industrierna. 

Kostnadsvariabeln har en koefficient på 0,3717 och variabeln för inbetalt minimikapital 

0,0015. Dessa koefficienter visar att en procentökning av kostnaden och inbetalt 

minimikapital ökar förädlingsvärdestillväxten med vardera 0,3717 och 0,0015 procent. 

Regressionernas förklaringsgrad ligger på 0,03 för kostnad och 0,01 för inbetalt 

minimikapital vilket är låga värden men kan förklaras av att endast en variabel är med i 

regressionen. Akaike info criterion värdet för kostnadsvariabeln är -1,09 och för inbetalt 

minimikapitalvariabeln -1,07.  

 
I Modell 2a och 2b skattas en poolad OLS med de förklarande regleringsvariablerna var för 

sig, kontrollvariablerna antal anställda och summa tillgångar samt en dummyvariabel för 

tillverkningsindustri. Regressionerna visar fortfarande på ett positivt samband för både 

kostnadsvariabeln och variabeln för inbetalt minimikapital på förädlingsvärdestillväxten. 

Inkluderandet av kontrollvariablerna resulterar i en marginell minskning i värdet på 

regleringsvariablernas betakoefficienter. Summa tillgångar visar ett negativt samband på 

förädlingsvärdestillväxten och antal anställda visar ett positivt samband. Dummyvariabeln 

är signifikant vilket innebär att det existerar en skillnad i förädlingsvärdestillväxt mellan 

tillverkningsindustrin och övrig industri. Dummyvariabeln har ett svagt negativt värde 

vilket visar att tillverkningsindustrin har en svagare förädlingsvärdestillväxt jämfört med 

övrig industri. Förklaringsgraden ökar vid inkludering av kontrollvariablerna och 

dummyvariabeln i regressionen. I regressionen med kostnadsvariabeln ökar den till 0,05 

och med variabeln för inbetalt minimikapital till 0,04. Förklaringsgraderna är fortfarande 

låga men ökningen visar att Modell 2a och 2b förklarar effekten på beroendevariabeln 

bättre än Modell 1a och 1b. Akaike info criterion har minskat i Modell 2a och 2b jämfört 

med Modell 1a och 1b vilket innebär att Modell2a och 2b har ett bättre goodness of fit-mått. 

 

Signifikansen på dummyvariabeln för tillverkningsindustrin i Modell 2a och 2b visar att det 

finns en skillnad i förädlingsvärdestillväxt mellan tillverkningsindustrin och övrig industri. 

Detta styrks av Nicoletti och Scarpetta (2003) som i sin studie säger att tillväxt i 

produktivitet har signifikant skiljt sig åt mellan industrier. Koefficienten för 

dummyvariabeln är svagt negativ vilket innebär att förädlingsvärdestillväxten är något 

svagare i tillverkningsindustrin jämfört med övrig industri. Skillnaden i 

produktivitetstillväxten hos olika industrier har med skillnader i industrispecifika 

inträdesvillkor samt på den olika graden av innovativ aktivitet inom industrierna (Nicoletti 

och Scarpetta, 2003). 
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Flertalet tidigare studier visar på att regleringar är en viktig faktor i påverkan på tillväxten 

hos företag, industrier och således tillväxten i ett land. Detta styrks av denna studie med 

signifikanta värden på variablerna som mäter kostnad och inbetalt minimikapital för 

inträdesregleringar, gentemot förädlingsvärdestillväxten hos industrier. Huruvida 

inträdesregleringar har en positiv eller en negativ effekt på tillväxten är något som 

författare är oense om och det finns litteratur och teorier som styrker båda sidororna.  

Resultaten i denna studie visar på att högre kostnader kring inträde främjar en högre 

förädlingsvärdestillväxt hos svenska industrier vilket enligt Cherchye och Verriest (2015) 

skulle betyda att resultatet visar på en negativ effekt på konsumenterna men positivt för 

företagen som främjas av lägre konkurrens. Detta styrks även av public choice teorin som 

säger att hårdare regleringar med lägre konkurrens som följd gynnar företagen själva och 

deras egenintresse av vinstmaximering samtidigt som det missgynnar allmänheten 

(Djankov, 2002). Teorin kring inträdesbarriärer av Bain (1956) hävdar också att 

inträdesregleringar och då högre kostnader på dessa får färre företag att komma in på 

marknaden som minskar konkurrensen. Den minskade konkurrensen gynnar befintliga 

företag som leder till en ökad produktivitetstillväxt som stödjer denna studies positiva 

samband mellan hårdare inträdesregleringar och högre produktivitetstillväxt. 

 

Betakoefficienterna på variablerna för inträdesregleringar som används i studien visar 

samma tecken. Både kostnadsvariabeln och variabeln för inbetalt minimikapital visar ett 

positivt samband med förädlingsvärdestillväxten hos industrier. De två 

regleringsvariablerna varierar olika mellan åren under den tidsperiod som studerats. I 

Appendix 3 kan det utläsas från maximum och minimum värdena att kostnadsvariabeln har 

en liten variation medan variabeln för inbetalt minimikapital varierar mycket i värden. Den 

svaga variationen på variabeln kostnad kan ge missvisande resultat och kan vara 

anledningen till den stora koefficienten.  

 

Enligt Nicoletti och Scarpetta (2003) har strikta regleringar en negativ effekt på tillväxten 

genom att inträdesbergränsade regleringar hindrar intaget av teknologier genom minskat 

konkurrenstryck som i sin tur minskar produktiviteten hos företagen, då de inte behöver 

öka produktiviteten för att behålla sin konkurrenskraft. Klapper, Laeven och Rajan (2006) 

menar också på att kostsamma regleringar leder till en minskning i antal nya företag. 

Författarna visar som Nicoletti och Scarpetta (2003) att den minskade konkurrensen kan 

leda till lägre produktivitetstillväxt hos redan befintliga företag då de inte får samma 

incitament att vara effektiva. Däremot menar Klapper, Laeven och Rajan (2006) att det 

hårda företagsklimatet inom industrierna får de redan befintliga företagen att öka sin 

produktivitet för att behålla sin position. De positiva koefficienterna på kostnaden och 

kapitalkravet i denna studie visar att tillväxten ökar hos industrier med ökad kostnad på 
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inträdesbarriärer. Om hårdare regleringar minskar konkurrensen som de tidigare nämnda 

författarna menar samtidigt som denna studie visar på en högre tillväxt, kan det betyda att 

det är de redan befintliga företagen inom industrin som står för den ökade tillväxten. Detta 

styrks av Regeringskansliet (2015) som menar att redan befintliga företag är viktiga för 

produktivitetstillväxten då nya företag oftast har en lägre produktivitet. Vidare hävdar 

Klapper, Laeven och Rajan (2006) i sin studie att de inträdande företagen är större företag 

vilket också förhindrar små företag från att ta sig in på marknaden, då det blir svårt för dem 

att konkurrera. I Sverige är den kapitalintensiva tillverkningsindustrin viktig för ekonomin 

vilket kännetecknas av färre och större företag (Vikström et al., 2007). Dessa företag kan då 

göra det svårt för nya små företag att ta sig in på marknaden. Det positiva sambandet 

mellan hårdare inträdesregleringar och högre produktivitetstillväxt kan då bero på att en 

högre kostnad inte har någon speciellt stor effekt på ett redan stort etablerat företag. Det 

positiva sambandet som denna studie får fram säger emot författare som Hause och du 

Rietz (1984) och Acs och Szerb (2007) som menar på att industritillväxt främjas av 

nyföretagande. Geroski (1995) påstår att inträde på en marknad kan leda till innovation och 

effektivitet. Denna studies resultat stämmer överens med public choice teorin. Däremot 

finns det inga bevis genom denna studie på hur entreprenörskapet och volymen på inträdet 

ser ut i industrierna då ingen variabel på antal nya företag inkluderats, detta kan bara 

analyseras med hjälp av den tidigare forskningen inom ämnet. 

 

Ett mer företagsvänligt klimat genom väl utformade regleringar är något som bör strävas 

efter för att få en ökad produktivitet hos företag (The World Bank, 2005). För att förbättra 

företagsklimatet och göra det lättare att starta företag i Sverige beslutade riksdagen att 

sänka kapitalkravet 2010 från 100000 kr till 50000 kr för att få fler personer att starta 

privata aktiebolag (Wigart, 2010). Enligt denna studie som resulterar i att ökat kapitalkrav 

ökar förädlingsvärdestillväxten marginellt kan inga slutsatser dras i huruvida reformen 

borde ha en positiv effekt på förädlingsvärdestillväxten hos industrier. Då ingen variabel för 

nyföretagande och dummyvariabel för att skilja mellan åren innan och efter reformens 

implementering har inkluderats i studien, kan inga robusta antaganden göras om 

reformens verkan på tillväxt. 

 

Det positiva sambandet mellan regleringsvariablerna och förädlingsvärdestillväxten är i 

medhåll av Bains teori kring inträdesregleringar som menar att hårdare regleringar kring 

inträde som exempelvis högre kostnader gynnar befintliga företag som leder till ökad 

produktivitetstillväxt inom industrin. Befintliga företag är viktiga för 

produktivitetstillväxten i Sverige bland annat genom att de utnyttjar resurser på ett 

effektivare sätt (Regeringskansliet, 2015). Sambandet säger emot andra studier som istället 

menar på att hårdare inträdesregleringar med högre kostnader minskar 

produktivitetstillväxten. Förklaringsgraden på regressionerna i denna studie är inte hög 
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vilket inte kan ses som att det finns många fler variabler som kan förklara 

förädlingsvärdestillväxten hos industrierna. Regleringsvariablerna är på en aggregerad 

nationell nivå medan beroendevariabeln och kontrollvariablerna är på industrinivå vilket 

även det kan förklara de låga förklaringsgraden. Flera studier finner dock att stramare 

regleringar kan gynna redan befintliga företag inom industrierna som dem kan öka 

industrins produktivitetstillväxt. 
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Finns det någon skillnad i effekterna av inträdesregleringar på 

tillverkningsindustrin jämfört med övrig industri?  

 

Djankov et al (2002) påstår att det kan finnas skillnader i inträdesregleringar mellan olika 

industrier. För att se om det föreligger skillnader i huruvida inträdesregleringar påverkar 

tillverkningsindustrin annorlunda från övrig industri med avseende på 

förädlingsvärdestillväxten inkluderas interaktionsvariabler i Modell 3a och 3b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Modell 3a 3b 

Metod OLS OLS 

Beroende-variabel Förädlings-
värdestillväxt 

Förädlings-
värdestillväxt 

Kostnad 0,2729** 
(0,1177) 

 

Inbetalt 
minimikapital 
 
 

 0,0012 
(0,0008) 

Antal anställda 
 
 

0,0069* 
(0,0040) 

0,0078* 
(0,0044) 

Summa tillgångar 
 
 

-0,0068* 
(0,0036) 

-0,0077* 
(0,0042) 

Dummy 
tillverkningsindustr
i 

-0,2070* 
(0,1089) 

-0,0679*** 
(0,0153) 

Interaktion tillv.ind. 
+ kostnad 

0,2583* 
(0,1438) 

 

Interaktion tillv.ind. 
+ inbet.minimikap. 

 0,0009 
(0,0006) 

Observationer 1540 1540 

Adjusted R2 0,0548 0,0356 

Akaike info criterion -1,1119 -1,0918 

Durbin-Watson stat 2,4464 2,4152 

Standardavvikelser inom parantes 
*** signifikant på 1 % nivå 
**   signifikant på 5 % nivå  
*     signifikant på 10 % nivå 
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I Modell 3a och 3b inkluderas en interaktionsvariabel mellan regleringsvariabeln och 

dummyvariabeln för tillverkningsindustri. Interaktionsvariabeln mellan dummyvariabeln 

för tillverkningsindustrin och kostnad i Modell 3a är signifikant och har en positiv 

koefficient. Detta innebär att ett ökat värde på kostnaden leder till en högre ökning av 

förädlingsvärdestillväxten hos tillverkningsindustrin än hos övriga industrier. Effekten av 

kostnaden på inträdesregleringar för de övriga industrierna är koefficienten för kostnad, ca 

0,27, vilket är lägre än effekten av kostnad i Modell 1a och 2a utan interaktionseffekter. I 

modellen utan interaktionseffekter visar koefficienten vad effekten är i genomsnitt för alla 

industrier, och i Modell 3a kan det avläsas att effekten av kostnaden i övriga industrier är 

något svagare än genomsnittet. Den totala effekten av kostnad på förädlingsvärdestillväxten 

hos tillverkningsindustrin är summan av värdena på interaktionsvariabeln och 

kostnadsvariabeln vilket blir cirka 0,53, vilket är högre än genomsnittet som kan avläsas i 

Modell 1a och 2a. Betakoefficienterna kan avläsas som en procentökning av kostnaden på 

inträdesregleringar ökar förädlingsvärdestillväxten hos övrig industri med 0,27 procent 

samt med 0,53 procent hos tillverkningsindustrin.  Interaktionsvariabeln mellan 

dummyvariabeln för tillverkningsindustrin och inbetalt minimikapital i Modell 3b är inte 

signifikant. Det finns alltså ingen skillnad i effekten av inbetalt minimikapital på 

förädlingsvärdestillväxten mellan tillverkningsindustrier och övriga industrier. 

Förklaringsgraderna på de två modellerna har inte ändrats märkbart från Modell 2a och 2b, 

den är fortfarande låg. Akaike värdena har ingen märkbar skillnad från Modell 2a och 2b. 

 

Skillnad mellan industrier skulle enligt Nicoletti och Scarpetta (2003) kunna bero på att de 

olika industrierna har olika grad av innovativ aktivitet och att det finns ett nära samband 

mellan produktivitetstillväxt och tekniska framsteg. Detta skulle kunna förklara att det 

finns en skillnad i effekt av inträdesregleringskostnaden på produktiviteten hos 

tillverkningsindustrin från övrig industri. Skillnaden i effekten av kostnaden mellan 

industrierna enligt resultatet i Modell 3a kan även bero på skillnader i karaktären av 

naturliga inträdesbarriärer som skiljer sig åt inom industrierna vilket Fisman och Saria-

Allende (2010) påpekar i sin studie.  De menar att inträdesregleringar har en liten påverkan 

på kvantiteten av företag i industrier där de naturliga inträdesbarriärerna är höga. De 

menar också på att industrier kan antingen svara på tillväxtmöjligheter genom 

nyetableringar eller genom expansion av redan befintliga företag. Enligt vår studie leder 

ökade inträdeskostnader, som kan ses som hårdare regleringar, till en ökad 

förädlingsvärdestillväxt hos alla industrier. Resultatet säger emot Barseghyan och DiCecio 

(2011) som i sin studie visar att hårdare regleringar leder till en lägre produktivitet.  

Resultatet när interaktionsvariabeln inkluderats visar att kostnaden har en större positiv 

effekt på tillverkningsindustrier än övrig industri. I jämförelse med Fisman och Saria-

Allende (2010) skulle detta kunna innebära att den ökade förädlingsvärdestillväxten 

kommer från redan befintliga företag som kan expandera sina verksamheter lättare när det 
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inte kommer in fler företag på marknaderna. Enligt Vikström et al. (2007) har 

tillverkningsindustrin en stor del av den svenska ekonomin som kännetecknas av stora 

företag och även färre företag än andra industrier. Detta styrker resultatet om att högre 

kostnader på inträdesregleringar leder till en ökad produktivitetstillväxt, särskilt hos 

tillverkningsindustrin där redan befintliga företag ökar sin produktivitet. 

 

Resultatet i Modell 3a visar även att högre kostnad på inträdesregleringar har en högre 

positiv effekt på förädlingsvärdestillväxten hos tillverkningsindustrin jämfört med övrig 

industri. Detta kan bero på att företagen inom tillverkningsindustrin behöver ett större 

skyddsnät för att skyddas mot att nya potentiella konkurrenter kommer in i industrin. De 

redan befintliga företagen inom tillverkningsindustrin är större företag (Vikström et al., 

2007) som inte påverkas av högre kostnader för inträde vilket gör att det inte minskar deras 

produktivitet samtidigt som det hindra mindre företag att komma in och konkurrera. Så 

som Klapper, Laeven och Rajan (2006) menar skulle även denna studie kunna peka på att 

de redan befintliga företagen ökar sin produktivitet även när konkurrensen minskar för att 

kunna hantera det hårda företagsklimatet. Heyman, Norbäck och Persson (2014) visar i sin 

studie att redan etablerade företag inom tillverkningsindustrin expanderade och ökade sin 

produktivitet under den studerade tidsperioden 1996-2009. Även Regeringskansliet (2015) 

pekar på att nyföretagande inte har en lika avgörande roll för ökad produktivitetstillväxt 

inom tillverkningsindustrin jämfört med hos till exempel tjänstesektorn. Detta gör att 

tillverkningsindustrin inte är lika känslig för hårdare inträdesregleringar jämfört med övrig 

industri, vilket även bevisas i denna studie. 
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6. POLICYIMPLIKATIONER 
 
Den avtagande tillväxten i Sverige och andra länder gör det viktigt att undersöka 

anpassningar av olika regleringar. Resultatet i denna studie antyder på att variablerna 

kostnad och inbetalt minimikapital har en positiv effekt på industriers 

förädlingsvärdestillväxt i Sverige. För att Sverige ska kunna undgå den svagare 

produktivitetstillväxten som existerat under de senaste åren måste förädlingsvärdet hos 

industrierna öka. Resultaten i denna studie indikerar på att företag inte ska ha fritt inträde 

på industrier. För att förädlingstillväxten ska öka är vissa inträdesbarriärer på marknaden 

väsentliga, eftersom svenska industrier unnas av att det förekommer inträdesregleringar 

vilket vidare reformer borde ta hänsyn till. Detta kan bero på att de redan befintliga 

företagen har möjlighet att utöka sin verksamhet.  

 

Kapitalkravet för uppstartning av ett privat aktiekapital minskade år 2010 till 50 000 kr. 

Vidare har inte studien belägg att påstå att kapitalkravet bör höjas till det ursprungliga 

beloppet 100 000 kr då studien varken inte inkluderar en variabel för nyföretagande, 

dummyvariabel för år 2010 och variablernas effekt på förädlingsvärdestillväxten.  

 

Studiens resultat visar att inträdesregleringar har olika effekt på tillverkningsindustrin och 

övriga industrier förädlingsvärdestillväxt. Olika regleringar för olika industrier skulle 

således kunna medföra att skillnaden i förädlingsvärdestillväxt minskar och 

förädlingsvärdestillväxten ökar för samtliga industrier. Detta skulle i sin tur leda till en 

potentiell ökning i produktivitet för landet och gynna samhället i stort.  
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7. SLUTSATS 
 
I denna studie är syftet att analysera vilka effekter inträdesregleringar har på 

produktivitetstillväxten hos industrier i Sverige samt att bestämma om effekten på 

inträdesregleringar skiljer sig mellan tillverkningsindustrier och övriga industrier. Genom 

frågeställningarna och utifrån studiens resultat kan det konstateras att studiens variabler 

för inträdesregleringar har en positiv effekt på förädlingsvärdestillväxten hos de studerade 

svenska industrierna. Förklaringsgraden i studiens regressioner är dock låg. Resultaten 

visar vidare att kostnaden för inträdesregleringar har en större positiv effekt på 

förädlingsvärdestillväxten hos tillverkande industrier än hos övriga industrier. Resultaten 

visar även att inbetalt minimikapital inte har någon skillnad i effekt på 

förädlingsvärdestillväxten mellan tillverkade industrier och övriga industrier. Resultaten 

stöds av public choice teorin och Bains teori angående inträdesregleringar. 
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8. VIDARE FORSKNING 
 
Studien har ett positivt samband mellan kostnad och förädlingsvärdestillväxt vilket det 

skulle vara intressant att undersöka på industrinivå om det blir liknande resultat om det 

inkluderas flera länder i en paneldata. Vid tillräckligt stort datamaterial skulle det kunna 

studeras på företagsnivå mellan länder och hur inträdesregleringar påverkar dess 

förädlingsvärdestillväxt. En annan aspekt som kan genomföras är att jämföra om 

högteknologiska industrier med andra industrier. Andra regleringar kan också ha en 

påverkan på förädlingsvärdestillväxten vilket kan testas genom att använda andra index ur 

Doing Business.  

 

Vidare skulle nyföretagande, antal företag som träder in på en marknad, kunna vara ett 

mått för att mäta tillväxten hos industrier i Sverige. Detta skulle innebära att vidare studier 

skulle kunna undersöka vilken effekt inträdesbarriärer har på nyföretagande som 

beroendevariabeln på industrinivå. Därmed skulle det visa hur entreprenörskap påverkas 

av inträdesregleringar. Detta skulle också kunna undersökas i en större panel över flertalet 

länder, exempelvis länder som inkluderas i OECD. En ytterligare faktor som skulle kunna ta 

hänsyn till i vidare studier är kostnad för att träda ut från en marknad tillsammans med 

kostnad för att inträda.  

 

Vidare skulle det kunna undersökas vilken effekt reformen 2010 för det sänkta 

aktiekapitalet för privata företag har påverkat förädlingsvärdestillväxten genom 

inkluderandet av en dummyvariabel.  

 

Den vidare forskningen skulle kunna ge en bredare förståelse och ökad generaliserbarhet 

inom detta ämne. Fler studier behövs med inkludering av fler variabler för att ge mer 

rättfärdiga underlag för hur inträdesregleringar ska vara utformade.  
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APPENDIX 
 

Appendix 1: Litteraturbox 

Författare Variabler Metod Huvudsakligt 
Resultat 

Simeon Djankov et al. 
(2002) 

Variabler för 
inträdesbarriärer; 
kostnad, procedurer och 
tid. Arbetskraft, BNP/ 
capita 

Paneldata över länder Resultaten visar att 
kostnaden för att träda 
in på marknader är hög i 
de flesta länder men 
lägre i demokratier. 
Regleringar varierar inte 
bara mellan länder utan 
även mellan industrier. 
Deras resultat stöder 
public choice teorin och 
att inträdesregleringar 
gynnar vissa företag. 

P.A. Geroski (1995) - Kvalitativ studie, 
litteraturstudie 

Studien menar på att 
inträde på en marknad 
ökar utveckling och 
tillväxt och är positivt 
korrelerad med ökad 
effektivitet och högre 
grad av innovation. 

John C. Hause och  
Gunnar Du Rietz 
 (1984) 

Inträdesvariabel, 
Tillväxtvariabler för 
industri, variabler för 
storleken på nya 
anläggningar i en 
industri, dummyvariabel 
för monopolföretag,  

Utökning av tvärsnitt 
mellan industrier med 
Harvey modellen 
OLS regression samt 
Harvey heteroscedastic 
model 

Resultaten visar att 
inträde av nya företag på 
en marknad har en 
positiv relation till 
industritillväxt genom 
ökad konkurrens. 

Giuseppe Nicoletti  
Och Stefano Scarpetta 
(2003) 

Multifaktorproduktivitets 
tillväxt, variabler för 
inträdesregleringar, 
humankapital, 
teknologiska gapet,  

Tvärsnitt mellan länder 
samt industrier 

Resultaten visar att 
produktivitetstillväxt 
förstärks av reformer 
som främjar konkurrens. 
Tillväxten i produktivitet 
har signifikant skiljt sig 
åt mellan industrier. 
Lägre nivåer av 
inträdesbarriärer hos 
både tillverknings- samt 
serviceindustrin ökar 
produktivitetstillväxten 
hos industrierna. 

Laurens Cherchye 
och Arnt Verriest  
(2015) 

avkastning på 
tillgångarna, avkastning 
på eget kapital, 
pengaflöde, 
bruttovinstmarginal, 
lönsamhet, inträde 
frihets- och politiska 
indikatorer, 
företagsstorlek, BNP per 
capita, 

Tvärsnitt över länder  Resultaten visar att 
variation i 
företagslönsamhet 
mellan länder är 
systematiskt relaterat till 
hemlandets 
institutioner. Mildare 
inträdesbarriärer, högre 
kvalitet på juridiska 
institutioner, bättre 
politiska institutioner, 
lägre hyror minskar 
företagens lönsamhet. 
Inträdesbarriärer har en 
negativ effekt på 
lönsamheten genom 
ökad konkurrens. Den 
politiska miljön och den 
rättsliga styrkan 
påverkar företagens 
lönsamhet genom 
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konkurrens. 
Barseghyan och 
DiCecio (2011) 

Variabler för 
inträdesregleringar: 
kostnad, tid. Inbetalt 
minimikapital, 
BNP/arbetare, 
totalfaktorproduktivitet, 
byggnadstillstånd; tid 
och kostnad 

Tvärsnitt mellan länder Resultaten visar att 
högre inträdeskostnader 
leder till lägre 
produktion och total 
factor productivity hos 
företag. Kostsamma 
regleringar minskar 
antalet nyetableringar, 
speciellt i industrier där 
det vanligtvis är högt 
inträde av nya företag. 

Zoltan J. Acs 
Laszlo Szerb 
(2007) 

- Kvalitativ studie, 
litteraturstudie 

Resultaten skiljer sig i 
två policyimplikationer. 
Den ena visar att färre 
inträdesregleringar leder 
till ökat nyföretagande. 
Den andra visar att 
inträdesregleringar inte 
har någon markant 
effekt på volymen av 
nyföretagande och att 
minskande av 
inträdesbarriärer inte är 
effektivt för att öka 
företagande. 

Raymond Fisman och 
Virginia Sarria Allende 
(2010) 

Variabler för 
inträdesregleringar; 
kostnad, tid 
Företagsinträde och 
utgång genom summan 
av inträde och utgång 
genom antal företag i 
industrin. 
Dummyvariabel för rika 
länder, produktion, 
förädlingsvärde, antal 
anställda, antal 
anläggningar, lön inom 
industrin, 
företagsstorlek,  

Paneldata Resultaten visar att i 
länder med höga 
inträdesregleringar svara 
industrier på 
tillväxtmöjligheter 
genom expansion av 
redan befintliga företag. 
I länder med låga 
inträdesbarriärer leder 
tillväxtmöjligheter 
genom fler 
nyetableringar.  

Leora Klapper, 
Luc Laeven och 
Raghuram Rajan 
 (2006) 

Inträdesvariabler: 
kostnad, procedurer. 
Konkurs kostnader, 
totala tillgångar, totala 
intäkter, arbetsintensitet, 
forskning och utveckling 

Paneldata  
Jämförelse mellan 
länder 

Resultatet visar att 
kostsamma regleringar 
minskar antalet 
nyetableringar av 
företag, speciellt i 
industrier där det 
normalt är ett högt antal 
inträde av nya företag. 
Inträdesregleringar 
hämmar konkurrens och 
har en negativ effekt på 
entreprenörskap.  
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Appendix 2: Industriindelning 
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Förklaring av industrier som använts i studien (de gråmarkerade räknas till 
tillverkningsindustrier och de andra räknas som övrig industri). 

 
 

03.1 fiskare  

            03.2 vattenbrukare 

           10.1 slakterier och köttvaruindustri 

          10.2 fiskberedningsindustri 

          10.5 mejerier och glassindustri 

          10.6 kvarnprodukt- och stärkelseindustri 

         10.7 industri för bageri- och mjölprodukter 

         10.8 annan livsmedelsindustri 

          10.9 industri för beredda djurfoder 

          11.0+12.0 framställning av drycker samt tobaksvarutillverkning 

       13.3 blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk 

      13.9 annan textilieindustri 

          14.1 läderbeklädnadsindustri 

          15.2 skoindustri 

           16.1 sågverk och hyvlerier 

          16.2 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.  

       17.1 massa-, pappers- och pappindustri 

         17.2 industri för pappers- och pappvaror 

         18.1 grafisk industri 

           19.1-20.1 tillverkning av stenkols- och raffinerade petroleumprodukter samt baskemikalier, gödselmedel samt plaster och syntetgummi i obearbetad form 

20.2 industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 

      20.3 industri för färg, lack och tryckfärg m.m. 

         20.4 industri för rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar 

       22.1 gummivaruindustri 

           22.2 plastvaruindustri 

           23.1 glas- och glasvaruindustri 

          23.7 stenhuggerier; stenvaruindustri 

         23.9 industri för slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter 

      24.1 järn- och stålverk  

           24.2 industri för stålrör 

           24.3 industri för annan primärbearbetning av järn och stål  

       24.4 metallverk för andra metaller än järn 

         24.5 järn- och metallgjuterier 

          25.1 byggnadsmetallvaruindustri 

          25.4 vapen- och ammunitionsindustri 

         25.5 industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall och för pulvermetallurgi 

    25.6 industri för beläggning och överdragning av metall; verkstäder för metallegoarbeten 

    25.7 industri för bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 

       25.9 annan metallvaruindustri 

          27.4 industri för belysningsarmatur 

          27.9 industri för annan elapparatur 

          28.1 industri för maskiner för allmänt ändamål 

        28.2 industri för andra maskiner för allmänt ändamål 
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28.3 industri för jord- och skogsbruksmaskiner  

        28.4 industri för maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner  

      28.9 industri för andra specialmaskiner  

         29.1 motorfordonsindustri 

          29.2 industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon och påhängsvagnar 

    29.3 industri för delar och tillbehör till motorfordon  

        30.1 skeppsvarv och båtbyggerier 

          32.3 sportvaruindustri 

           32.5 industri för medicinsk och dental utrustning 

        33.1 reparationsverkstäder för metallvaror, maskiner och apparater 

      33.2 installationsföretag för industrimaskiner och -utrustning 

       35.1 elverk; elnätföretag; distribution av och handel med elektricitet 

      35.3 värmeverk m.m. 

           36.0 vattenverk 

           37.0 reningsverk 

           38.1 anläggningar för insamling av avfall 

         38.2 anläggningar för behandling och bortskaffande av avfall 

       38.3 återvinningsanläggningar 

          39.0 anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning  

 41.2 entreprenörer för bostadshus och andra byggnader 

        42.1 anläggningsentreprenörer för vägar och järnvägar 

        42.2 anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt 

       42.9 andra anläggningsentreprenörer 

         43.1 rivningsfirmor; firmor för mark- och grundarbeten 

        43.2 elinstallationsfirmor, vvs-firmor och andra bygginstallationsfirmor 

      43.3 firmor för slutbehandling av byggnader 

         43.9 andra specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 

       45.1 handel med motorfordon och motorcyklar 

        45.2 bilserviceverkstäder 

          45.3 handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 

     45.4 handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 

     46.1 provisionshandel utom med motorfordon 

        46.2 partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 

        46.4 partihandel med hushållsvaror 

         46.5 partihandel med informations- och kommunikationsutrustning 

      46.6 partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning 

       46.7 annan specialiserad partihandel 

         46.9 övrig partihandel 

           47.1 butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment 

       47.2 specialiserade livsmedelsbutiker samt systembutiker och tobaksaffärer 

      47.3 bensinstationer 

           47.4 butiker för informations- och kommunikationsutrustning 

       47.5 butiker för heminredningsartiklar och husgeråd 

        47.6 butiker för kultur- och fritidsartiklar 

         47.7 butiker för övriga hushållsvaror 

         47.8 torg- och marknadshandel 
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47.9 detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad 

        49.3 kollektivtrafik- och linjebussföretag 

         49.4 åkerier och flyttfirmor 

          50.3 rederier för sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik 

       52.1 centrallager och magasin 

          55.1 hotell 

            55.2 semesterbyar, vandrarhem, stugbyar m.m. 

        55.3 campingplatser m.m. 

          56.1 restauranger 

           56.2 cateringföretag och centralkök 

         58.1 bokförlag, tidningsförlag, tidskriftsförlag m.m. 

        58.2 programvaruutgivare 

          59.1 film-, video och tv-programföretag 

         59.2 ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 

        60.1+60.2 sändning av radioprogram samt planering av TV-program och sändningsverksamhet 

    61.1 telekommunikationsbolag, trådbundet 

         61.2 telekommunikationsbolag, trådlöst 

         62.0 programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 

        63.1 dataservicebyråer, hostingföretag o.d.; webbportaler 

       63.9 andra informationstjänstföretag 

         68.2 förvaltare av egna eller arrenderade fastigheter 

        68.3 fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag 

       69.1 juridiska konsultbyråer 

          69.2 ekonomiska konsultbyråer 

          70.2 konsultbyråer inom pr och kommunikation samt företags organisation 

      73.1 reklam- och marknadsföringsbyråer 

         73.2 marknads- och opinionsundersökningsföretag 

        74.1 specialiserade designföretag 

          74.2 fotoateljéer och fotolaboratorier 

         74.3 översättnings- och tolkningsbyråer 

         74.9 övriga företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

       75.0 veterinärkliniker 

           77.1 motorfordonsuthyrare 

          77.3 uthyrare av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar 

     78.1 arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 

        78.2 personaluthyrningsföretag  

          79.1 resebyråer och researrangörer 

          79.9 turistbyråer o.d. 

           80.1 företag för bevakning och säkerhetstjänst 

        80.2 företag för säkerhetssystemtjänster 

         81.1 fastighetsserviceföretag 

          81.3 företag för skötsel och underhåll av grönytor 

        82.1 kontorstjänstföretag 

          82.2 telefonserviceföretag (callcenterföretag) 

        82.9 andra företagstjänstföretag 

          85.1 förskolor 
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85.2 grundskolor 

           85.3 gymnasieskolor 

           85.6 stödföretag inom utbildningsväsendet 

         86.1 slutenvårdskliniker 

           86.2 hälso- och sjukvårdsmottagningar, tandläkarmottagningar 

       86.9 andra enheter för hälso- och sjukvård 

         87.2 hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 

 87.3 servicehus, gruppbostäder o.d. för äldre och funktionshindrade personer 

     87.9 andra enheter för vård och omsorg med boende 

        88.1 hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre och funktionshindrade personer 

      88.9 byråer för öppna sociala insatser, socialkontor o.d. 

        90.0 enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 

     91.0 bibliotek, arkiv och museer m.m. 

         92.0 spel- och vadhållningsföretag 

          93.1 sportanläggningar och idrottsföreningar 

         93.2 fritids- och nöjesanläggningar 

          94.1+94.2 intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer samt arbetstagarorganisationer 

   95.1 reparationsverkstäder för datorer och kommunikationsutrustning 

      96.0 andra konsumenttjänstföretag 

          
 
 

Appendix 3: Beskrivande statistik 
 
 
 
Variabel 

 
Medelvärde 

 
Maximum 

 
Minimum 

 
Standardfel 

 
Förädlingsvärdestillväxt 
 

0,0421 1,0441 -1,0634 0,1425 

 
Kostnad 
 

0,6300 0,7000 0,5000 0,0641 

 
Inbetalt minimikapital 
 

27,5900 38,5000 13,2000 9,3644 

 
Summa tillgångar 
 

9,6204 14,9271 4,1431 1,7715 

 
Antal anställda 
 

8,6934 11,4002 3,4965 1,3954 
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Appendix 4: Variabelförteckning 
 
 

 
Variabel 

 
Förklaring 

 
ln_foradltillv 

 
Förädlingsvärdestillväxt  
(beroendevariabel) 
 

kostn Kostnad att starta upp ett företag, mått på 
inträdesreglering  
(huvudförklaringsvariabel) 
 

paid Inbetalda minimikapitalet som krävs av en 
entreprenör för att starta upp ett företag, mått 
på inträdesreglering  
(huvudförklaringsvariabel) 
 

ln_tillg Summa tillgångar  
(kontrollvariabel) 
 

ln_anst Antal anställda  
(kontrollvariabel) 
 

dummy_tillv Dummyvariabel som urskiljer 
tillverkningsindustri från övrig industri 
 

inter_kostn Interaktionsvariabel mellan dummyvariabeln 
och kostnadsvariabeln 
 

inter_paid Interaktionsvariabel mellan dummyvariabel och 
variabeln för inbetalt minimikapital 
 

 

 
 

Appendix 5: Korrelationsmatris  
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Appendix 6: Normalfördelningsgrafer 
 
Förädlingsvärdestillväxt: 

 
 
Kostnad: 

 
 
Inbetalt minimikapital: 
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Summa tillgångar: 

 
 
Antal anställda: 

 
 
 


