
 
           Institutionen för Statsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

Nöjda företag, nöjda stater? 

En kvantitativ studie av betydelsen av en god företagsmiljö för ekonomisk och 

mänsklig utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteruppsats i statsvetenskap 

HT 2016 

Jonatan Palmstedt 

Handledare: Emil Uddhammar 

 



Abstract 

Businesses and companies within the state are one of the most important players in reaching 

economic growth, job creation and industrial development. Rationality would suggest, and 

some academic studies agree, that a favourable external business environment then allow 

business growth, and increases corporate efficiency. This essay examines the impact of the 

business environment on economic and human development, with the objective of developing 

new theories as to why some states fail to reach sustainable growth. Using a range of 

statistical measures, including correlation analysis, cluster analysis, regression analysis and 

path analysis, this essay examines up to 114000 companies in 136 states to see which 

problems they face in the business environment, and how these problems affect economic and 

human development. The study finds that high economic and human development exists where 

the business environment is favourable, particularly concerning infrastructure and equality 

between the sexes, but that this is a covariation depending on other factors such as for 

example democratic status, climate and conflicts. The business environment as 

operationalized in this study does not to a very high extent explain economic and human 

development.  
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1. Introduktion 
Utveckling, både social och ekonomisk sådan är inom statsvetenskapliga och ekonomiska 

skolor ett omdiskuterat ämne, med åtskilliga teorier om vad som leder till utveckling, teorier 

som sträcker sig från att ekonomiskt bistånd är lösningen, till att stater måste demokratiseras, 

till att klimatet är en faktor som spelar in. Gemensamt för alla stater, låginkomst som 

höginkomst, är dock att företag opererar inom dem, och olika hög utsträckning bidrar till och 

driver på utvecklingen (Cohn, 2014:253–255). För att nå en så effektiv och snabb utveckling 

som möjligt har det då hävdats att företagen måste tillåtas startas upp, drivas och växa utan 

obehövliga restriktioner och hinder, dvs. företagen ska operera i en god företagsmiljö så att de 

kan växa till sin sanna potential (Otter & Whetherley, 2011: 17). Det antas då att om 

företagen opererar i en företagsmiljö där de tillåts att agera effektivt och att växa så kommer 

också staten i fråga att utvecklas, då företagen kommer skapa fler arbetstillfällen, industrier 

kommer att växa och exporten öka. Företagsmiljön, och dess direkta effekt på en stats 

utveckling har dock av forskningen inte ägnats särskilt stor uppmärksamhet, och det förblir 

oklart dels betydelsen av en god extern miljö för företagen, men också vilka faktorer inom 

företagsmiljön det är som leder till, eller hindrar utveckling.  

1.1. Teori  
Konceptet och teorin om företagsmiljöer kan vara svårutrett och svårdefinierat, och beror ofta 

på hur den enskilda forskaren väljer att operationalisera begreppet. På ett generellt plan har 

begreppet definierats som de händelser, omständigheter, situationer och uppfattningar som 

omger företags verksamheter. Vidare ses företagsmiljön som de övergripande ekonomiska, 

politiska och socio-kulturella faktorer som påverkar människors villighet och möjlighet att 

starta och medverka i entreprenörsaktivitet (Agboli & Ukaegbu, 2006: 2-3). Mer specifikt 

kommer denna uppsats att analysera den externa miljön, dvs. den miljö som omger företaget 

och de processer i samhället företaget måste förhålla sig till. Den externa miljön är svår för 

företagen att påverka, då det rör sig om yttre processer, till skillnad från den interna 

företagsmiljön som snarare handlar om ledarskap och effektivitet inom företaget (Wetherly & 

Otter, 2011: 3). 

Vad gäller företag och dess definition, är det liksom företagsmiljön ett begrepp som kan 

tolkas på många olika sätt, varför en entydig definition måste skapas för begreppet i denna 

uppsats. Som kommer omskrivas senare i uppsatsen är det den privata sektorn av företagande 

som är intressant för syftet, och som därför kommer analyseras. Företag har då definierats 

som en sorts mekanism för att avgöra fördelningen av resurser i samhället, metoder för 
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produktion, samt distribution av output i en situation där inte alla kan få vad de vill eller 

behöver. Den privata sektorn av företag är då företag som är ägda och kontrollerade som en 

form av privat egendom. Dessa företag är ofta karaktäriserade av produktion av varor och 

tjänster som är till salu, vinstintresse, samt konkurrens. Företag i denna uppsats blir därför 

definierade som privata organisationer som producerar varor och tjänster med syftet att tjäna 

pengar i konkurrens med andra likasinnade organisationer (Wetherly & Otter, 2011: 9-10). 

Det antas att vinst ger motivation, och konkurrens ger press för fortsatt förbättring och 

effektivitet, annars blir företagen snabbt omsprungna av konkurrenter. Det är den fortsatta 

pressen att hela tiden öka effektiviteten som driver den ekonomiska tillväxten (Ibid. 11), 

vilket är ytterligare en anledning till att fokus i uppsatsen ligger på just privata företag.  

Företag är alltså en drivande faktor till ekonomisk utveckling. Utan entreprenörer och företag 

skulle det vara få innovationer, liten tillväxt och få nya jobb (GEDI, 2016: n.p.). En god 

företagsmiljö erbjuder större möjligheter för företag att effektivisera sin produktion, förbättra 

exportpotentialen, leda till förbättringar på ett makroekonomiskt plan genom att privata och 

offentliga företag ökar, samt det blir fler frivillighetsorganisationer, intresseorganisationer etc. 

som gör ekonomin mer varierande och rik, vilket generellt sett förbättrar den ekonomiska 

utvecklingen (Giuliani & Macchi, 2014: 480). Företag är nämligen organisationer som 

interagerar med den externa miljö inom vilken de verkar, en extern miljö kallad 

företagsmiljön. Ett företag kan sägas arbeta med att transformera input till output, eller i 

klartext att producera varor och tjänster som möter marknadens efterfrågan. Dessa inputs 

kommer således från- och skickas tillbaka in i företagsmiljön. Företagen måste därför ha 

tillgång till rätt input vid rätt tid, vid rätt kvantitet och kvalitet, samt pris, för att kunna nå 

högre och effektivare produktivitet (Otter & Whetherley, 2011: 17), där högre produktivitet 

ses som en huvudfaktor till att nå ekonomisk tillväxt i landet (Schwab, 2015: xiii). 

Företagsmiljön blir därför i uppsatsen definierad som de externa faktorer som påverkar ett 

företags drift, såsom kunder och leverantörer, konkurrens, tillgång och efterfrågan, ägarskap, 

teknologiska framsteg, lagar och regler, samt sociala och ekonomiska trender. Företag 

existerar inte i ett vakuum, och företagsmiljön kan då sägas vara summan av de externa 

faktorer som påverkar utvecklingen, prestandan och resultatet för ett företag.  

Litteraturen tyder dessutom på att entreprenörskap och små företag bidrar till just ökad tillväxt 

i framför allt industrialiserade länder, men mindre är känt om dess påverkan på 

låginkomstländer (Prieger et al. 2016, 1). Det råder dock viss konsensus om att 

entreprenörskap i korta drag går ut på att upptäcka en möjlighet och sedan också bedriva 
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denna möjlighet (Audretsch, Keilbach & Lehmann, 2006: 34), och går vi tillbaka till idén om 

att företagsmiljön måste se till att företagen har tillgång till rätt inputs vid rätt tid, gäller detta 

även entreprenören när det till kommer till att ha möjlighet att ta vara på möjligheter. Det har 

då hävdats att i outvecklade marknader och länder med svaga politiska och ekonomiska 

institutionerna har småföretag och entreprenörer en stor roll i att fylla luckor i marknaden, 

upptäcka nya möjligheter och även kunna vinna på dessa, vilket betyder att företagsmiljön 

måste tillåta sådana möjligheter (Prieger et al. 2016: 2). Det finns således trots allt en länk 

mellan mikrobeteende och makroekonomisk prestanda (Audretsch, Keilbach & Lehmann, 

2006: 64), varför det i allra högsta grad blir aktuellt att även studera mindre företag, alltså inte 

bara stora multinationella företag som en del av hur stater kan nå ekonomisk utveckling.  

Stora företag har dock också en roll att spela vad gäller utvecklingen i låginkomstländer, och 

detta på flera olika sätt. Stora företag besitter i högre utsträckning än små företag förmågan att 

omlokalisera sig till mer gynnsamma företagsmiljöer, och när stora multinationella företag 

expanderar till nya marknader tenderar de att välja miljöer som är gynnsamma för just dem, 

och därmed riskerar de stater med dålig företagsmiljö att halka efter ytterligare (Otter & 

Whetherley, 2011: 22). Hur sådana här utländska direktinvesteringar påverkar värdstatens 

ekonomiska utveckling är dock inte helt klart, utan beror generellt på hur välutvecklade 

institutioner staten har, och hur väl de mindre lokala företagen kan utnyttja de så kallade 

teknologiska och kunskapsmässiga ”spillovers” som ofta följer utländska investerare 

(Silajdzic & Mehic, 2016: 904-906), men också nya entreprenörer (Audretsch, Keilbach & 

Lehmann, 2006: 33). Dessa två medverkande krafter har därför hävdats vara den drivande 

kraften bakom ekonomisk tillväxt, just på grund av att de är viktiga kanaler för 

kunskapsmässiga spillovers och kommersialisering (ibid.). Entreprenörer och multinationella 

företag blir således en nyckelmekanism för där kunskap som finns eller skapas i en 

organisation blir kommersiell i andra företag, och därmed bidrar till ekonomisk tillväxt, fler 

jobb, och en välmående ekonomi (ibid.).  

Grundidén för kunskapsmässiga spillovers är nya idéer och ny kunskap. Tanken är att ny 

kunskap och nya idéer som skapas i en kontext, till exempel forskningslaboratorium i ett stort 

företag eller ett universitet, men inte blir kommersialiserade eller förföljda av källan, generar 

möjligheter för nya entreprenörer (Acs et al, 2009: 15-17). Detta gäller dessutom inte bara 

kunskap, men även rena affärsmöjligheter, dvs. att nya marknader öppnas upp, nya 

arbetstillfällen skapas genom att nya arbeten behövs osv. Det är dessutom så att företag när de 

har chansen ofta väljer att placera sig på platser där spillover effekten blir som störst, både 
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endogent och exogent. Detta genom att exempelvis teknologiföretag väljer att lokalisera sig 

där det råder mycket akademisk innovativ aktivitet, där målet är att dels kunna ta åt sig av den 

kunskap som finns på platsen, kommersialisera kunskapen, vilket enligt teorin i sin tur 

kommer leda till spillovers (Alcácer & Chung, 2007: 760). En god företagsmiljö leder således 

inte bara till företag väljer att placera sig där det är gynnsamt, utan också till att innovation, 

kunskap och entreprenörskap fortsätter att växa. 

1.2. Problemformulering 
Beslutsfattare har anledning att fokusera på företagsmiljön därför att företag ses som en så 

pass viktig implikation till hållbar utveckling, och alla beslut som tas för att förbättra 

företagsmiljön borde därför vara eftersträvansvärda. Att finna empiri som pekar på vilka 

faktorer inom företagsmiljön som har störst påverkan på utveckling, samt hur stor påverkan 

företagsmiljön i övrigt har på utveckling, borde således vara av yttersta vikt för att nå sunda 

resonemang om vilka beslut som bör tas för att nå hållbar utveckling.  

En god extern företagsmiljö bör alltså vara en av nycklarna till att nå hållbar utveckling inom 

staten, och frågan blir då hur stor påverkan företagsmiljön egentligen har på utveckling? I ett 

samhälle med oändligt många komplexa sociala, naturenliga och politiska mekanismer som 

alla kan påverka vilken kurs staten tar och hur den mänskliga och ekonomiska utvecklingen 

ser ut, är det inte klart vilken som är företagsmiljöns exklusiva påverkan på just utveckling. 

Att i ett sådant läge komma fram till vilka faktorer i företagsmiljön som leder till utveckling 

och vilka som inte gör det, tillåter för slutsatser och vidare utveckling av teorier om vad som 

leder till utveckling, och vilka faktorer låginkomststater bör fokusera på för att nå en högre 

nivå av utveckling. Utifrån teorin ovan att företag är starka drivkrafter till att nå utveckling, 

bör det således kunna antas att en god företagsmiljö kommer förbättra företagens chanser att 

effektivisera och förbättra sin verksamhet, vilket i sin tur kommer leda till ekonomisk och 

mänsklig utveckling. Mot bakgrund av detta är det forskningsrelevant att undersöka 

företagsmiljöns reella och faktiska påverkan på ekonomisk och mänsklig utveckling, samt 

vilka enskilda faktorer inom företagsmiljön som har störst påverkan, för att på så sätt nå en 

probabilistisk förklaring till vad stater bör göra för att nå hållbar utveckling.  

1.3. Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt ur antagandet att en gynnsam extern miljö för företagen inom staterna är 

en nyckel till att nå hållbar utveckling kommer denna uppsats att analysera de externa 

problem företag i utvecklingsländer anser sig stå inför, med syftet att undersöka den externa 

företagsmiljöns påverkan på mänsklig och ekonomisk utveckling. Det övergripande syftet är 
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alltså att undersöka och analysera vad som leder till ekonomisk och mänsklig utveckling, där 

utgångspunkten är teorin att enskilda företag är en stor pådrivande faktor till detta.  

Uppsatsens övergripande hypotes blir då att en god företagsmiljö har en positiv effekt på 

utveckling, där en gynnsam extern miljö för de företagen att operera i leder till ökad mänsklig 

och ekonomisk utveckling. Det måste dock klargöras vad som menas med en gynnsam extern 

företagsmiljö, därför att en miljö som är som mest gynnsam för företagen kan ju tänkas vara 

en miljö där det exempelvis inte finns några restriktioner vad gäller de anställdas 

arbetsvillkor, eller där de kan exploatera och producera varor utan restriktioner vad gäller 

miljöpåverkan. I denna uppsats definieras dock en gynnsam extern företagsmiljö istället som 

en sådan miljö som tillåter företagen att operera fritt i den mening att infrastrukturen är 

välfungerande, att byråkratin är rättvis och opartisk mot alla företag, att säkerhetsläget där 

företagen opererar är stabilt etc. 

Frågeställningarna blir följande:  

 Är den mänskliga och ekonomiska utvecklingen högre när företagen står inför små 

och få problem, jämfört med stora problem?  

 Vad för effekt har de olika faktorerna inom företagsmiljön på ekonomisk och 

mänsklig utveckling, och finns det ett kausalsamband mellan en gynnsam 

företagsmiljö och ekonomisk & mänsklig utveckling?  

2. Metod och material 
För uppfylla uppsatsens syfte, och testa den centrala hypotesen huruvida ekonomisk och 

mänsklig utveckling ökar där företagsmiljön är gynnsam, är det mest fördelaktigt att använda 

en statistisk metod. Gemensamt för i princip alla statistiska metoder är att de syftar till att 

undersöka variationen i de variabler som ingår i studien, vilket betyder att det är de mönster 

och regelbundenheter variabeln uppvisar som är intressanta. En variabel kan bäst beskrivas 

som en faktor eller omständighet som är föränderlig, och kan uppvisa olika värden hos olika 

populationer och analysenheter (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 40-41). Variablerna 

i denna uppsats kommer således vara de faktorer som teoretiskt ingår i företagsmiljön, vilka 

kommer testas mot två separata variabler som ger uttryck för utveckling. Variablerna som 

ingår i företagsmiljön blir således studiens oberoende variabler, och variabler som uttrycker 

utveckling blir uppsatsens beroende variabler i enlighet med hypotesen att utveckling beror på 

företagsmiljön. Dessa variabler kommer dock inte omskrivas här, utan förklaras istället mer 

detalj i kapitel 4.1. Den stora förtjänsten med statistiska metoder är att de möjliggör för att 
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utifrån ett stort antal observationer dra generaliserande slutsatser om ett visst fenomen, där om 

man kan se att X följer Y i en given situation i tillräckligt många fall, blir det också möjligt att 

härleda att X kommer följa Y även i framtiden, och således dra välgrundade slutsatser baserat 

på ett stort antal observationer (Esaiasson et al. 2007: 393-395).  

Då företagsmiljön består av flera olika faktorer, kommer uppsatsen att använda univariat 

statistisk, bivariat statistik och multivariat statistik. Detta betyder att enskilda variabler 

kommer att beskrivas utifrån de egenskaper de visar upp, dvs. de mönster och 

regelbundenheter som uppvisas. Dessutom kommer varje enskild oberoende variabel att 

ställas mot de beroende variablerna för att testa hur starka samband som finns mellan 

variablerna, och slutligen kommer konkurrerande variabler att ställas mot varandra i samma 

analys i en så kallad multivariat analys, med syftet att dels se om ursprungssambanden från de 

bivariata analyserna fortfarande håller när ytterligare variabler läggs in, men också för att 

undersöka huruvida det är variabel X eller Z som orsakar Y egentligen. Främst den univariata 

statistiken, men också delar av den bivariata statistiken kan benämnas som beskrivande 

statistik, och går ut på att etablera fakta utifrån den data studien bygger på (Brady, 2010: 70). 

Med andra ord är det i dessa analyser som sätter ramverket för den statistiska studien, genom 

beskrivningar av vilka värden som visas upp i variablerna och vilka variabler som uppvisar 

störst samband. Främst den multivariata analysen kommer att undersöka orsakssambanden, 

med syftet att se om de statistiska sambanden också är orsakssamband, dvs. att de oberoende 

variablerna faktiskt påverkar de beroende, och att de inte bara råkar samvariera.  

Det är skillnad på statistiska samband och orsakssamband, då det är möjligt att två variabler 

uppvisar ett starkt statistiskt samband, men att detta samband egentligen beror på en tredje 

eller fjärde faktor som inte mäts i analysen. Här kommer så kallade regressionsanalyser 

användas med syftet att undersöka just orsaker och effekter, och ska hjälpa till att besvara 

frågeställningen vad för effekt företagsmiljön har på de utveckling. De oberoende variablerna 

kommer att testas var för sig mot den beroende variabeln i fråga i en så kallad bivariat 

regressionsanalys, för att sedan testas tillsammans i en så kallad multivariat regressionsanalys. 

Syftet med dessa är alltså att undersöka orsakssamband och effekter, hur stor del av 

variationen i de beroende variablerna som kan förklaras av de oberoende, med andra ord, hur 

stor del av utveckling kan förklaras av företagsmiljön. För att undersöka för möjligheten för 

skensamband, och för att minimera risken att dra felaktiga slutsatser om huvudsambanden, 

kommer uppsatsen dessutom att införa så kallade kontrollvariabler i analysen. Ett vanligt 

scenario är nämligen att man tycker sig se ett samband mellan två variabler, men att detta 
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samband egentligen förorsakas av en eller flera andra variabler som inte är med i analysen. 

För att förhindra detta kommer alltså olika kontrollvariabler att införas i analysen där det finns 

anledning att misstänka ett skensamband. Dessa kontrollvariabler redovisas tillsammans med 

resten av de beroende och oberoende variablerna i kapitel 4.2 – 4.4. Nedan följer en mer 

konkret beskrivning av hur dessa analyser ska gå till, och utifrån vilken data.  

2.1. Forskningsdesign 
I princip all forskning inom samhällsvetenskaperna går ut på att utveckla och utvärdera 

teorier, dvs. hur empirisk fakta och information kan användas för att forma nya teorier, eller 

pröva redan existerande sådana. Att använda teorier för att kunna skapa observerbara 

konsekvenser av något, för att sedan systematiskt undersöka huruvida det teorin förutspår är 

korrekt utifrån empirin som analyserats, är således ett bra sätt att bedriva forskning på (King, 

Keohane & verba, 2010: 112-113). Det bör därför konkretiseras vad för empirisk fakta som 

kommer att användas, samt hur den kommer att användas för att kunna pröva teorin om 

företagsmiljöns positiva påverkan på utveckling. Undersökningen blir då en teoriutvecklande 

studie, där den empiriska analysen ska resultera i förslag till nya förklaringar om det fenomen 

som studerats, dvs. vilka faktorer som leder till ekonomisk och mänsklig utveckling. Studien 

har således som mål att ur ett positivistiskt synsätt resultera i en probabilistisk förklaring till 

vad som leder till utveckling i stil med att ”sannolikheten för att X (utveckling) inträffar ökar 

om Y föreligger”. Orsaken till att sannolikheten att X inträffar ökar om Y föreligger bör också 

identifieras, dvs. den kausala mekanismen (M), alltså vad det är som utlöser Y. Faktorerna X 

och Y kan sannolikt relativt lätt observeras, men för att besvara M behövs teorier som kan 

generera hypoteser om M, och sedan empirisk data för att sortera tänkbara hypoteser 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 26- 33). Som hjälp för att sortera tänkbara hypoteser 

kommer studien här att använda sig av kontrollvariabler (Se kapitel 4.4), som kommer att 

skapas utifrån flertalet olika teorier om vad som leder till utveckling, och sedan systematiskt 

testa dessa teorier empiriskt mot variablerna för utveckling.  

Den förklaringstyp som ska klarlägga detta är en orsaksförklaring, där bakomliggande 

faktorer som framkallar det som ska förklaras kommer att analyseras, återigen, vilka faktorer 

som leder till utveckling. De bakomliggande faktorerna inträffar alltså innan det fenomen som 

ska förklaras, faktorerna orsakar fenomenet, och därför måste dessa faktorer identifieras. Det 

är således en induktiv kunskap som eftersträvas att uppnås, där slutsatserna ska härledas från 

empiriska händelser och kunskaper, och utifrån dessa bygga sannolika slutsatser. Kort sagt 

handlar det om att använda informationen från den givna uppsättning data som beskrivs i 
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kapitel 2.4 – 2.5, och sedan konstruera en probabilistisk förklaring till vilka faktorer det är 

som leder till ekonomisk och mänsklig utveckling. Teoriutvecklande studier står dock inför 

vissa problem som exempelvis teoriprövande studier inte står inför, nämligen så kallad ”data-

fitting” och att man helt enkelt anpassar den insamlade datan efter teorin, och således kan man 

inte komma fram till något allmängiltigt, vilket ju ändå är målet med denna uppsats. 

Esaiasson et al (2007: 125-128) menar därför att man som forskare måste vara tydlig med hur 

datamaterialet använts i studien, och hur slutsatser om orsak och verkan dragits utefter det. I 

denna studie innebär det en tydlighet i kapitel 2.4–2.5 hur datan används, samt hur 

analysenheterna väljs ut, sedan dessutom hur företagsmiljön operationaliseras utifrån givna 

teorier i kapitel 4, samt slutligen en redogörelse nedan i kapitel 2.3 hur studien ska undersöka 

kausalsamband. Kapitel 4 handlar till stor del om transparens, där huvudsyftet är att beskriva 

och förklara vilka variabler som ingår i analysen och varför, för att förhindra att vissa 

variabler som teoretiskt ingår i den externa företagsmiljön väljs bort för att de misstänks inte 

stämma överens med teorin. Samtidigt måste så kallad ”data-mining” undvikas, vilket innebär 

att det helt enkelt testas så många variabler och modeller forskaren överhuvudtaget kan 

komma på, utan de variabler som testas måste vara teoretiskt motiverade (Collier, Seawright 

& Munck, 2010: 54-55). Det måste således finnas en balans mellan data-fitting och data-

mining, och studien kommer därför kumulativt i så hög mån som möjligt ställa sig på tidigare 

forsknings axlar i operationaliseringen.   

Studien blir följaktligen en tvärsnittsanalys, då uppsatsen kommer att jämföra och analysera 

analysenheter från en och samma tidsperiod, som också är observerade vid en och samma 

tidsperiod. Då studien är intresserad av skillnader i vilka problem enskilda företag står inför, 

samt jämförelser och analyser mellan dessa problem och hur hög utveckling staten som 

företagen opererar i har, så är denna design den bäst lämpade. Detta då målet inte bara är att 

beskriva variablerna, utan också orsakstesta desamma. Det är således den nuvarande 

situationen som ska beskrivas och förklaras, och då lämpar sig tvärsnittsanalyser som bäst 

(Ruane, 2005: 93-94). 

2.2. Analysmetoder 
Nedan kommer det redovisas för i närmre detalj hur studien planerar att genomföra analysen 

för att nå en beskrivande och förklarande ansats av forskningsproblemet, och slutligen även 

uppfylla uppsatsens syfte. Inga matematiska formler eller dylikt som ligger bakom analyserna 

kommer att beskrivas, då dessa inte är nödvändiga att kunna för att läsa av resultatet, och det 

är dessutom lätt att fördjupa sig alltför mycket i tekniska detaljer, vilket inte blir 
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eftersträvansvärt när studien dessutom måste hålla sig inom ramen för en masteruppsats. 

Målet är att redovisa analyserna i så okomplicerad form som möjligt, men utan att för den 

sakens skull gå miste om viktig information, samtidigt som även den mest oinvigda av läsare 

förstår sig på analysernas resultat. Kapitel 2.2.1–2.2.2. syftar därför till att dels redogöra för 

vilka statistiska analysmetoder som kommer att användas och varför, men också att ge en 

kortare beskrivning av analysmetoderna och hur de olika analysernas värden ska tolkas.  

2.2.1. Beskrivande statistik 
Den beskrivande statistiken syftar till att beskriva empirin i den datamängd som studien byggs 

på, och vilka fakta som går att hitta i denna. Detta är viktigt för att ge en översikt över de 

variabler studien jobbar med, och för att ge läsaren en bild av huruvida de effekter som 

uppmäts senare i analysen är stora eller små, samt vad som är normala värden och inte osv.  

Först kommer en univariat analys av variablerna genomföras, där de enskilda variablerna som 

ingår i analysen kommer att beskrivas utefter deras medelvärde, standardavvikelse, samt 

minimum- och maxvärde. Den term här som behöver en beskrivning är standardavvikelsen, 

vilken är ett värde som anger spridningen runt variabelns medelvärde. Är värdet på 

standardavvikelsen låg betyder det att observationerna i hög grad är koncentrerade runt 

medelvärdet, och ju högre värde desto mer spridda är observationerna (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010: 64-65). Kort sagt kan standardavvikelsen alltså sägas vara 

observationernas genomsnittliga avvikelse från medelvärdet på variabeln.  

Variablerna kommer sedan testas var för sig mot de beroende variablerna i en bivariat analys 

för att se om de statistiska sambanden går i den hypotetiskt förväntade riktningen, huruvida de 

enskilda variablerna bedriver någon form av påverkan på studiens beroende variabler, samt 

hur de oberoende variablerna samverkar. De bivariata analyserna kommer först att beskrivas 

med korrelationsmatriser, där de linjära sambanden kommer att mätas med 

korrelationskoefficienten Pearsons R, och syftar till att påvisa samband mellan de variabler 

som ingår i analysen. Ett minustecken framför värdena i korrelationsmatriserna indikerar att 

sambandet är negativt, och värdena utan minustecken framför är således positiva. Positiva 

samband betyder att höga värden på ena variabeln hänger samman med höga värden på den 

andra, och låga värden på ena variabeln hänger på samma sätt ihop med låga värden på den 

andra. Negativa samband å andra sidan betyder att höga värden på ena variabeln hänger ihop 

med låga värden på den andra, och låga värden på enda variabeln hänger då också ihop med 

höga värden på den andra. De starkaste sambanden har antingen värdet -1 eller 1, beroende på 

om sambandet är positivt eller negativt, och ju närmre noll, desto svagare är sambandet. Helt 
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perfekta samband har alltså värdet -1 eller 1, men är dock väldigt ovanliga inom 

samhällsvetenskaperna, och värdet 0 indikerar att det inte finns något som helst linjärt 

samband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 155). 

Ytterligare ett steg i den beskrivande statistiken blir en klusteranalys, vilket innebär att man 

delar in datan, i denna studies fall problem företag står inför, i olika grupperingar som kallas 

kluster. Syftet med denna analys är att se vilka företag som liknar varandra utifrån studiens 

oberoende variabler. Ett företag som har stora problem med infrastruktur och skatteregler 

exempelvis, liknar alltså ett annat företag som också har stora problem med infrastruktur och 

skatteregler, och klusteranalysen går då ut på att hitta de företag som liknar varandra och dela 

in dessa i olika grupperingar. Det blir exempelvis möjligt att lokalisera var den största delen 

av alla företag med ett visst problem finns någonstans, och hur utvecklingen ser ut där.  

2.2.2. Regressionsanalys 
Regressionsanalyserna avser att påvisa effekten av de oberoende variablerna på de beroende 

variablerna, och kan besvara frågeställningar som exempelvis hur ekonomisk och mänsklig 

utveckling påverkas av företags problem med infrastruktur. Således blir det denna analys som 

kommer utgör studiens förklarande ansats, där efter att ha beskrivit empirin, ska studien också 

ge svar på hur företagsmiljön påverkar utveckling, och hur stor del av företagsmiljön som 

faktiskt förklarar ekonomisk och mänsklig utveckling. I denna studie är det främst tre värden 

av en regressionsanalys som läsaren bör kunna utläsa, vilka är B-koefficienten, signifikansen, 

samt determinationskoefficienten (R2 ), vilka är regressionsanalysens huvudresultat i denna 

studie.  

 B-koefficient 

B-koefficienten är den oberoende variabelns koefficient, och värdet på denna påvisar vad för 

effekt ett steg uppåt på den oberoende variabeln har på den beroende variabeln. Med andra 

ord kan man med hjälp av B-koefficienten avläsa huruvida en ökning i den oberoende 

variabeln leder till en ökning eller minskning i den beroende variabeln. För att återigen ta 

infrastruktur som exempel, kan man enligt regressionsanalysen utläsa vad ökade problem för 

företagen vad gäller infrastruktur har för effekt på utveckling, dvs. huruvida en ökning i 

företagens problem leder till en ökning eller minskning i utveckling.  
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 Signifikans 

Det är dessutom nödvändigt att testa så att B-koefficienterna är statistiskt signifikanta, eller 

tillförlitliga. Signifikansen indikerar sannolikheten för att koefficienten inte är noll, där 

gränsvärdet för om koefficienten anses signifikant ligger på 95 procent nivån, dvs. 

koefficienten måste med 95 procent sannolikhet inte vara noll för att den ska anses som 

signifikant och tillförlitlig. Standardfelen kommer dessutom att skrivas in inom parantes vid 

varje koefficient så att läsaren själv kan räkna ut koefficientens signifikans, men signifikansen 

kommer dessutom att markeras med stjärnor så läsaren slipper räkna själv. Annars är det bara 

att ta värdet på B-koefficienten och dividera detta med standardfelet, för att på så sätt få fram 

ett så kallat t-värde. T-värdet ska vara så långt ifrån noll som möjligt för högsta signifikans, 

där det antingen ska ligga lägre än -1.96 eller högre än 1.96 för att signifikansen ska ligga på 

95 procent nivån, beroende på om värdet på koefficienten är positivt eller negativt.  

 Determinationskoefficienten (R2) 

Detta värde påvisar hur stor del av den totala variationen i den beroende variabeln som kan 

föras tillbaka till de oberoende variabler mot vilka den beroende variabeln testas. Med andra 

ord anger värdet, som går från 0-1, de oberoende variablernas förklaringskraft, och kan 

utläsas som procent, där ju högre värde desto högre förklaringskraft. Är R2 – värdet 0.3 

exempelvis, betyder detta alltså att 30 procent av variationen i den beroende variabeln 

förklaras av de oberoende variablerna.   

Genom främst dessa tre faktorer är då syftet med regressionsanalysen att kunna se vad ökade 

problem för företagen innebär för ekonomisk och mänsklig utveckling. För att än en gång ta 

infrastruktur som exempel, blir det då i skenet av detta möjligt att se vilken riktning 

utveckling tar när problemen med infrastruktur blir mer påtagliga, vilket tillåter för teoretiska 

jämförelser mellan hur utveckling ser ut där god infrastruktur inte är närvarande, jämfört med 

när det är det. Som nämns nedan är det just detta som är en av grundpremisserna för denna 

studie vad gäller teoretiska kausalsamband, och att dessutom sedan se R2 – värdet för att testa 

hur stor del av variabeln infrastruktur som förklarar utveckling, finns det möjligheter att dra 

vissa slutsatser vad gäller kausalsamband. I teoriutvecklande induktiv anda blir således inte 

uppsatsens syfte att finna kausalsamband som eliminerar andra teorier, utan snarare att 

utveckla nya sannolika kausala mekanismer bakom ekonomisk och mänsklig utveckling.  
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2.3. Kausalitet 
Som diskuterats flyktigt ovan måste uppsatsen också resonera kring begrepp som kausalitet, 

och hur det är tänkt att undersökningen ska hitta kausalsamband med hjälp av en statistisk 

studie och regressionsanalyser. Kvantitativa studier överlag blir nämligen ibland kritiserade 

för att blint stirra sig fast på ”large N”, dvs. att i princip ha med så många observationer som 

möjligt i studien, och därför slutar upp med en djungel av irrelevanta fall och observationer 

(Brady, Collier & Seawright, 2010: 16-18). Kausalitet handlar om orsak och verkan, och den 

ständiga frågan är hur förhållandet mellan orsak och verkan ska kunna undersökas enbart med 

hjälp av en kvantitativ metod, då det kan tänkas att två sammanlänkade händelser eller ting 

beror på en tredje faktor, och att denna tredje faktor i sin tur beror på flera andra faktorer. När 

statistiska studier såsom denna enbart arbetar med ett givet antal variabler som valts utifrån 

deras teoretiska effekt på utveckling, blir det således svårt att undersöka dessa kausala 

mekanismer, då det med säkerhet sällan går att slutleda att det inte är andra faktorer än de som 

testas som har en påverkan (Brady, Collier & Seawright, 2010: 22-23). Studien behöver 

därför en strategi för hur den ska kunna uttala sig om kausalsamband, och vad som kan sägas 

utgöra ett bra kausalsamband.  

Detta blir synnerligen viktigt i denna studie som kommer att använda ett så stort antal 

oberoende variabler, vilket det i litteraturen argumenterats för kan leda till att de visserligen 

förklarar en stor del av variansen i de beroende variablerna, just för att de är många, men utan 

att säga något meningsfullt om kausalsambanden (Brady, Collier & Seawright, 2010: 6). Den 

stora frågan är alltså hur studien ska kunna eliminera rivaliserande förklaringar till samma 

fenomen, dvs. ekonomisk och mänsklig utveckling. Denna studie kommer att använda en 

sorts kontra-logik (se Collier, Seawright & Munck, 2010: 38) för att undersöka 

företagsmiljöns kausala effekt på utveckling, dvs. att jämföra ett fenomen som inträffade med 

ett fenomen som inte inträffade. Kan vi se att utveckling inträffade där vissa faktorer, såsom 

exempelvis god infrastruktur, är närvarande, men att utveckling inte inträffar där god 

infrastruktur inte är närvarande, finns också goda anledningar att teoretisera ett 

kausalsamband mellan utveckling och god infrastruktur. Följaktligen är ett av de viktigaste 

och mest grundläggande instrumenten för att utvärdera kausalsamband baserat på empiri 

användandet av regressionsanalyser (ibid.).  

2.4. Data  
De data som huvudsakligen kommer ligga till grund för denna studie är Världsbankens global 

enterprise surveys (GEP), som mellan åren 2006-2016 undersökt cirka 125 000 företag i 139 
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stater världen över. Denna survey mäter enbart privata företag, vilket studien i princip enbart 

är positivt, eftersom det är problem och hinder inom staten som är intressanta för studien. 

Skulle statligt ägda företag vara med i analysen kan det tänkas att resultaten blir snedvridna 

eftersom det är rimligt att anta att statligt ägda företag inte står inför samma problem som 

privata, eller skulle lämna partiska svar som på ett eller annat sätt skulle missgynna 

undersökningen. GEP består av ett stratifierat slumpmässigt urval av företag, vilket innebär 

att analysenheterna först delats in i olika strata, och ur varje strata dras sedan ett slumpmässigt 

obundet urval (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 123). I GEP är de olika strata 

företagsstorlek, affärssektor, samt den geografiska placeringen inom staten. Vidare har alla 

analysenheter i populationen samma sannolikhet att bli utvalda för själva undersökningen, och 

ingen viktning av analysenheterna är därför nödvändig. Frågorna i enkäten är standardiserade 

globalt på så sätt att jämförelser mellan alla analysenheter är möjliga, och frågorna besvaras 

av antingen företagens ägare eller ledare (World Bank, 2016). Det finns dock brister med 

datan, varav bland det främsta är bristen på företag som opererar i höginkomstländer (se figur 

3), vilket kan leda till otillräcklig variation i de beroende variablerna. En studie som syftar till 

att undersöka företagsmiljöns påverkan på ekonomisk och mänsklig utveckling, men som bara 

undersöker företag i låginkomstländer kan knappast yttra sig angående några slutsatser om 

den inte heller undersökt hur företagsmiljön ser ut i höginkomstländer. Denna studie kommer 

dock undersöka drygt 12 000 företag i ett tjugotal stater som enligt världsbanken klassificeras 

som höginkomstland, samt drygt 30 000 företag i ett sextiotal stater som klassificeras som 

övre medelinkomstland. I skenet av detta är står studien trots allt på stabil grund vad gäller 

datan.  

Denna uppsats kommer att mäta datan på företagsnivå i så hög utsträckning som möjligt, där 

jämförelser mellan stater inte är det primärt intressanta, utan snarare blir det intressanta att 

studera de upplevda problem företagen anser sig stå inför. Det spelar då egentligen ingen roll 

vilken stat företaget opererar i, utan analysenheterna är själva företagen, där varje företag och 

dess problem väger lika mycket i studien. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

företagsmiljöns påverkan på mänsklig och ekonomisk utveckling, och tanken är då att 

företagen själva vet bättre än någon annan vilka externa problem just dem står för. För att 

sedan kunna testa detta mot ekonomisk utveckling har dock varje företag blivit tilldelat ett 

HDI och ett BNI per capita värde som representerar det värde staten som de opererar inom har 

på dessa två variabler. Detta möjliggör att se problemens påverkan på utveckling, genom att 
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se huruvida företag med högt värde på utvecklingsvariablerna också tenderar att ha mindre 

problem med vissa faktorer.  

Viss data kommer dock mätas på statlig nivå, och kommer inte basera sig på surveys i samma 

utsträckning som företagsdatan, utan kommer istället att baseras på diverse index om 

exempelvis den institutionella miljön, den teknologiska miljön och den rent geografiska 

miljön. Syftet med detta är att få en så träffande och adekvat analys som möjligt av de hinder 

företagen i utvecklingsländer står inför, genom att dels företagens egna tankar om vilka 

problem de står inför, för att sedan undersöka mer objektiva index för att se hur situationen i 

en stat med ett visst värde på utvecklingsvariablerna de facto ser ut. Detta är viktigt då 

faktorer som anonymitet, ovilja eller till och med okunskap hos respondenten kan påverka 

informationen och exaktheten av densamma (Kenny, 2007: 316), vilket visat sig vara fallet i 

GEP vad gäller faktorer som korruption, där respondenter ibland inte svarat på huruvida de 

måste ge mutor eller inofficiella gåvor för att få tillgång till diverse licenser exempelvis. 

Risken finns alltså att det uppstår endogenitetsproblem om enbart surveyundersökningen 

använts, vilket exempelvis kan bero på att en fyra på en skala 1-10 över problem med 

korruption kan betyda olika för olika respondenter (Aterido, Hallward-Driemeier & Pagés, 

2011: 611).  

Det finns dock även fördelar med surveyundersökningar, exempelvis att de trots allt bygger 

på personliga erfarenheter om företagsmiljön, och just personliga erfarenheter kan i denna 

studie vara eftersträvansvärt, då företagsledarna bör veta bättre än någon annan vilka specifika 

problem just dem står för. Enligt Kenny (2007: 316) är det att det bygger på personliga 

erfarenheter, tillsammans med att surveys även kan erbjuda detaljerad information om olika 

nivåer och sektorer av en stat och de problem de ställs inför, de största fördelarna med 

enkäter. Surveyundersökningar passar dessutom denna studie väl på så sätt att de passar sig 

väl när det är exempelvis beteenden eller enskilda aktörers uppfattningar som är centrala 

(Neuman, 2003: 264), och då denna studie fokuserar på företagsmiljön och vilka problem 

företagen står inför, är det svårt att tänka sig bättre data än sådan som bygger på just 

företagens egna uppfattningar om problemen de står inför.  

2.5. Analysenheter 

Analysenheterna är enskilda företag, och då uppsatsen aspirerar på att vara en 

totalundersökning i så hög utsträckning som möjligt, så kommer nästan alla 125 000 företag i 

GEP att ingå i analysen. Då det är vissa företag som opererar i länder som inte kan tilldelas ett 
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värde för utveckling för att det helt enkelt inte finns någon data om staten i fråga, har några få 

företag behövts sorteras bort på grund av detta, då det hade blivit omöjligt att se hur dessas 

problem påverkar utvecklingen. En alltför ojämn fördelning vad gäller analysenheterna har 

också försökts förhindras i denna uppsats, främst genom att endast analysera företag i stater 

vars BNI per capita är upp till 25 000 dollar. Anledningen till detta är främst datamässiga, 

dvs. datamängden är främst inriktad på låginkomstländer, och de stater vars BNI per capita är 

över 25 000 dollar i datamängden är få, och de hade således blivit ”outliers”. Problemet med 

sådana outliers är att standardavvikelsen blir väldigt hög, vilket i sin tur kan påverka 

precisionen i de regressionsanalyser som planerats att göra. Det hade dessutom varit möjligt 

att endast ta med företag i de 84 stater figur 3 visar har en BNI per capita upp till 5 000 dollar, 

för att på så sätt få en ännu jämnare distribution. Problemet hade då varit att variationen längs 

variabeln hade riskerats bli alltför liten, och det hade blivit svårt att nå några egentliga 

slutsatser. Idealet hade naturligtvis varit om det fanns lika många höginkomstländer som 

låginkomstländer med i datamängden, men när detta inte är fallet tvingas studien till denna 

lösning.  

 

Totalt kommer studien att bestå av företag från 136 stater, och beroende på vilket problem 

som mäts kommer analysenheterna bestå av mellan drygt 114 000 och 27 000 företag. 

Anledningen till att det skiftar så i antal analysenheter är att vissa företag inte svarat, eller 

uppgett att de inte har någon uppfattning om vissa problem, vilka är svar som inte är relevant 

för uppsatsen. Att i princip hela datamängden av surveyundersökningar i GEP tagits med i 

analysen minskar dessutom risken för data-fitting som nämndes tidigare i uppsatsen, då inga 

analysenheter kan exkluderas för att de exempelvis motbevisar uppsatsens hypotes.  

Signifikanstest i uppsatsens analys får dock försäkra studien att den helt enkelt inte bara fått 

tag på företag med särskilda problem trots att dessa problem inte är en genomgående trend, 

utan det blir eftersträvansvärt att också testa sannolikheten för att det urval uppsatsen utgår 

från kan sägas representera hela populationen. För att kunna komma till så välgrundade 

slutsatser som möjligt är det viktigt för studier såsom denna att ha med så många 

analysenheter och observationer som möjligt, på grund av att ju fler analysenheter, desto mer 

signifikanta blir testerna, och sannolikheten för att studiens resultat kan appliceras på en större 

population höjs (Collier, Seawright & Munck, 2010: 39). Att studien då har med så pass 

många analysenheter från så många länder som möjligt blir i princip enbart positivt.  
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3. Tidigare Forskning och etablerade teorier 
Den tidigare forskningen syftar till att omskriva redan etablerade teorier till vilka faktorer som 

leder till eller hindrar ekonomisk och mänsklig utveckling på ett bredare plan än just 

företagsmiljön, med målet att få fram relevanta och välgrundade kontrollvariaber som kan 

läggas in i studien. Då det finns en oändlig mängd tidigare forskning och etablerade teorier 

om sociala, ekonomiska och geografiska faktorer som påverkar utveckling, måste denna 

uppsats avgränsa den tidigare forskningen så att den förblir relevant för forskningsproblemet. 

Då kontrollvariablerna läggs in med syftet att undersöka för faktorer som teoretiskt kan 

påverka både företagsmiljön och utveckling direkt, sker avgränsningen i att endast förhålla sig 

till den tidigare forskning som rör faktorer som teoretiskt kan påverka utveckling direkt och 

företagsmiljön, men där kriteriet är att dessa faktorer inträffar innan företagsmiljön, och det 

således inte blir så att företagsmiljön påverkar kontrollvariablerna.  

3.1. Teorier om utveckling  
Den första teorin uppsatsen kommer granska introducerades år 2012 av Daron Acemoglu och 

James Robinson i boken Why Nations Fail. Författarna menar att många av de 

förklaringsfaktorer som finns angående staters framgångar och motgångar, till exempel 

geografi, kultur och ekonomiska program, inte är tillräckliga. Istället skriver författarna om så 

kallade inkluderande kontra exkluderande institutioner som nyckeln till att förstå utveckling. 

Endast demokratiska stater med ett fungerande lagstyre och centraliserad makt kan utnyttja 

och ta tillvara på de idéer och färdigheter som finns bland befolkningen, och detta möjliggörs 

med inkluderande institutioner (Acemoglu & Robinson, 2012: 3-5). Ekonomisk utveckling är 

således något man skapar, inte något som avgörs av externa faktorer som exempelvis 

geografisk placering. Ett samhälle som belönar företagsamhet och initiativförmåga, 

uppmuntrar nytänkande, samt låter hela befolkningen ta del av ekonomiska möjligheter är ett 

samhälle som ger sig självt förutsättningarna att nå hållbar ekonomisk utveckling. Poängen är 

alltså att det är omöjligt att få ordning på ekonomin om man inte har rätt politiska policys. 

Följaktligen måste det finnas insyn i makthavarnas arbeten, och desamma måste kunna hållas 

ansvariga för sina handlingar inför medborgarna, då dessa måste kunna vara säker på att 

investeringar och uppfinningar sedan inte blir plundrade av makthavarna (Acemoglu & 

Robinson, 2012: 41-43). Detta betyder för denna studie att demokrati bör ses som en viktig 

variabel som både kan stå på egna ben till att förklara ekonomisk utveckling, och som 

dessutom kan påverka delar av företagsmiljön, då teorin framhäver entreprenörskap, 

nytänkande och privata investeringar som en nyckel till utveckling.  
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Den andra teorin som studien tar hjälp introducerades år 2007 av Paul Collier. Till skillnad 

från den teori som omskrevs ovan i detta paper, så fokuserar Collier mindre på de politiska 

institutionerna och mer på de rent ekonomiska, men också på geografiska faktorer som 

nyckeln till att förstå staters ekonomiska utveckling. Collier (2007) menar att stater som 

misslyckas med sin ekonomiska utveckling ofta är hindrade av så kallade utvecklingsfällor. 

Dessa fällor utgörs bland annat av konflikter, samt risk för konflikter och dåligt styre. 

- Konfliktfällan:  

Konflikter i form av exempelvis inbördeskrig och statskupper är extremt kostsamma för en 

stat. Den närmsta tiden efter en konflikt är dessutom risken för återfall som störst, och ju 

längre konflikten pågår, desto fler aktörer etableras som antingen gynnas av konflikten i sig, 

eller ser sin chans att skapa sig en maktposition i det maktvakuum som kan uppstå. En stat 

som är präglad av konflikter blir dessutom oattraktiv för investerare, tillväxten minskar och 

staten blir allt fattigare, samtidigt som människor går med i diverse rebellarméer i hopp om att 

kunna skapa sig en bättre framtid. Konflikter leder således ofta till en ond cirkel som inte på 

något sätt främjar statens ekonomiska utveckling (Collier, 2007: 19-28).  

- Stater låsta av land och underutvecklade grannar:  

Fattiga och underutvecklade stater som i sitt närområde är låsta av lika fattiga och 

underutvecklade grannar har ofta speciellt svårt att nå ekonomisk utveckling. Detta beror 

bland annat på att fattiga stater med dålig infrastruktur blir begränsade att nå olika marknader 

med sina varor, just för att grannstaterna inte heller har resurser att skeppa varorna vidare, 

vilket hämmar den ekonomiska utvecklingen.  Schweiz, som är ett av världens rikaste länder 

är dock även det låst av land runtomkring sig, men har välutvecklade länder som exempelvis 

Tyskland och Frankrike omkring sig, vilket ger staten utgångspunkter för att nå ekonomisk 

utveckling genom att sälja varor och tjänster till dessa länders rika konsumenter. Detta kan 

kontrasteras mot exempelvis Rwanda som gränsar mot bland annat Demokratiska republiken 

Kongo och Uganda, som varken har speciellt rika konsumenter som kan köpa varor, eller 

infrastrukturen som gör det möjligt för Rwanda att frakta vidare sina varor till andra 

marknader. Geografi spelar med andra ord roll för en stats förutsättningar att nå ekonomisk 

utveckling (Collier, 2007: 54-62).  
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- Dåligt styre:  

Ett land utan ordning och där de politiska & ekonomiska institutionerna fungerar dåligt 

kommer ha svårt att attrahera utländska investerare, då dessa helt enkelt inte kan veta vad de 

investerar i på grund av läget i landet. Det är därför sannolikt att utländska investerare hellre 

väljer en etablerad stat för sina verksamheter som exempelvis Kina eller Indien. Denna fälla 

behöver dock inte direkt bero på att det är en exploaterande elit som inte vill förlora sin makt 

och därför inte genomför ekonomiska och politiska reformer, utan också på kunskap. Det är 

just denna kunskap som de fattigaste och mest underutvecklade länderna saknar, då det krävs 

en stor andel av välutbildade människor som kan kritisera den nuvarande regimen, samt kan 

forma och genomföra reformer (Collier, 2007: 64-72). Denna fälla är därför sammankopplad 

med Acemoglus och Robinsons teori, därför att för att välutbildade människor ska kunna 

kritisera och demonstrera mot den nuvarande regimen krävs yttrandefrihet, och att statens 

välutbildade människor inte riskerar att bli fängslade eller dödade på grund av regimkriticism. 

Kunskap, kompetens och insyn i regeringens arbete är med andra ord centralt för att undvika 

dåligt styre. Ett exempel kan hittas i Chad, där regeringen hade öronmärkt en viss summa 

pengar som skulle gå till landets sjukvård, men 99 procent av den summan försvann spårlöst 

innan pengarna ens nått sjukhusen (Stewart, 2007: n.p). Colliers teori erbjuder således denna 

studie att lägga in variabler om konflikter, korruption och geografi som kontrollvariabler, för 

att se hur dessa påverkar både företagsmiljön och utveckling. Kingombe (2011) menar 

dessutom att landlåsta stater står inför betydligt större problem med att utveckla sin 

infrastruktur effektivt, jämfört med stater som inte är landlåsta. Detta gäller särskilt områden 

som är omringade av stater som även dem har dålig infrastruktur. Det vore således utifrån 

detta rimligt att testa främst huruvida företagens problem med infrastruktur påverkas av 

huruvida de är landlåsta eller inte.  

Det finns dessutom en fjärde fälla som menar att låginkomststater rika på naturresurser ofta 

tenderar att överexploatera de naturresurser som finns, eller att knappa tillgångar till 

naturresurser leder till konflikter. Denna fälla kommer dock inte beaktas i denna studie då det 

mest sannolikt bara är ett fåtal företag som skulle beröras av detta, dvs. de som arbetar med att 

exploatera just naturresurser av olika slag, och det är dessutom troligt att det i många fall 

endast är statligt ägda företag som tillåts exploatera värdefulla naturresurser. På grund av det 

specifika i fällan och tveksamheten hur den påverkar företagsmiljön i stort kommer således 

inte naturresurser att undersökas i denna studie.  
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Vidare teorier hävdar att teknologiska framsteg, moderniseringar, samt en effektivare industri 

är en av huvudfaktorerna till långsiktig utveckling (Industrial Development Report, 2015: 

xiiii). Industrialisering växlar samhällets resurser från ett mer arbetskraftinriktat näringsliv till 

ett mer teknologiinriktat sådant, vilket antas öka och effektivisera produktionen, och som en 

konsekvens kommer också arbetslösheten minska, då ökad produktion ofta innebär ökade 

arbetstillfällen (Industrial Development Report, 2015: 1-3). Här kommer också faktorer som 

kunskapsmässiga spill-overs in i bilden, där investeringar eller utveckling på ett område ofta 

spiller över in på andra områden, och in till andra företag. Detta leder till ökade chanser till en 

hållbar industrialiseringsprocess, då industrialisering i en sektor sannolikt så småningom 

också leder till industrialisering av andra sektorer av näringslivet. Även denna teori hänger 

samman med företagsmiljön, då en mer utvecklad industri ger företag bättre möjligheter att 

effektivisera sin produktion, och denna teori erbjuder studien tillfället att lägga in en 

kontrollvariabel för industrialisering.  

Tidigare forskning gör även gällande för att klimat har en negativ effekt på utveckling, där 

framför allt förhållanden som råder i tropiska klimat, såsom plötsliga stormar, kraftiga skyfall 

och översvämningar, har störst negativ påverkan (Bergholt & Lujala, 2012: 147). Vidare 

forskning pekar dessutom på att varmare klimat har som störst effekt på redan fattiga stater, 

där låginkomststater i tropiska klimat har allra störst problem att nå ekonomisk tillväxt (Dell, 

Jones & Olken, 2008: 1-3). Denna teori blir alltmer aktuell med tanke på de rådande 

klimatförändringarna, vilket om dessa teorier stämmer bör innebära att låginkomststater i 

varma och tropiska klimat halkar efter än mer utvecklingsmässigt. Det är dessutom så att 

många sjukdomar såsom exempelvis malaria oftare förekommer i tropiskt klimat, samtidigt 

som den dåliga kvalitén på marken ofta leder till dålig skörd, en faktor som i 

låginkomstländer kan vara avgörande (Todaro & Smith, 2011: 72-73). Klimatet ses i skenet 

av detta som en relevant faktor både till ekonomisk och mänsklig utveckling, samtidigt som 

det kan tänkas påverka vissa aspekter av företagsmiljön, såsom exempelvis infrastruktur, och 

även denna faktor passar således i denna studie som kontrollvariabel. Den sista etablerade 

teorin om utveckling denna studie kommer att omskriva för att kunna lägga in som oberoende 

variabel är den om turism. Turism förbises ibland i litteraturen som en faktor till ekonomisk 

och mänsklig utveckling, trots att turistindustrin står för ca nio procent av världens totala 

BNP, och turismsektorn är således en huvudaktör på världsmarknaden (Crotti & Misrahi, 

2015: 3). Utifrån detta är det relevant att undersöka hur ekonomisk och mänsklig utveckling 

påverkas av turister. Det är dessutom så att många sektorer såsom inte minst restaurang- och 
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hotellbranscherna påverkas, och är ibland beroende av turism, och faktorn rör således även 

den externa företagsmiljön. Detta då företag som nämnts ovan inte existerar i vakuum, utan 

påverkas i allra högsta grad av den externa miljö inom vilken de verkar, och verkar företag 

där turistnäringen är rik är det också troligt att de gynnas av detta.  

Det hade dessutom varit relevant att testa den teori som gör gällande att hela världens 

fattigdom kan lösas genom ekonomiskt bistånd (Se exempelvis Sachs, 2005), där det är 

tänkbart att ekonomiskt bistånd som investeras i den externa företagsmiljön hade varit särskilt 

intressant att undersöka. För att se denna faktors effekt hade det dock varit att föredra att 

jämföra BNI och HDI under två tidsperioder, och se hur det ekonomiska biståndet sett ut i de 

olika analysenheterna under dessa två perioder. Då denna studie som sagt genomför en 

tvärsnittsanalys är detta dock inte möjligt inom ramen för denna studie.  

4. Teoretiskt och operationellt ramverk 
Studien antar inget teoretiskt perspektiv när det kommer till tolkning av analysernas resultat, 

utan tanken är att de empiriska resultaten ska redovisas så att inga teoretiska tolkningar 

behöver göras. Det ska dock framhållas att själva teoribildningen i uppsatsen utgår från ett 

liberalt perspektiv, framför allt om företagsmiljöns påverkan på mänsklig och ekonomisk 

utveckling. Anledningen till detta är att det enligt perspektivet inte är staten som är den 

centrala aktören för ekonomisk utveckling, utan det är individerna, företagen och 

intresseorganisationerna som är de mest centrala aktörerna (O’Brien & Williams, 2013: 14-

15), och det är statens roll att bevilja dessa aktörer att ta tillvara på möjligheter, fylla luckor i 

marknaden och kunna ta till sig av de teknologiska och kunskapsmässiga framsteg som en 

god företagsmiljö tillåter. Då denna studie som sagt befinner sig på just företagsnivå bör ett 

sådant ”bottom-up” perspektiv på ekonomisk utveckling också generera bäst teoretiskt 

ramverk för denna studie.  

En god företagsmiljö kan följaktligen attrahera utländska direktinvesteringar, exempelvis i 

form av multinationella företag, vilket återigen är positivt för att staten ska moderniseras och 

ha en konkurrenskraftig marknad, och utländska direktinvesteringar leder dessutom till ökad 

internationell interaktion, vilket i sin tur kan leda till ett starkare ömsesidigt beroende.  

(Siddhartan, 2004: 3986). En god företagsmiljö kan således bidra till att privata företag blir 

välskötta, effektiva, når tillväxt, skapar jobb, och därmed i sin tur bidra till att öka den 

ekonomiska utvecklingen, och minska fattigdomen (Agboli & Ukaegbu, 2006: 2-3). 
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Staten ses således inte som en enhetlig aktör, utan staten och aktörerna inom den, i denna 

studies fall företagen, kan samarbeta för att nå ömsesidiga fördelar. Eftersom att den 

globaliserade ekonomin med exempelvis GATT, WTO, Världsbanken och IMF i stort sett är 

byggd på liberala principer (O’Brien & Williams, 2013: 13-14), blir det också en sund 

utgångspunkt för studien, som ju ämnar att grunda sig i empiri i så hög utsträckning som 

möjligt, och inte teori. Perspektivet kommer alltså inte direkt att användas för att tolka själva 

resultatet, såsom det kan göras exempelvis i studier som går ut på att undersöka varför ett 

visst beslut togs, eller varför en händelse utföll som den gjorde. Istället används perspektivet 

som en sorts världsåskådning, eller ett antagande om hur världen är uppbyggd, och utifrån 

denna åskådning kunna formulera teorier och hypoteser om hur ekonomisk utveckling kan 

uppnås.   

Samhället ses alltså utifrån ett ”bottom-up” – perspektiv, vilket speglar uppsatsens 

utgångspunkt i antagandet att det är aktörerna (företagen) inom staten som är centrala, och att 

analysen då sker på mikronivå stämmer väl överens med det liberala perspektivet. 

Perspektivet utgår dessutom från att om liberala principer inte leder till ekonomisk utveckling 

så beror inte detta på världsordningen eller aktörerna (företagen) inom staterna, utan snarare 

på dåligt styre av statens ledare (Cohn, 2014: 57-59), vilket återigen stämmer väl överens med 

uppsatsens problemformulering om vad staten kan göra för att främja företagsmiljön, eller 

med andra ord, aktörerna inom staten. Företag är alltså centrala aktörer inom liberalismen, 

men det finns för den sakens skull ingen automatisk harmoni mellan företagen i samhället, 

utan brist på resurser och andra olikheter introducerar en oundviklig grad av konkurrens. Som 

nämnts i tidigare avsnitt agerar entreprenörer där det finns incitament och möjligheter att 

erhålla fördelar och tjäna pengar. Enligt liberalismen är dock individer generellt sett både 

rationella och försiktiga inför att ta alltför stora risker (Moravcsik, 1997: 516-517), vilket 

kopplas till denna uppsats då företag och entreprenörer som rationella aktörer inte kommer se 

tillräckligt stora incitament att ta vissa risker, beroende på vilka problem företagen har i 

utvecklingsländerna. Det är de sociala och privata aktörernas intressen som ska forma statens 

beteende, vilket är ett antagande som betyder att om det är så att företag i utvecklingsländer 

står inför särskilda problem, så måste staten åtgärda dessa problem, och det är så utveckling 

nås.  

Frågan blir då hur utveckling definieras, och hur stater vet att utvecklig är uppnådd. 

Uppmärksamheten mot ekonomisk utveckling kommer från en rad olika aktörer med olika 

motiv, till exempel att helt utrota den absoluta fattigdomen eller att minska den globala 
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ojämlikheten. Även om en viss konsensus råder om dessa mål, så råder mindre konsensus om 

strategier och metoder för att nå dessa mål (O’Brien & Williams, 2013: 219), och det är här 

denna uppsats har som mål att erbjuda en probabilistisk förklaring till vilka faktorer som leder 

till ekonomisk och mänsklig utveckling, med utgångspunkt i teorin att företag genom en 

gynnsam företagsmiljö är en av nycklarna till utveckling, och sedan använda de mer allmänna 

teorierna om utveckling som kontrollvariabler, för att minska risken att redovisa skensamband 

mellan utveckling och företagsmiljön.  

4.1. Operationalisering 
Analysen kommer att ingå i vad Esaiasson et al (2007: 47-48) refererar till som 

variabeltänket, vilket som sagt innebär att det är en systematisk analys av 

forskningsproblemet som kommer genomföras. Detta betyder att olika variabler, eller faktorer 

som uppsatsen ska mäta och testa måste anta olika värden, så kallade variabelvärden, som 

sedan klassificeras utifrån de egenskaper de visar upp i analysenheterna. Nästa steg blir då att 

operationalisera företagsmiljön, vilket blir steget att omvandla företagsmiljön från en teoretisk 

nivå till en operationell nivå, eller med andra ord en beskrivning av hur företagsmiljön ska 

mätas och testas utifrån olika variabler. Den teoretiska definitionen av företagsmiljön kommer 

vara förenklad, med syftet att undersökningen ändå så heltäckande som möjligt ska kunna 

undersöka de problem företagen i utvecklingsländer står inför. Blir den teoretiska definitionen 

alltför snäv riskerar studien att gå miste om viktiga variabler som kan påverka företagen. 

Genom att ha en bredare teoretisk definition minskas dessutom risken för partiskhet i 

selektionen av oberoende variabler, dvs. att de väljs ut enbart på grund av dess förmodade 

effekt på de beroende variablerna. Ju bredare teori, desto fler variabler passar in, och risken 

för partiskhet minskas (Aterido, Hallward-Driemeier & Pagés, 2011: 610). Samtidigt så hålls 

selektionen av oberoende variabler inom tidigare teorier för vad som ingår i den externa 

företagsmiljön, för att undvika data-mining. Det finns således en god balans mellan att 

variablerna väljs utifrån givna teorier, och att teorierna inte är för snäva så att viktiga variabler 

exkluderas. 

Trots en väldigt bred teoretisk definition av företagsmiljön verkar det råda en viss konsensus i 

litteraturen om vad som bör ingå i begreppet mer specifikt. Uppsatsen kommer som nämnts 

kumulativt att använda sig av tidigare forskning i operationaliseringen av företagsmiljön. 

Siddhartan (2004: 3987-89), menar att faktorer som skattefrågor, korruption, politisk 

stabilitet, infrastruktur, brottslighet, hur skriftliga avtal efterlevs, äganderätt, arbetsregler, 

rättssystemets funktion, handelsavtal, samt effektivitet i de byråkratiska institutionerna är de 
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som har störst extern påverkan på ett företags verksamhet. Aterido, Hallward-Driemeier & 

Pagés (2011: 610), är inne på samma spår, och menar att företagsmiljön påverkas av 

korruption, infrastruktur, statliga regelverk, samt tillgång till finanser, som exempelvis lån. 

Det har även hävdats att företags produktionsförmåga påverkas externt genom tre olika så 

kallade kanaler: makroekonomiska förhållanden, som exempelvis konjunkturer, tillgång till 

kompetent arbetskraft, samt industrisektorn, exempelvis sysselsättning och produktion 

(Chaffai, Kinda & Plane, 2012: 1471). Agboli & Ukaegbu, 2006: 1-3), menar att 

företagsmiljön påverkas av faktorer som infrastruktur, tillgång till finanser, tillgänglighet till 

operationella resurser som exempelvis råvaror och arbetskraft, samt statliga byråkratiska 

funktioner och regelverk.   

Företagsmiljön operationaliseras därför enligt ekonomiska och politiska faktorer, 

infrastruktur, jämställdhet, rättssäkerhet och utbildning, och ligger därmed så nära den 

teoretiska definitionen av begreppet som möjligt. Detta görs med målet att uppnå så hög 

validitet som möjligt (Esaiasson et al, 2007: 59-61), därför att det kan tänkas finnas många 

olika sätt att definiera företagsmiljön på, och det är inte troligt att en allmängiltig 

operationalisering går att skapa. Att operationaliseringen då ligger så nära den teoretiska 

definitionen som möjligt, samt bygger på tidigare forskning, försäkrar att uppsatsens validitet 

blir så hög som möjligt.  Ett visst mått av innovation har dock ingått i operationaliseringen av 

företagsmiljön, där även variabler avsedda att mäta jämställdhet, och vilken effekt kvinnors 

roll i företagen har på de beroende variablerna. Dessa variabler mäter visserligen den interna 

företagsmiljön snarare än den externa, men kan ändå ge en indikation på kvinnans egenmakt i 

samhället, och om företag med fler kvinnor både i ledarpositioner och anställda också 

tenderar att ha högre värden på utvecklingsvariablerna. Variablerna för jämställdhet läggs in 

då bland annat Förenta Nationernas milleniemål menar att förbättringar vad gäller kvinnors 

egenmakt direkt kan påverka förbättringar i andra utvecklingsmål som ingår i milleniemålen 

(Njoh & Ananga, 2015: 89). Med bakgrund i teorin om kvinnans direkt positiva effekt på 

utveckling, kommer alltså denna studie att mäta kvinnans roll i företagen, och hur dessa 

tillsammans påverkar utveckling.      

4.2. Beroende variabler 
Uppsatsens kommer att undersöka två olika beroende variabler var för sig, trots att de 

egentligen är sammankopplade i relativt hög utsträckning, vilket redovisas i 

korrelationsmatris 1. Anledningen till att de trots allt testas var för sig är att få en entydig 

variabel för ekonomisk utveckling, samt en entydig variabel för mänsklig utveckling, med 
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syftet att få en så adekvat analys som möjligt av hur företagsmiljön påverkar utveckling i 

stort. De beroende variablerna uppsatsen kommer att utgå ifrån blir då följande: 

- Bruttonationalinkomst per capita 

- Human Development Index 

Anledningen till att bruttonationalinkomst (BNI) per capita används som mått på den 

ekonomiska utvecklingen är därför att det är ett vanligt mått på ekonomisk aktivitet, och 

styrkan ligger i begreppets snävhet och simpelhet, vilket för denna uppsats är fördelaktigt när 

det kommer till jämförelser mellan stora populationer, där en djupanalys i varje enskild 

analysenhet och population inte är möjlig. Human Development Index (HDI) tar å andra sidan 

hänsyn till utbildningsnivå, förväntad livslängd, samt köpkraftsjusterad BNI, och ger således 

en bättre bild över det sociala välståndet i landet. Att använda dessa två faktorer som 

beroende variabler kommer således att ge en mer fullständig bild över hur utveckling 

påverkas av företagsmiljön. Då BNI är ett inkomstmått befinner sig variabeln på en 

kvantitativ kvotskala, då det finns en absolut nollpunkt, dvs. ingen som helst inkomst, och 

skalan är dessutom ekvidistant, vilket betyder att varje steg uppåt eller nedåt är lika stort. 

2 000 dollar är dubbelt så mycket som 1 000 dollar, och 50 dollar är hälften så mycket som 

100 dollar osv. HDI-skalan går från 0-1, där noll är det sämsta värdet och ett det bästa vad 

gäller utveckling, och befinner sig då även den på kvotskalan.   

4.3. Oberoende variabler 
Eftersom att det är företagen själva, eller snarare företagsledningen, som svarar på vilka 

problem de står inför, samt hur stora dessa problem är, så kommer svaren ”Jag vet inte”, ”Kan 

ej tillämpas” och svar som lämnats tomma räknas som bortfall, dvs. de ingår inte längre i det 

empiriska materialet och kommer inte att räknas eller analyseras. Anledningen till detta är att 

uppsatsens hypotes är att företagsmiljön har en positiv påverkan på ekonomisk och mänsklig 

utveckling, och det blir oklart vilka slutsatser som kan dras av att man inte vet hur stort ett 

visst problem är för företagen. 

Om inte annat anges är de oberoende variablerna kodade enligt följande: 

0 = Inget hinder 

1 = Väldigt litet hinder 

2 = Måttligt hinder 

3 = Ganska stort hinder 

4 = Väldigt stort hinder 
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De oberoende variablerna uttrycker alltså attityder gentemot något, och befinner sig därför på 

en kvalitativ ordinalskala, då de innebär en rangordning av värdena, men det blir inte 

meningsfullt att säga att ett väldigt litet hinder (1) är ett hälften så stort hinder som ett måttligt 

hinder (2). Undantagen är variabel åtta som mäter antalet kvinnliga anställda som befinner sig 

på en kvantitativ kvotskala, samt variablerna sex och sju som mäter huruvida några av ägarna 

eller toppchefen i företaget är kvinna, som befinner sig på en kvalitativ nominalskala, då 

värdena kategoriseras, men rangordnas inte.  

På grund av det stora antalet variabler som ingår i företagsmiljön, samt att flera av variablerna 

samvarierar, så har flertalet index skapats, dels med syftet att undvika multikollinearitet, men 

också för att fånga in alla de variabler som exempelvis rör infrastruktur och skapa en 

gemensam attityd för dessa. Indexens reliabilitet har testats genom Cronbach’s alpha måttet, 

som på en skala 0-1 mäter hur variablerna som ingår i indexet hänger ihop, dvs. har företaget 

svarat högt på ena variabeln bör de också ha gjort det på de andra som ingår i indexet och vice 

versa, annars kan det inte påstås att indexet uttrycker en gemensam attityd. Gränsen för 

huruvida ett index är godkänt genom Cronbach’s alpha brukar gå vid 0,700 (Esaiasson et al, 

2007: 388), vilket det också gör i denna uppsats. De oberoende variabler som kommer att 

testas är följande:  

Index 1- Hur stort problem är infrastruktur? (Cronbach’s alpha 0,721) 

- Hur stort problem är outbildad arbetskraft för ert företag? 

- Hur stort problem är transport av varor för ert företag? 

- Hur stort problem är tillgång till elektricitet för ert företag? 

- Hur stort problem är tillgång till mark för ert företag? 

- Hur stort problem är tillgång till telekommunikationer för ert företag? 

- Hur stort problem är tillgång till finanser för ert företag? 

I detta index ingår frågor som hur svårt det är att få banklån, samt lånevillkor, kostnad och 

tillgång till elektricitet och telekommunikationer, såsom exempelvis internet och 

mobiltelefoni. Vidare ingår frågor som tillgång till och skicket av vägnätverk, tåg, 

sjöfartsleder eller flyg och kostnaden att trafikera desamma, hur möjligheterna är att kunna 

lokalisera sig, och transportera varor från den mark där det är mest fördelaktigt för företaget 

vad gäller exempelvis naturresurser. Slutligen behandlar indexet också frågan om tillgången 

till utbildad arbetskraft, som ingår i begreppet ”soft infrastructure” (Brown & Meczynski, 

2009: 238-239).  
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Index 2- Hur stort problem är skatteregler? (Cronbach’s alpha 0,772) 

- Hur stort problem är skattesatser för ert företag? 

- Hur stort problem är skatteadministration för ert företag? 

Detta index behandlar frågor som hur stort problem höga skattesatser är, hur krångliga 

regelverken är, och hur mycket tid som går åt till att hantera skatteadministrationen.  

Index 3- Hur stort problem är byråkratiska/politiska faktorer? (Cronbach’s alpha 

0,701) 

- Hur stort problem är domstolar för ert företag? 

- Hur stort problem är tull och handelsregler för ert företag? 

- Hur stort problem är arbetslagstiftningen för ert företag? 

- Hur stort problem är det att få licenser och andra tillstånd för ert företag?  

I indexet ingår frågor som exempelvis tillstånd att starta upp och bedriva företag inom vissa 

sektorer, hur många licenser som krävs, hur komplicerat det är att få och ha kvar licenserna 

osv. Dessutom behandlas handelsregler, som till exempel tullavgifter och hur lång process det 

är att få en vara exporterad. Vidare ingår frågor som minimilöner, hur många timmar anställda 

får jobba, hälso- och säkerhetsregler, fackförbundens inflytande etc. Slutligen ingår frågan 

huruvida det uppfattas att domstolarna kan driva igenom sina beslut och att besluten 

implementeras, samt att besluten inte partiskt gynnar vissa aktörer.   

Index 4- Hur stort problem är brottslighet, korruption och politisk instabilitet? 

(Cronbach’s alpha 0,700) 

- Hur stort problem är brottslighet för ert företag? 

- Hur stort problem är korruption för ert företag? 

- Hur stort problem är politisk instabilitet för ert företag?  

Indexet ger svar på huruvida kriminalitet och stölder är ett stort problem, huruvida man 

tvingas betala mutor för att få tillgång till en viss marknad, eller få en viss licens etc. samt 

även risk för statskupper, våldsamma demonstrationer, svag regering osv.  

Variabel 5- Hur stort problem är den informella sektorn för ert företag? 

Variabeln ger uttryck för hur stort problem det är för företag med konkurrerande företag som 

anlitar olaglig och svart arbetskraft, eller företag som inte är registrerade, och det därmed blir 

en orättvis marknadskonkurrens.  
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Variabel 6- Är någon eller några av ägarna i företaget kvinnor?  

1=ja 

2=nej 

Variabel 7- Är toppchefen i företaget kvinna?  

1=ja 

2=nej 

Variabel 8- Hur många heltidsanställda på företaget är kvinnor?  

0= 0 anställda 

1= 1-10 anställda 

2= 11-20 anställda 

3= 21-30 anställda 

4= 31-50 anställda 

5= 51-100 anställda 

6= 101-200 anställda 

7= 201-500 anställda 

8= 500 eller fler anställda 

Kodningen har gjorts på detta vis för att dels få ett lättöverskådligt resultat, men också för att 

fånga de grupper med högst frekvens. Det vill säga att frekvensen av de som rapporterade att 

de hade 1-10, eller 21-30 kvinnliga anställda var väldigt mycket högre än de som rapporterade 

att de hade 200-500 anställda, och det är därför som kodningen inte går kontinuerligt i 10-steg 

ända upp till 500. I senare regressionsanalyser kommer dock den okodade variabeln att 

användas för att inte gå miste om information.   

4.4. Kontrollvariabler 
Kontrollvariablerna har lagts in i enlighet med de teorier som presenterades i kapitel 3, där 

syftet var att finna variabler som teoretiskt kan tänkas påverka både hur företagen ser på den 

externa miljö inom vilken de opererar, men också stå på egna ben vad gäller 

förklaringsfaktorer till ekonomisk och mänsklig utveckling. Längre teoretiska motiveringar 

till variablernas relevans återfinnes således i kapitel 3.  

 Kontrollvariabel 1 – Demokrati   

Indexet går från 0-100 där 0 är minst demokratisk och 100 mest demokratisk, och skalan 

befinner sig på kvotskala. Demokrati mäts i uppsatsen efter det index Freedom House årligen 
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tar fram, vilket mäter faktorer som politiska rättigheter, politisk pluralism och deltagande, 

rättsstatens funktion, regeringens funktion, samt individuella rättigheter. 

 Kontrollvariabel 2 – Industrialisering 

Industrialisering mäts efter det så kallade Competitive Industrial Performance Index, som 

mäter statens nivå av industriell konkurrenskraft på världsmarknaden. I indexet ingår 

indikatorer som statens kapacitet att producera och exportera varor, teknologiska kunskaper 

och framsteg, och slutligen statens inverkan på världsmarknaden, vilket mäts genom att 

undersöka värdet av det staten producerar jämfört med totalen av det världsmarknaden 

tillverkar, och dessutom värdet av det staten tillför till den totala världshandeln (CIP-report, 

2013: 6-7). Variabeln för industrialisering är även den på kvotskalan, där värdena från början 

inleddes på 0, och maxvärdet var 0.35 i denna uppsats, där vissa stater exempelvis hade värdet 

0,002. För att enklare kunna jämföra styrkan på framför allt B-koefficienten är det dock 

fördelaktigt om variablerna går i samma storleksförhållande. Värdena i variabeln har därför 

värdena multiplicerats med 100, så att maxvärdet i denna uppsats är 35 istället för 0.35.  

 Kontrollvariabel 3 – Konflikter  

Den fjärde bakomliggande faktorn som kommer testas är konflikter, och risken för konflikter. 

I uppsatsen testas detta efter Global Conflict Risk Index, som efter faktorerna interna 

konflikter, grannländers konflikter och hur många år sedan senaste konflikten var, mäter den 

statistiska risken för att en konflikt kommer bryta ut inom 1-4 år. Skalan, som även den är på 

kvotskala går från 0-30, där 0 står för minst risk och 30 för högst risk.  

 Kontrollvariabel 4 – Turism  

Vidare kommer turism, och hur turistvänlig staten är utifrån givna indikatorer att undersökas. 

Uppsatsen utgår från The Travel and Tourism Competitiveness Index, som genom att mäta 

bland annat visumregler, infrastruktur vad gäller specifikt resor in och ut ur landet, 

turistservice, standard på hotell och priser, tar fram ett index på hur välmående turistsektorn 

är. Samma logik har applicerats på turismindexet som på industrialiseringsindexet, där 

värdena från början gick från 2.4 till 4.5 i denna uppsats, men nu även det går från 24 till 45 

på kvotskalan.   

 Kontrollvariabel 5 – Klimat  

Klimat har i uppsatsen delats upp i huvudsakligen tre kategorier, vilka blivit tempererat 

klimat, subtropiskt klimat, samt tropiskt klimat. Då det visserligen finns fler klimatzoner 
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världen över, och dessa zoner har flera underkategorier, så har dessa tre kategorier valts därför 

att det är inom dessa zoner företagen som ingår i analysen opererar inom.  

Figur 1, Klimat 

 

Den tempererade zonen kännetecknas av fyra årstider med ett generellt sett milt klimat utan 

plötsliga extrema väderskiften, och är ofta nederbördsrikt. Den subtropiska zonen 

kännetecknas av heta och torra somrar, och milda nederbördsrika vintrar. Den tropiska zonen 

kännetecknas av hög luftfuktighet och varma temperaturer året om, men med plötsliga 

väderskiften och ofta mycket kraftiga regnfall (Education Scotland, n.d.). Den tropiska zonen 

har därför i uppsatsen blivit klassificerad som det mest missgynnsamma klimatet för företag, 

och har fått kodningen (3) och den tempererade zonen som det mest gynnsamma, och har fått 

kodningen (1), på grund av de mer milda och förutsägbara väderförhållandena jämfört med 

den tropiska zonen. Variabeln befinner sig därmed på en kvalitativ nominalskala.  

 Kontrollvariabel 6 – Landlåsta stater 

Stater som inte är landlåsta har fått kodningen (1), och stater som är landlåsta har fått 

kodningen (2), och variabeln befinner sig då även den på en kvalitativ nominalskala.  

 Kontrollvariabel 7 – Korruption  

Denna variabel läggs in trots att det redan finns en korruptionsvariabel som mäter hur stort 

problem korruption är för företagen. Syftet med denna variabel blir då utifrån ett mer 

objektivt index som tas från Transparency International, att mäta främst huruvida vissa av 

företagens problem beror på utbredd korruption i staten, och att detta i sin tur påverkar 

mänsklig och ekonomisk utveckling. Hade ursprungsvariabeln för korruption använts här 

hade analysen svarat på frågeställningar i stil med om företagens syn på infrastruktur påverkas 
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av företagens syn på korruption, istället för om företagens syn på infrastruktur påverkas av 

den faktiska korruptionen i staten. Denna variabel läggs med andra ord in främst för att testa 

vad som kan tänkas påverka företagens attityder mot vissa frågor eller hinder de står inför. 

Detta index befinner sig på kvotskala och går från 0-100 där 0 är mest korrupt och 100 minst 

korrupt. 

5. Analys 
Uppsatsen går nu över till studiens analyserande del, där de oberoende variablernas påverkan 

och förklaringsfaktor, samt deras samband testas mot de beroende variablerna, vilket kommer 

att genomföras med hjälp av de analysmetoder som omskrevs i kapitel 2. Syftet med analysen 

blir således att undersöka företagsmiljöns påverkan på mänsklig och ekonomisk utveckling, 

samt utreda för hur kontrollvariablerna orsakar och påverkar de beroende variablerna. Kapitlet 

inleds med beskrivande statistik i form av redogörelse för uppsatsens alla variabler och deras 

värden, fördelningen av uppsatsens beroende variabler, samt korrelationsmatriser som visar 

det statistiska sambandet mellan uppsatsens alla variabler.  

5.1. Beskrivande statistik 
De beroende variablerna redovisas i tabell 1 på statlig nivå, dvs. varje stat där företagen 

opererar har fått ett värde, trots att det som sagt senare i analyserna är varje enskilt företag 

som blivit tilldelat ett BNI och HDI-värde. Anledningen till detta är att syftet med tabellen är 

ge en överskådlig bild av variablerna, och då det är 136 stater som företagen opererar inom, 

och så länge inte flera stater har samma värde finns det således 136 olika BNI och HDI-

värden, varför det blir mer logiskt att redovisa dessa för varje enskild stat.  
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Tabell 1, Beroende och oberoende variabler  

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

      
HDI 136      .64      .13      .35  .88 

BNI per capita 136      5245      5120      260 22610 

Infrastruktur 81 722 1.65      .90 0 4 

Skattefrågor  114 476 1.39 1.15   0 4 

Informella sektorn 112 636 1.48 1.37 0 4 

Byråkratiska faktorer 96 927 1.30      .96 0 4 

Brottslighet m.fl.  109 878 1.78 1.19 0 4 

Ägare: Kvinnor 107 464 1.67      .46 1 2 

Toppchef: Kvinna 88 666 1.84      .36 1 2 

Anställda kvinnor 56 703       .94 1.13 0 8 

      

Källor: The Enterprise Surveys, The World bank (2016), United Nations (2015) & GNI per capita data, The World 
Bank (2015). 
                                                                                                                              
Figur 2, Histogram(HDI) 

                  Skewness -0.343 

 
Histogrammet ovan visar HDI variabelns fördelning, och vi kan tydligt se att det inte finns 

några egentliga extremvärden, utan variabeln är relativt jämnt distribuerad. En anledning till 
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detta kan såklart vara att den bara går från 0-1, och det således egentligen inte finns några 

extremvärden för den att anta. Snedheten, eller ”skewness”, i variabeln är därför låg, vilket 

anges med ett positivt eller negativt tal, beroende på om fördelningen är sned åt höger eller 

vänster, där en helt symmetrisk fördelning har värdet noll, och ju längre från noll, desto 

snedare är fördelningen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 56). HDI-variabeln är 

således relativt jämnt fördelad, vilket också kurvan hjälper till att illustrera, om än aningen 

negativ, dvs. plattare i början för att sedan toppa i slutet. Detta innebär precis som 

histogrammet ovan illustrerar att de flesta stater som ingår i analysen är samlade runt högre 

HDI-värden, där vi kan se att cirka 47 stater har ett HDI mellan 0.7 och 0.8.                                                                                                                      

Figur 3, Histogram(BNI) 

                                            Skewness 1.336 

 
 

BNI per capita variabeln uppvisar däremot en mer ojämn distribution, vilket är väntat då 

datamängden som nämndes tidigare alltså består av en stor mängd låginkomststater. Som ett 

resultat av detta uppvisar variabeln en viss snedhet i fördelningen som är positiv, vilket alltså 

innebär att den toppar i början för att sedan plattas ut.  
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Tabell 2, Kontrollvariabler 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

      
Klimat 136 2.37      .81 1 3 

Konflikter 104 9.15 8.32 0 30 

Industrialisering  118 6.1 6.89 0 35 

Landlåsta stater 136 1.21      .41 1 2 

Korruption 132 35.91      11.67 11 74 

Demokrati 136 56.39      23.89 3 98 

Turism 97 35.82 5.13 24 45 

      

Källor: CIP-Index, (2012), Education Scotland (n.d), GCR-Index (2015), Freedom House (2016), T&T-Index (2015), 
Geolounge (2015) & Transparency International (2015) 
 
Tabell 3, Korrelationsmatris 1 

 HDI BNI Infrastru
ktur 

Brottslig
het m.fl.  

Byråkrati Inf. 
sektor 

Skattef
rågor 

Chef/kvi
nna 

Ägare/kvinn
a 

Anställda
/ 
kvinnor 

HDI  ,821** -,181** -,037** -,040** -,028** -,006* -0,70** -,118** ,230** 

BNI ,821**  -,076** -,030** ,015** ,006* ,048** -,049** -,090** ,205** 

Infrastruktur -,181** -,076**  ,491** ,565** ,351** ,420** ,036** ,030** -,014** 

Brottslighet 
m.fl.  

-,037** -,030** ,491**  ,563** ,341** ,452** ,042** ,043** -,022** 

Byråkrati -,040** ,015** ,565** ,563**  ,330** ,524** ,043** ,027** ,087** 

Inf. Sektor -,028** ,006* ,351** ,341** ,330**  ,271** ,008* -,015** -,018** 

Skattefrågor -,006* ,048** ,420** ,452** ,524** ,271**  ,021** ,005 ,020** 

Chef/kvinna -,070** -,049** ,036** ,042** ,043** ,008* ,021**  ,422** -,045** 

Ägare/kvinn
a 

-,118** -,090** -,030** ,043** ,027** -,015** ,005 ,422**  -,136** 

Anställda/kvi
nnor 

,230** ,205** -,014** -,022** ,087** -,018** ,020** -,045** -,136**  

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån *Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån  

Det finns ett starkt positivt samband mellan HDI och BNI per capita, men i övrigt inga 

påfallande starka samband mellan beroende och oberoende variabler. Starkast samband 

mellan beroende och oberoende variabler hittas mellan HDI och antal anställda kvinnor, där 

sambandet är positivt, vilket alltså indikerar att ju fler anställda kvinnor företagen har, desto 

högre HDI har staten, och detsamma gäller också BNI per capita. Det är dock för tidigt att dra 

för stora slutsatser om detta, då korrelationsmatrisen inte visar eventuella bakomliggande 

faktorer, och bara för att ett statistiskt samband finns betyder inte det att ett orsakssamband 
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existerar, dvs. att antal kvinnor som är anställda direkt påverkar HDI. Istället kan det finnas 

andra faktorer som påverkar både HDI och kvinnors möjligheter i arbetslivet. Orsakssamband 

förutsätter dock ett statistiskt samband, och det är detta orsakssamband regressionsanalysen 

senare syftar till att undersöka. Det finns inte heller några direkta anledningar att misstänka 

multikollinearitet baserat på korrelationsmatrisen ovan, då inga av variablerna samvarierar i 

så hög utsträckning att det blir alarmerande. Det problematiska med samvariation i de 

oberoende variablerna är att det kan bli svårt att med säkerhet säga vilken eller vilka faktorer 

som egentligen påverkar de beroende variablerna, just eftersom de är inbördes korrelerade, 

vilket brukar kallas för multikollinearitet. Matrisen ovan visar att variablerna Brottslighet 

m.fl. och Byråkrati, Brottslighet m.fl. och infrastruktur, infrastruktur och byråkrati, samt 

byråkrati och skattefrågor tenderar att samvariera i relativt hög utsträckning, varför test av 

multikollinearitet kommer att genomföras i kapitel 5.2.7.  

Tabell 4, Korrelationsmatris 2 

 HDI BNI Klimat Konflikter Industrialisering Landlåsta 
stater 

Korruption Demokr
ati 

Turism 

HDI  .821** -.468** -.401** .449** -.179** .568** .461** .714** 

BNI .821**  -.326** -.387** .428** -.161** .616** .468** .586** 

Klimat -.468** -.326**  -.068** -.335** -.274** -.166** .066** -.240** 

Konflikter -.401** -.387** -.068**  .020** -.007* -.397** -.329** -.138** 

Industrialisering .449** .428** -.335** .020**  -.238** .234** .004 .735** 

Landlåsta stater -.179** -.161** -.274** -.007* -.238**  -.133** -.294** -.324** 

Korruption .568** .616** -.166** -.397** .234** -.133**  .659** .506** 

Demokrati .461** .468** .066** -.329** .004 -.294** .659**  .416** 

Turism .714** .586** -.240** -.138** .735** -.324** .506** .416**  

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån *Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån  

Korrelationsmatris 2 visar överlag starka statistiska samband mellan utvecklingsvariablerna 

och kontrollvariablerna, där turism och korruption visar på starkast samband gentemot de 

beroende variablerna. Matrisen visar dock på starkare samband mellan de oberoende 

variablerna än vad korrelationsmatris 1 gjorde, där industrialisering och turism, demokrati och 

korruption, samt korruption och turism påvisade högt statistiskt samband. Detta innebär inte 

bara att en hög grad av industrialisering hänger samman med en välfungerande turismsektor, 

och att en välfungerande demokrati också hänger samman med bra värden på 

korruptionsindexet, utan som uppsatsen var inne på tidigare kan detta också leda till problem 
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med att sedan avgöra vilken av variablerna som faktiskt påverkar de beroende när de testas 

tillsammans. Även här kommer således test för multikollinearitet att genomföras.   

Syftet med tabell 5 nedan är att illustrera skillnader i medelvärdena på de beroende 

variablerna baserat på minimi- och maxvärdena på de oberoende variablerna, med undantaget 

för antal anställda kvinnor, där så pass få företag hade 500+ anställda kvinnor att det inte hade 

varit sunt att använda det värdet. Istället utgår tabellen från variabelvärdet 2 som maxgräns, 

dvs 11-20 kvinnor, som ändå illustrerar en medelvärdesskillnad i de beroende variablerna. För 

att ta infrastruktur som exempel, så har alltså tabellen slagit samman alla de företag som 

uppgav att infrastruktur inte var något hinder, samt alla de som uppgav att infrastruktur var ett 

väldigt stort hinder, och sedan räknat ut medelvärdena i BNI per capita och HDI baserat på 

dessa företag. 
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Tabell 5, Medelvärdesskillnader baserat på beroende/oberoende variabler 

 

BNI per 

capita (US 

Dollars) 

Human 

Development 

Index 

Medelvärde Medelvärde 

Variabel Infrastruktur 

Inget hinder  

Väldigt stora hinder 

 

6 054 

4 633 

 

,70 

,62 

Politik/byråkrati 

Inget hinder 

Väldigt stora hinder 

 

5 111 

5 668 

 

,67 

,66 

Brottslighet m.fl.  

Inget hinder 

Väldigt stora hinder 

 

5 313 

4 927 

 

,66 

,65 

Skattefrågor 

Inget hinder 

Väldigt stora hinder 

 

4 806 

5 815              

 

,65 

,66 

Informella sektorn 

Inget hinder 

Väldigt stora hinder 

 

5 049 

5 167 

 

,66 

,65 

Toppchefen/kvinna 

Ja 

Nej 

 

5 576 

4 947 

 

,68 

,65 

Ägare/kvinnor 

Ja 

Nej 

 

5 728 

4 842 

 

,68 

,65 

Anställda/kvinnor 

0 

11-20 

 

3 173 

6 248 

 

,61 

,69 

Källor: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016), United Nations (2015) & GNI per capita data, The World 
Bank (2015).  
 

Intressant är att tabellen visar att de företag som anser sig ha väldigt stora problem med 

politik/byråkrati, skattefrågor och den informella sektorn också verkar befinna sig i stater med 

högre inkomst och likvärdig HDI jämfört med företag som inte anser sig ha några problem 

alls med dessa faktorer. En anledning till detta skulle kunna förvisso kunna vara att företagen 

inte har en helt objektiv bild vad gäller exempelvis skatteregler, där det företagen ser som ett 

problem för dem i själva verket är ett välfungerande och effektivt skattesystem. Stora 

skillnader i motsatt riktning ser vi dock när det kommer till kvinnor på arbetsplatsen, samt 

även infrastruktur, där de företag som rapporterade låga värden på dessa variabler också 
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befinner sig i stater med både lägre inkomst och lägre HDI jämfört med de som inte hade 

några problem alls. 

5.1.1.  Klusteranalys 
När nu redogörelsen för uppsatsens variabler är klar, är det dags att påbörja en mer 

jämförande ansats, vilket som det omnämndes i kapitel 2.2 är ett sätt att finna kausalsamband 

genom en kontra-logik, där frånvaron av en faktor kan jämföras med en miljö där samma 

faktor är närvarande. Klusteranalysen ger dock ingen möjlighet att jämföra enskilda variabler, 

men kan ändock ge svar på vilka regioner företagen anser sig ha störst problem, och hur BNI 

per capita och HDI skiljer sig mellan regioner där företagen har små och stora problem osv. 

Klusteranalysen kan således inte ensam bekräfta kausalsamband, men syftar till att beskriva 

hur företagsmiljön upplevs och hur utvecklingen skiljer sig beroende på detta, vilket i sin tur 

sedan tillåter för mer invecklade beskrivningar av variablerna.  

 

Klusteranalysen utgår från de index som skapats av anledningen att dessa fångar flest faktorer 

som ingår i företagsmiljön. Det är dessutom så att dessa index och variablerna som ingår i 

dem är vända åt samma håll och har samma skala, dvs. 0=Inga problem och 4=Väldigt stora 

problem, vilket är en fördel vid klusteranalyser. Som vi kan se i figur 4 är kvalitén på klustret 

tillräckligt bra, då den blå stapeln ligger i det gulmarkerade området, vilket innebär att klustret 

anses godkänt vad gäller träffsäkerhet, och hur väl företagen i de tre klustren skiljer sig och 

samvarierar. Klusteranalysen skapade alltså tre olika kluster, där vi kan se i figur 4 att 

företagen i varje kluster har ungefär samma problem. Med andra ord kan det konstateras att 

har du små problem med den politiska byråkratin har du också små problem med övriga 

faktorer i företagsmiljön, och vice versa. Detta stämmer också väl överens med 

korrelationsmatris 1, som visade på positiva samband mellan de olika indexen. 
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Figur 4, Klusteranalys 

 

Tabell 6 nedan visar medianen av hur stora problem företagen i de olika klustren hade med 

variablerna, och visar därtill att av de företag som ingår i klusteranalysen så anser de allra 

flesta att de står inför små problem, och endast drygt 15 000 företag ingick i klustret som hade 

stora problem, där medianen i alla variabler förutom en låg på tre på fyrgradiga skalan.  

Tabell 6, Klusteranalys 

Index Kluster 1/Små 
problem 

Kluster 2/Måttliga 
problem 

Kluster 3/Stora 
problem 

 Median Median Median 
Infrastruktur 1 2 3 

Byråkrati 0 1 2 

Skattefrågor 0 2 3 

Samhället 1 2 3 

 N. 31 423 N. 27 032 N. 15 560 

Källa: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016) 
 

Vidare kan det konstateras av diagram 1 att Latinamerikanska, och företag från Karibien anser 

sig stå inför störst problem, följt av Mellanöstern & Nordafrika, samt Afrikanska företag 

söder om Sahara. Företag från höginkomstländer, Ostasien & Oceanien, samt Östeuropa & 

Centralasien anser sig därtill stå inför måttligare problem.  
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Diagram 1, Företagsmiljön i regioner 

 
Källa: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016).  

Latinamerika och Karibien, ligger dock i tabell 7 tredje högst bland de mätta regionerna vad 

gäller BNI per capita, och fjärde högst vad gäller HDI, och kan därför vid första anblick ses 

som ett fall som motsäger att utvecklingen är högre där företagen står inför mindre problem. 

Sydasien, Mellanöstern & Nordafrika, samt Afrika regionerna var de som rapporterade att de 

hade störst problem efter Latinamerika/Karibien regionen, och det är också dessa tre regioner 

som rankas bland de lägsta på de beroende variablerna. Ostasien & Oceanien får dock också 

lov att ses som ett motsägande fall, då regionen faktiskt var den som ansåg sig stå inför minst 

problem av alla, men ändå rankar relativt lågt vad gäller BNI per capita och HDI.  

Tabell 7, Medelvärdesskillnader i regioner 

 

BNI per 

capita (US 

Dollar) 

Human 

Development 

Index 

Medelvärde Medelvärde 

Region Afrika söder om Sahara 1 931 ,51 

Ostasien & Oceanien 4 243 ,67 

Östeuropa & Centralasien 6 198 ,75 

Latinamerika & Karibien 7 486 ,73 

Mellanöstern & Nordafrika 3 519 ,67 

Sydasien 1 508 ,59 

Hög inkomst: OECD 16 020 ,85 

Höginkomst: icke-OECD 15 142 ,80 

Källor: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016), United Nations (2015) & GNI per capita data, The World 
Bank (2015).  
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Det kan följaktligen konstateras av diagram 2 att i klustret där företagen har små problem, 

ligger medelvärdet på staternas BNI per capita cirka 600 dollar högre än de stater där 

företagen har större problem, vilket indikerar att den ekonomiska utvecklingen är högre när 

företagen anser sig stå inför mindre problem.  

Diagram 2, Företagsmiljön och BNI per capita 

 
Källor: The Enterprise Surveys, The World bank (2016) & GNI per capita data, The World Bank (2015).  

 

Vad gäller mänsklig utveckling däremot, kan vi visserligen se i diagram 3 att de stater där 

företagen har mindre problem är HDI högre, men dock kan det sägas vara en marginell 

skillnad, och det går inte att dra några större slutsatser.  

Diagram 3, Företagsmiljön och HDI 

 

Källor: The enterprise surveys, The World Bank (2016) & United Nations (2015). 
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Det råder inte heller några större skillnader huruvida företagen står inför stora eller små 

problem beroende på hur stora de är i diagram 4, utan problemen är relativt jämnt 

distribuerade över alla storlekar. En liten skillnad kan ses bland småföretag, som inte verkar 

stå inför lika stora problem som större, men skillnaden är återigen så pass liten att man bör 

vara försiktig med att dra några större slutsatser från det.  

Diagram 4, Företagsmiljön och företagsstorlek 

 

*Småföretag <20 anställda, Medelföretag 20-99 anställda, Storföretag >100 anställda.                       
Källa: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016) 
 

5.2. Orsakssamband 
Studien går nu in i analysens mer förklarande del, där huvudmålet är att undersöka för 

kausalsamband, och se huruvida statistiska samband också är orsakssamband, eller om de är 

skensamband i den bemärkelse att det är bakomliggande faktorer som driver på både 

företagsmiljön och utveckling. Inledningsvis testas företagsmiljöns påverkan på ekonomisk 

och mänsklig utveckling i bivariata och multivariata regressionsanalyser, och sedan på ett 

induktivt sätt se vilka oberoende variabler som uppvisar störst påverkan, och sedan testa dessa 

tillsammans med de kontrollvariabler som teoretiskt pekar på att de kan ha en påverkan på 

både de oberoende variablerna i företagsmiljön och utvecklingsvariablerna.  

5.2.1. Företagsmiljön och utveckling 
I tabell 8 och 9 nedan redovisas de bivariata regressionerna i en och samma tabell beroende på 

vilken av de beroende variablerna de testas mot. Syftet med detta är att få en så 

lättöverskådlig bild som möjligt över de olika variablernas enskilda påverkan på utveckling, 

och då det är många oberoende variabler som testas är det i redovisningssyfte sundare att 
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ställa upp regressionerna i en och samma tabell, snarare än att göra en separat tabell för varje 

bivariat regression. 

Tabell 8, Bivariata regressionsanalyser av företagsmiljön 

Beroende variabel: BNI per capita 

Oberoende variabler        B        S.E.    R2     N 

     
Informella Sektorn 21.482* 9.954 .000 112 636 

Skattefrågor 188.935***      11.739 .002 114 476 

Politik/Byråkrati  71.731***      15.684 .000 96 927 

Brottslighet m.fl. -114.307***      11.645 .001 109 878 

Infrastruktur -380.276***      17.421 .006 81 722 

Toppchef/Kvinna (Nej) -628.689***      43.018 .002 88 666 

Ägare/Kvinnor (Nej) -885.108***      29.881 .008 107 464 

Anställda kvinnor 6.403***      .430 .004 59 826 

     

***=p<.001, *=p<.005. 
Källor: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016) & GNI per capita data, The World Bank (2015).  
 
Tabell 9, Bivariata regressionsanalyser av företagsmiljön 

Beroende variabel: Human Development Index  

Oberoende variabler        B        S.E.    R2     N 

     
Informella Sektorn -.001***      .000 .001 112 636 

Skattefrågor -.001*      .000 .000 114 476 

Politik/Byråkrati  -.005***      .000 .002 96 927 

Brottslighet m.fl. -.004***      .000 .001 109 878 

Infrastruktur -.024***      .000 .033 81 722 

Toppchef/Kvinna (Nej) -.022***      .001 .005 88 666 

Ägare/Kvinnor (Nej) -.029***      .001 .014 107 464 

Anställda kvinnor .000***      .000 .005 59 826 

     

***=p<.001, *=p<.05. Källor: The  Enterprise Surveys, The World Bank (2016) & United Nations (2015). 
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Tabell 10, Multivariat regressionsanalys av företagsmiljön 

Beroende variabel: BNI per capita 
Oberoende variabler  

Informella sektorn 331.067*** 
(22.045) 

Skattefrågor  218.385*** 
(29.120) 

Politik/Byråkrati 95.403* 
(39.016) 

Brottslighet m.fl. -124.581** 
(38.484) 

Infrastruktur -595.480*** 
(30.175) 

Toppchef/kvinna (Nej) -301.398** 
(88.999) 

Ägare/kvinnor (Nej) -911.948*** 
(62.969) 

Anställda kvinnor 6.625*** 
(.601) 

R2 .086 
N 27 449 

***=p<.001, **=p<. 01, *=p<.05.                                                                                                                                             
Källor: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016) & GNI per capita data, The World Bank (2015).  
     
Tabell 11, Multivariat regressionsanalys av företagsmiljön 

Beroende variabel: Human Development Index 
Oberoende variabler  

Informella sektorn .006*** 
(.001) 

Skattefrågor .004*** 
(.001) 

Politik/Byråkrati .001 
(.001) 

Brottslighet m.fl. -.008*** 
(.001) 

Infrastruktur -.019*** 
(.001) 

Toppchef/kvinna (Nej) -.004 
(.002) 

Ägare/kvinnor (Nej) -.026*** 
(.001) 

Anställda kvinnor .000*** 
(.000) 

R2 .056 
N 27 449 

***=p<.001.                                                                                                                                             
Källor: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016) & United Nations (2015).  
 
 

Som regressionerna visar är det infrastruktur, samt kvinnor i arbetslivet som har störst 

påverkan både på mänsklig och ekonomisk utveckling. Eftersom att variablerna om någon av 
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ägarna eller toppchefen är kvinna är kodade ja=1 och nej=2, visar regressionen att ett steg från 

att ha en kvinna i topposition till att inte ha det, sänker statens BNI per capita och HDI 

avsevärt. R2-värdet är dock väldigt lågt, vilket indikerar att det trots allt är andra faktorer som 

påverkar utveckling mer än att endast kvinnor har toppositioner i företag och att 

infrastrukturen är god. Det finns alltså anledning att misstänka en samvariation mellan 

utveckling och jämställdhet, samt utveckling och infrastruktur och andra bakomliggande 

faktorer vilket redovisas för i kapitel 5.2.2. – 5.2.5.  

 

Det är också anmärkningsvärt att främst skattefrågor och byråkratiska frågor har ett värde på 

B-koefficienten som är positivt. Ett steg uppåt på dessa variabler, dvs. att företagen anser att 

problemen växer, höjer alltså utvecklingen. En tänkbar förklaring är att ett effektivt och 

välfungerande skattesystem av företagen själva uppfattas som ett stort problem, just för att de 

beskattas högt, men att dessa skattepengar också återinvesteras i staten och inte går till 

exempelvis en maktelit. Detsamma kan tänkas om byråkrati-variabeln, där ett effektivt och 

fungerande regelverk ses som ett problem av företagen därför att det kan vara problematiskt 

och tar lång tid för att exempelvis erhålla en viss licens, men att detta regelverk samtidigt 

förhindrar oseriösa och kanske rentav farliga verksamheter. I tabell 10 och 11 testas de 

oberoende variablerna tillsammans i en multivariat regressionsanalys, för att på så sätt 

undersöka den totala påverkan företagsmiljön har på utveckling. Förklaringsfaktorn och 

effekten av de oberoende variablerna på de beroende ändras inte nämnvärt i de multivariata 

analyserna, men det kan dock utläsas att företagsmiljön förklarar drygt åtta procent av 

ekonomisk utveckling, men endast drygt fem procent av HDI. R2-värderna är dock överlag 

väldigt låga, vilket som sagt indikerar att det är andra bakomliggande faktorer som ligger 

bakom utveckling. Det faktum att ändå B-koefficienterna gett relativt högt utslag på flera 

variabler, tyder på företagsmiljön samvarierar med andra faktorer som driver på både 

företagsmiljön och utveckling. Kort sagt kan det alltså sägas att en god företagsmiljö verkar 

hänga samman med ekonomisk och mänsklig utveckling, men att det är andra faktorer som 

driver på både företagsmiljön och utveckling, enligt figuren nedan. Studiens kontrollvariabler 

kommer därför nu att läggas in, för att testa om någon eller några av dessa är de okända 

faktorerna som driver på utveckling.  
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Figur 5, Företagsmiljön som mellanliggande variabel 

 

       

För att undersöka för ett samband i stil med det ovan, så kommer nu de faktorer som gav 

högst utslag i företagsmiljön att testas i regressionsanalyser tillsammans med de 

kontrollvariablerna etablerade teorier menar kan ha en påverkan på både företagsmiljön och 

utveckling i stort. Sedan kommer en så kallad stiganalys att genomföras på de modeller som 

ger högst utslag i analyserna nedan. En stiganalys är i stort en vidareutveckling av 

regressionsanalys, där skillnaden är att det nu analyseras huruvida effekten av en variabel går 

genom en annan (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 373). I denna studies fall ska det 

alltså analyseras huruvida effekten av vissa faktorer i företagsmiljön verkar genom andra 

variabler. I en stiganalys kommer denna studie att titta på korrelationskoefficienten mellan 

variablerna som testas, en koefficient som kan gå mellan -1, vilket är ett perfekt negativt 

samband, och +1, vilket då är ett perfekt positivt samband.  

5.2.2. Jämställdhet, industrialisering och demokrati 
Variablerna för jämställdhet kommer att testas först. Kontrollvariabeln för industrialisering 

och demokrati kommer att läggas in tillsammans med jämställdhetsvariablerna, då det kan 

tänkas att ett mer demokratiskt samhälle, samt ett mer moderniserat samhälle har ett starkare 

civilsamhälle, och ett mer inkluderande samhälle för alla. Det hade dessutom varit 

eftersträvansvärt att testa jämställdhetsvariablerna som beroende variabel, för att få tydligare 

värden på vad som påverkar att kvinnor har större roll i företag. Dock visade det tidigare 

Cronbach’s alpha testet att jämställdhetsvariablerna trots allt inte är särskilt samvarierade, och 

det blir svårt att få ett entydigt resultat i ett försök att testa vad som påverkar kvinnans roll i 

företagen. Alternativet hade isåfall varit att testa dem en och en som beroende variabel, men 

det hade återigen blivit svårt att få ett enhetligt resultat. Variablerna kommer därför testas mot 

utvecklingsvariablerna tillsammans med industrialisering och demokrati för att se hur 

förklaringsfaktorn ändras när dessa variabler läggs in i modellen.  

Ekonomisk och 
mänsklig 

utveckling

Företagsmiljön

Okänd faktor
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Tabell 12, Regressionsanalys av jämställdhet, industrialisering och demokrati 

Beroende variabel: BNI per capita 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4 

      
Toppchef/kvinna (Nej) -167.673** 

(70,610) 
-391.689*** 

(66.430) 
-223.952*** 

(-.016) 
 -257.387*** 

(59.532) 
Ägare/kvinnor (Nej) -1087.438*** 

(50,589) 
-1211.254*** 

(47.481) 
-538,550*** 

(-.055) 
 -654.174*** 

(2.578) 
Anställda kvinnor 5.459*** 

(.501) 
6.022*** 

(.471) 
3.125*** 

(.474) 
 3.726*** 

(.439) 
Demokrati  64.027*** 

(.863) 
 

 
 67.596*** 

(.843) 
Industrialisering   241.511*** 

(2.774) 
 259.190*** 

(2.578) 
R2 .015 .130 .175  .291 
N 41 631 41 631 39 270  39 266 

***p< 0.001. **p< 0.01. Källor: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016),  GNI per capita data, The World 
Bank (2015) & CIP-Index (2012) 
 
Tabell 13, Regressionsanalys av jämställdhet, industrialisering och demokrati 

Beroende variabel: Human Development Index 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4 

      
Toppchef/kvinna (Nej) -.001 

(.002) 
-.004* 
(.002) 

-.012*** 
(.002 

 -.007*** 
(.001) 

Ägare/kvinnor (Nej)     -.027*** 
(.001) 

-.030*** 
(.001) 

-.014*** 
(.001) 

 -.016*** 
(.001) 

Anställda kvinnor .000*** 
(.000) 

.000*** 
(.000) 

.008*** 
(.000) 

 .000*** 
(.000) 

Demokrati  .001*** 
(.000) 

 
 

 .001*** 
(.000) 

Industrialisering   .005*** 
(.000) 

 .006*** 
(.000) 

R2 .020 .127 .175  .266 
N 41 631 41 631 39 270  39 266 

***p< 0.001. *p<0.05 Källor: The Enterprise Surveys, The World Bank (2016), CIP-Index (2012) & United Nations 
(2015).  

 

I modell 1 testas jämställdhetsvariablerna för sig, där resultaten visar att R2- värdet är väldigt 

lågt, men att B-koefficienten ändå visar på viss påverkan. Ett steg både från att ha en kvinnlig 

toppchef och kvinnliga ägare till att inte ha det har en negativ påverkan på både ekonomisk 

och mänsklig utveckling, samtidigt som regressionen visar på att varje anställd kvinna har 

positiv påverkan på ekonomisk utveckling, men variabelns påverkan på mänsklig utveckling 

är mer oklar. Dock är inte variabeln toppchef/kvinna signifikant vad gäller mänsklig 

utveckling, varför inte alltför stora slutsatser bör dras av det värdet.  
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I modell 2, där variabeln demokrati läggs in i regressionen, ökar förklaringsfaktorn i både 

mänsklig och ekonomisk utveckling markant. Vad gäller ekonomisk utveckling förklaras 

variationen till 13 procent av de oberoende variablerna, jämfört med 1.5 procent i modell 1, 

och ett liknande scenario vad gäller mänsklig utveckling. Analyserna visar dessutom att ju 

mer demokratiska staterna är, desto högre mänsklig och ekonomisk utveckling har de. I 

modell 3 testas jämställdhetsvariablerna tillsammans med variabeln industrialisering, som har 

en högre förklaringsfaktor än demokrati, där drygt 17 procent av variationen i de beroende 

variablerna förklaras av jämställdhet tillsammans med industrialisering. I modell 4, där alla 

variabler testas tillsammans, förklaras de beroende variablerna nästan till 30 procent av de 

oberoende variablerna. Industrialisering verkar dock ha både större effekt och större 

förklaringsfaktor på utveckling, och nästa fråga blir då vad som orsakar industrialisering.  

 

5.2.3. Industrialisering 
Industrialisering kommer att testas mot de variabler som kan sägas representera dels hur 

socialt inkluderande samhället är i form av korruption och demokrati, hur naturmässigt 

gynnsamt det är i staten i form av klimat och landlåst, samt slutligen hur konfliktdrabbad 

staten är. Det hävdas nämligen att dessa är faktorer är centrala för att teknologiska framsteg 

ska kunna nås så snabbt och effektivt som möjligt, och dessutom för att göra staten så 

konkurrenskraftig på världsmarknaden som möjligt (Industrial development report, 2015: 49-

54; 103-108).  

Tabell 14, Regressionsanalys av industrialisering 

Beroende variabel: Industrialisering  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

       
Klimat -2.806*** 

(.000) 
    -3.212*** 

(.027) 
Demokrati  .001 

(.001) 
   

 
-.074*** 

(.001) 
Konflikter      .017*** 

(.003) 
    
 

 
 

-.025*** 
(.003) 

Landlåst (Nej)    -4.174*** 
(.053) 

 
 

-8.005*** 
(.054) 

Korruption     .146*** 
(.002) 

.170*** 
          (.002) 

R2 (Justerat) .113 .000 .000    .057    .055           .299 
N 118 118 104     118     118            104 

***=p<.001, Källor: Education Scotland (n.d), CIP-Index (2012), GCR-Index (2015), Freedom House (2016) & 
Transparency International (2015).  
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Regressionen visar att ju mer tropiskt klimat staten har, desto sämre grad av industrialisering 

är det, och variabeln uppvisar dessutom en relativt hög förklaringsfaktor där drygt 11 procent 

i variationen i industrialisering förklaras av klimatet. Varken demokrati eller risk för 

konflikter visar någon förklaringsfaktor, trots att B-koefficienten i modell 3 faktiskt visar på 

att ju högre risk för konflikt desto mer industrialiserad är staten, men då R2-värdet är noll är 

det snarare mer troligt att detta beror på andra faktorer än just oroligheter i staten. En tänkbar 

förklaring är att en stor del av analysenheterna som ingår i datamaterialet är låginkomstländer, 

vilka generellt sett är mer plågade av konflikter än höginkomstländer (Collier, 2007: 26-28), 

och att analysen därför påvisar att konflikter har en större positiv påverkan än vad det 

egentligen har, och detsamma kan sägas om demokrati. Detta visar sig dessutom i modell 6, 

där båda dessa variabler får ett negativt värde, vilket bättre stämmer överens med teorin om 

dessa variablers påverkan på utveckling som omskrevs i kapitel 3. Att staten är landlåst verkar 

även det ha en viss betydelse för industrialisering, där ett steg från att inte vara landlåst till att 

plötsligt bli det hade inneburit en försämring i variabeln. Även korruption uppvisar viss 

förklaringsfaktor och effekt, där alla variabler tillsammans förklarar knappt 30 procent av 

variationen i industrialiseringsvariabeln. 

5.2.4. Infrastruktur 
De ursprungliga bivariata regressionsanalyserna av företagsmiljön visade att infrastruktur har 

störst påverkan på utveckling tillsammans med kvinnors roll på arbetsplatsen, där variabeln 

förklarade tre procent av variationen i HDI, och 0.6 procent av variationen i BNI per capita, 

och relativt högt värde på B-koefficienten. När medelvärdena jämfördes i tabell 5 kunde det 

dessutom konstateras att de stater där företagen hade små problem med infrastruktur hade 

högre utveckling än de stater där företagen hade stora problem med samma variabel. Frågan 

blir då vad som påverkar hur företagen uppfattar infrastrukturen. Återigen kan det tänkas att 

graden av industrialisering, klimat, demokrati, och konflikter påverkar hur företagen ser på 

infrastruktur, då alla påverkar hur fritt det är att transportera varor in och ut ur landet, hur 

svårt det är att få tillgång till mark, och hur stort problem elektricitet är, för att ta några 

exempel. Detta då dessa faktorer kan påverka skicket på vägar och effektiviteten i tullarna 

genom att klimatet gör att de kan bli översvämmade, en odemokratisk stat kan förhindra att 

viss mark görs tillgänglig därför att statens egna företag ensamma ska kunna exploatera den, 

och en stat med låg grad av industrialisering kan ha problem med ett instabilt elnätverk.  
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Tabell 15, Regressionsanalys av Infrastruktur 1 

Beroende variabel: Infrastruktur  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3    Modell 4  Modell 5 

           
Klimat .202*** 

(.004) 
   

 
   .151*** 

(.005) 
Demokrati  .000*** 

(.000) 
 

 
 

 
 .000* 

(.000) 
Konflikter   .004*** 

(.000) 
 

 
   .001** 

      (.000)   
Industrialisering    -.022*** 

(.000) 
 -.018*** 

(.000) 
R2 .032 .000 .002         .035        .050 
N 81 722 81 722 75 098       70 788       64 893 

***=p<.001, **=p<.01, *=p<.05. Källor: Education Scotland( n.d), CIP-Index (2012), Enterprise Survey, The 
World Bank (2016), GCR-Index (2015) & Freedom House (2016).  

Regressionen visar på låg förklaringsfaktor på de oberoende variablerna, där visserligen en 

ökning i graden av industrialisering leder till att företagen får mindre problem med 

infrastruktur. Klimatet har en positiv effekt på infrastruktur, där ju mer tropiskt klimat 

företagen opererar i, desto större problem anser de sig få med infrastruktur. Varken konflikter 

eller demokrati uppvisar någon större effekt på infrastruktur, faktum är att demokrati enligt 

regressionsanalysen inte har någon effekt överhuvudtaget, trots att de hade relativt hög 

förklaringsfaktor och stor påverkan på utveckling i stort.  

 

Det kan således inte sägas så mycket om vad som påverkar infrastruktur utifrån variablerna 

ovan, mer än att just dessa inte har särskilt stor påverkan. Korruption, svaga regeringar som 

inte kan få igenom nödvändiga beslut är dock ytterligare faktorer som kan tänkas påverka 

infrastrukturen, exempelvis på grund av att utbredd korruption gör att investeringar som 

kunde lagts på infrastruktur istället hamnar hos en exploaterande elit, eller att inga beslut 

gällande infrastruktur kan tas på grund av en svag regering, eller allmänt osäkert politiskt 

läge. Kingombe (2001:1) menar dessutom att investeringar i infrastrukturen blir oerhört 

mycket dyrare och svårare i stater som är landlåsta, dvs. som inte har någon kustremsa utan är 

omringade av andra länder.  
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Tabell 16, Regressionsanalys av infrastruktur 2 

Beroende variabel: Infrastruktur  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Landlåst (Nej) 
 

.089*** 
(.008) 

 .059*** 
(.008) 

Korruption  -.010*** 
(.000) 

-.009*** 
(.000) 

R2 .002 .015    .016 
N 81 722 79 541  79 541 

***=p<.001, Källor: Enterprise Survey, The World Bank (2016), Transparency International (2015) & GeoLounge 
(2015).  

 

Inte heller huruvida staterna är landlåsta eller korrupta verkar i någon högre utsträckning 

förklara företagens problem med infrastruktur, där tabellen förvisso visar att ett steg uppåt på 

korruptionsindexet skulle minska företagens problem med infrastruktur, precis som att ett steg 

från att inte vara landlåst till att plötsligt vara det skulle höja företagens problem.  

Anledningen till de låga värdena kan dock vara hur infrastruktur har operationaliserats i 

uppsatsen, där det hade varit möjligt att med hjälp av andra operationella indikatorer 

eventuellt få fram andra resultat. Med de teoretiska definitioner och operationaliseringar som 

gjorts i denna uppsats blir resultatet oklart om vad som egentligen påverkar företagens syn på 

infrastruktur, dock hade industrialisering, klimat och korruption störst påverkan.  

 

En regressionsanalys liknande de som genomfördes i kapitel 5.2.2 kommer därför att 

genomföras, med syftet att se vilken av variablerna industrialisering och korruption som höjer 

R2-värdet mest tillsammans med infrastruktur när de testas mot utvecklingsvariablerna, för att 

på så sätt se vilken av dessa som har störst påverkan på utveckling.  

 
Tabell 17, Regressionsanalys av infrastruktur och kontrollvariabler (BNI) 

Beroende variabel: BNI per capita 
Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Infrastruktur -380.276*** 
(17.421) 

-59.347*** 
(14.119) 

-121.727*** 
(18.150) 

-75.367*** 
(16.693) 

-359.626*** 
(14.343) 

Korruption  224.651*** 
(1.090) 

  215.048*** 
(1.187) 

Industrialisering   246.612*** 
(2.158) 

 145.778*** 
(1.813) 

Klimat    -1896.533*** 
(18.708) 

-1325.426*** 
(16.608) 

R2 .006 .353 .158 .117 .482 
N 81 722 79 541 70 788 81 722 69 484 

***=p<.001, Källor: Enterprise Survey, The World Bank (2016), GNI per capita data, The World Bank (2015, CIP-
index (2012), Transparency International (2015), Education Scotland (n.d.),  
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Tabell 18, Regressionsanalys av infrastruktur och kontrollvariabler (HDI) 

Beroende variabel: Human Development Index 
Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Infrastruktur -.024*** 
(.000) 

-.016*** 
(.000) 

-.007*** 
(.000) 

-.013*** 
(.000) 

.000 
(.000) 

Korruption  .006*** 
(.000) 

  .004*** 
(.000) 

Industrialisering   .006*** 
(.000) 

 .003*** 
(.000) 

Klimat    -.066*** 
(.000) 

-.051*** 
(.000) 

R2 .033 .339 .186 .225 .498 
N 81 722 79 541 70 788 81 722 69 484 

***=p<.001, Källor: Enterprise Survey, The World Bank (2016), CIP-index (2012), United Nations (2015),  
Transparency International (2015), Education Scotland (n.d.). 
 

Som kan utläsas av tabellerna ökar förklaringskraften markant när kontrollvariablerna läggs in 

vad gäller båda utvecklingsvariablerna, och det finns därmed anledning att tro att ovanstående 

variabler har en bakomliggande förklaringsfaktor till utveckling. 

5.2.5. Stiganalys 
I den första stiganalysen kommer den direkta effekten av demokrati på utveckling att testas, 

sedan den direkta effekten av demokrati på huruvida kvinnan innehar ett ägarskap i företaget 

testas, och sedan slutligen vilken effekt att kvinnor finns i ägarpositioner har på utveckling. 

Det blir då möjligt att få värden på hur sannolikt det är att demokrati är en bakomliggande 

variabel och kvinnors roll i företagen är en mellanliggande variabel. Anledningen till att det är 

just huruvida kvinnan innehar en ägarroll i företagen som används som variabel är helt enkelt 

att det var den som gav högst utslag i tidigare regressioner.  

Figur 6, Stiganalys av demokrati och jämställdhet 

 

Vad som kan utläsas av figuren ovan är att demokrati har en relativt stor positiv effekt på BNI 

per capita, men att demokrati bara har en mycket svag effekt på huruvida kvinnor har 

ägarpositioner i företag, samtidigt som denna variabel inte heller har särskilt stor effekt på 

BNI per capita

Kvinnor/ägare

Demokrati
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BNI per capita i sin tur. I just denna modell fungerar således kvinnor/ägare ganska dåligt som 

mellanliggande variabel. Nästa modell ska testa hur kvinnor/ägare står sig som 

mellanliggande variabel när den andra kontrollvariabeln, industrialisering testas. 

Figur 7, Stiganalys av industrialisering och jämställdhet 

 

I princip samma resultat kan utläsas här som i figuren innan, nämligen att den bakomliggande 

variabeln återigen visar relativt stor effekt på ekonomisk utveckling, men att den inte visar 

särskilt stor effekt på kvinnor/ägare variabeln, vilken i sin tur inte har någon större effekt på 

BNI per capita. Inte heller här fungerar således kvinnor/ägare särskilt väl som mellanliggande 

variabel, trots att industrialisering har en större effekt på variabeln än vad demokrati har.  

 

I nästkommande modeller testas infrastruktur som mellanliggande variabel, då det var denna 

som gav högst utslag i regressionsanalyserna efter kvinnans roll i företagen.  

Figur 8, Stiganalys av industrialisering och infrastruktur 

 

Industrialisering, som ju var den variabel som var bland de kontrollvariabler som påverkade 

infrastruktur mest, testas först. Liknande samband som i tidigare stiganalyser kan utläsas, dvs. 

en stor direkt effekt på BNI per capita, men att inte heller infrastruktur fungerar särskilt väl 

som mellanliggande variabel. Vi kan dock se att industrialisering har en relativt stor effekt på 

infrastruktur, men infrastruktur har i sin tur inte särskilt stor effekt på BNI per capita.  

BNI per capita

Kvinnor/ägare

Industrialisering

BNI per capita

Infrastruktur

Industrialisering
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Nedan testas de två kvarvarande kontrollvariablerna som hade störst effekt på infrastruktur, 

vilka är klimat och korruption. 

Figur 9, Stiganalys av klimat och infrastruktur 

 

Figur 10, Stiganalys av korruption och infrastruktur 

 

Dessa två modeller uppvisar i princip exakt likadana samband som tidigare modell, dvs. stor 

effekt från kontrollvariablerna på BNI per capita, och även relativt stor effekt från dessa på 

infrastruktur, men att sedan infrastruktur inte uppvisar särskilt stor effekt på BNI per capita i 

sin tur. Slutsatserna som kan dras av dessa stiganalyser är således att effekterna av de 

bakomliggande variablerna på BNI per capita inte går genom företagsmiljön som 

mellanliggande variabel, vilket inte styrker teorin om företagsmiljöns positiva påverkan på 

utveckling. Samma stiganalyser genomfördes med HDI som beroende variabel, men då 

resultaten inte skiljde sig åt något nämnvärt jämfört med BNI per capita finns det heller ingen 

anledning att redovisa dessa analyser.  

5.2.6. Utveckling   

Slutligen kommer de kontrollvariabler som ingått i studien att testas mot 

utvecklingsvariablerna i både bivariata och multivariata regressioner, med syftet att se hur 

variablerna påverkar utveckling när de inte testas tillsammans med företagsmiljön. När nu 

företagsmiljöns påverkan på utveckling testats, och även de kontrollvariabler som enligt 
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Infrastruktur
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särskilda teoretiska prognoser kan påverka både företagsmiljön och utveckling, är det dags för 

studien att konkludera analyserna med ett par sista regressioner. Då de teoretiska prognoser 

som användes för att välja ut kontrollvariabler inte bara spådde om variablernas påverkan på 

företagsmiljön, utan även att de faktorer som blev studiens kontrollvariabler påverkar 

utveckling i stort, vilket testas nedan. I regressionerna ingår dock inte variablerna för 

korruption och huruvida staten är landlåst. Anledningen till detta är att de främst lades in för 

sin teoretiska påverkan på infrastruktur och även industrialisering, och teorierna står sig 

således inte så väl på egen hand som en effekt på utveckling. Som nämndes i kapitel 2.1 är det 

inte sunt att helt enkelt testa så många variabler som möjligt utan teoretisk koppling till 

frågan, varför dessa två variabler inte kommer att testas i analyserna nedan.  
 

Tabell 19, regressionsanalys av kontrollvariabler (BNI) 

Beroende variabel: BNI per Capita  

Oberoende 
variabler 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Modell 5 Modell 6 

           
Klimat -1828.844*** 

(15,504) 
    

 
-973.710*** 

(15.632) 
Demokrati  89.923*** 

(.496) 
  

 
 

 
33.716*** 

(.616) 
Konflikter   -179.784*** 

     (1,314) 
  -155.306***    

     (1.440) 
Turism    533.530*** 

(2.281) 
 276.943*** 

(3.813) 
Industrialisering     291.097*** 

(1.921) 
62.181*** 

(2.636) 
R2 (Justerat) .106 .219 .150 .343       .183        .429 
N 136 136 104 97        118          97 

***=p<.001, Källor: Education Scotland (n.d), GCR-Index (2015), T&T-Index (2015), CIP-index (2012), Freedom 
House (2016) & GNI per capita data, The World Bank (2015).  
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Tabell 20, regressionsanalys av kontrollvariabler (HDI) 

Beroende variabel: Human Development Index  

Oberoende 
variabler 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Modell 5 Modell 6 

           
Klimat -.069*** 

(.000) 
    

 
-.052*** 

(.000) 
Demokrati  .002*** 

(.000) 
  

 
 

 
.001*** 
(.000) 

Konflikter   -.005*** 
     (.000) 

  -.004***    
     (.000) 

Turism    .016*** 
(.000) 

 .014*** 
(.000) 

Industrialisering     .007*** 
(.000) 

.002*** 
(.000) 

R2 (Justerat) .219 .213 .161 .510         .202        .663 
N 136 136 104 97          118          97 

***=p<.001, Källor: Education Scotland (n.d), GCR-Index (2015), T&T-Index (2015), CIP-index (2012) Freedom 
House (2016 &) United Nations (2015). 

 

Regressionerna påvisar att turism och demokrati har störst förklaringsfaktor till både mänsklig 

och ekonomisk utveckling, där B-koefficienterna dessutom är höga, och det kan således 

konstateras att både en hög grad av demokrati samt turistvänlighet leder till utveckling. Att 

turism uppvisar så höga värden behöver dock inte vara så underligt, då det i turismindexet 

som använts i studien ingår faktorer som risk för sjukdomsepidemier & naturkatastrofer, 

personlig säkerhet och hur utvecklat informationssamhället är (Crotti & Misrahi, 2015: 4), 

vilket alla är faktorer som kan tänkas påverka utveckling. Det är således så att turismindexet 

mäter faktorer som i sig kan påverka utveckling, vilket leder till att det trots allt blir tvetydigt 

hur mycket det är turismen i sig som påverkar utveckling, eller faktorer som påverkar turism 

också påverkar utveckling. Vidare uppvisar klimat ett högt värde på B-koefficienten, men ett 

lägre R2-värde, vilket återigen indikerar att det är särskilda faktorer som oftare förekommer i 

tropiskt klimat än tempererat klimat som påverkar utveckling negativt.  

 

Anmärkningsvärt är också att tidigare regressioner visade att industrialisering har en positiv 

effekt på mänsklig och ekonomisk utveckling, och där det sedan visade sig att klimatet hade 

störst påverkan på graden av industrialisering, men sedan att konflikter faktiskt hade en svag 

positiv effekt på industrialisering. Regressionerna ovan visar dock att konflikter har en 

negativ effekt på både mänsklig och ekonomisk utveckling, och att faktorn ensam trots allt har 

en relativt stor förklaringsfaktor till utveckling. Det kan därav konstateras att trots att 

konflikter har en positiv effekt på industrialisering, och industrialisering har en positiv effekt 
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på utveckling, så beror detta på andra faktorer än just konflikter, därför att annars hade det 

varit troligt att konflikter skulle haft en positiv effekt även på utveckling, vilket det inte har.  

Slutligen kan det fastställas att kontrollvariablerna tillsammans förklarar en relativt stor del av 

både mänsklig och ekonomisk utveckling, vilket i princip betyder att tidigare etablerade 

teorier har stärkts av denna studie. I skenet av analyserna som gjorts anses uppsatsens syfte 

härmed uppfyllt, vilket kommer att redogöras för i närmre detalj nedan i slutsatserna.  

5.2.7. Test av multikollinearitet                                                    
Tabell 21, Multikollinearitet 

Variabler   VIF 

Brottslighet m.fl. 1.469 
Politik/Byråkrati 1.469 

 

Variabler   VIF 

Brottslighet m.fl. 1.307 
Infrastruktur 1.307 

 

Variabler   VIF 

Infrastruktur 1.467 
Politik/Byråkrati 1.467 

 

Variabler   VIF 

Skattefrågor 1.393 
Politik/Byråkrati 1.393 

 

Variance Inflation Factor (VIF) ska vara så nära 1 som möjligt och inte överstiga 2.5 för att 

det inte ska råda multikollinearitet mellan variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010: 366). Det finns således i denna studie ingen anledning att misstänka multikollinearitet. 

6. Slutsatser 
När de statistiska analyserna nu är genomförda ska studien konkludera och sammanfatta 

resultatet, beskriva och förklara vilka slutledningar som kan dras av detta i skenet av 

forskningsproblemet, där uppsatsens frågeställningar ska få svar. Eftersom att kortare 

slutsatser redovisades efter varje enskild analys, kommer en del av slutsatserna handla om att 

kort återberätta och sammanfatta vad som redan sagts, och ge frågeställningarna mer explicita 

svar. Slutligen ska det också erbjudas förslag till vad framtida forskning kan och bör fokusera 

på, baserat på denna studies slutsatser och resultat.  

 

Variabler   VIF 

Demokrati 1.769 
Korruption 1.769 

Variabler   VIF 

Industrialisering 2.177 
Turism 2.177 

Variabler   VIF 

Korruption 1.344 
Turism 1.344 



57 
 

Den första slutsatsen som kan dras är att den ekonomiska och mänskliga utvecklingen, i 

uppsatsen operationaliserat som BNI per capita och HDI, är högre när företagen anser sig stå 

inför små problem, jämfört med stora problem. Detta visade sig genom studiens klusteranalys 

där diagram 2 påvisade att det skilde 576 dollar per capita i medelvärdena mellan företag som 

stod inför små problem jämfört med stora problem. Vidare påvisade diagram 3 att även HDI 

var högre när företagen stod inför små problem jämfört med stora. Den beskrivande 

statistiken visade dock att den ekonomiska och mänskliga utvecklingen inte är högre när 

företagen står inför mindre problem vad gäller alla faktorer i den externa företagsmiljön. 

Tabell 5 visade att när företagen hade väldigt stora problem med skattefrågor så var BNI per 

capita cirka 1000 dollar högre jämfört med när de inte hade några problem alls, och cirka 500 

dollar högre när de hade väldigt stora problem med politiska & byråkratiska faktorer, jämfört 

med inga problem alls. Som nämndes i analysen baseras dock detta på företagens vad man får 

anta subjektiva bild av hur stort ett visst problem är. Vad gäller skattefrågor och byråkratiska 

frågor i synnerhet kan det tänkas att företagen anser att det är ett stort problem för dem, då de 

kanske innebär att de måste betala hög företagsskatt, eller att det är många regler att förhålla 

sig till vad gäller exempelvis arbetslagstiftning. I själva verket kan dock dessa vara resultat av 

effektiva och välfungerande system, som visserligen är ett besvär för företagen, men som i 

själva verket tyder på en välfungerande stat.  

 

Tabell 5 beskrev dock även ett förhållande där framför allt infrastruktur och 

jämställdhetsvariablerna påvisade stora medelvärdesskillnader både vad gäller ekonomisk och 

mänsklig utveckling, då BNI per capita var 1 421 dollar mindre när företagen hade väldigt 

stora hinder med infrastruktur jämfört med inga hinder alls, och HDI var 0.62 jämfört med 

0.7. Även alla jämställdhetsvariabler visade upp liknande förhållanden, där som sagt både 

BNI per capita och HDI var högre där kvinnor hade större roll i företagen jämfört med där de 

inte hade det. Detta stämmer också väl överens med korrelationsmatris 1, där det var just 

infrastruktur och jämställdhetsvariablerna som visade upp högst statistiskt samband med 

utvecklingsvariablerna. Det kan således konkluderas att den ekonomiska och mänskliga 

utvecklingen är högre när företagen står inför mindre problem med framför allt infrastruktur, 

men också med brottslighet, korruption och politisk instabilitet. Som diskuterades ovan kan 

det dock inte sägas att den ekonomiska och mänskliga utvecklingen är högre när företagen 

står inför små problem vad gäller alla faktorer som ingår i den externa företagsmiljön. För att 

besvara den första frågeställningen kan det således konstateras att när företagen har små 

problem med infrastruktur, brottslighet m.fl. samt när många kvinnor är anställda eller 
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befinner sig i toppositioner, så är den ekonomiska och mänskliga utvecklingen högre, jämfört 

med när företagen har stora problem med dessa faktorer. Detta var dock de mer beskrivande 

statistiska sambanden, och det är därmed inte sagt det finns en kausalitet mellan ovanstående 

faktorer och utveckling. 

 

Syftet med regressionsanalyserna blev då att också testa orsakssambanden, där det visade sig 

att de flesta av variablerna i den externa företagsmiljön visserligen påvisade relativt höga 

värden på B-koefficienten, men samtidigt låga värden på determinationskoefficienten. De 

multipla regressionsanalyserna visade att företagsmiljön förklarar knappt nio procent av 

ekonomisk utveckling, och drygt fem procent av mänsklig utveckling. Detta, i kombination 

med de höga värdena på B-koefficienterna, indikerar alltså att en god extern företagsmiljö, 

åtminstone vad gäller variablerna infrastruktur, brottslighet m.fl. samt jämställdhet, existerar 

där den ekonomiska och mänskliga utvecklingen är hög, men det är inte primärt 

företagsmiljön som orsakar detta. Den externa företagsmiljön sågs då som en mellanliggande 

faktor till utveckling, och därmed inte en uppenbar kausal mekanism. För att gå tillbaka till 

den syn på kausalitet som omskrevs i kapitel 2.3, kan dock en viss kausalitet mellan 

företagsmiljön och utveckling uttydas. Då regressionerna tillåter jämförelser mellan värdena 

på utvecklingsvariablerna när problemen för företagen ökar, där vi exempelvis i tabell 8 kan 

se att för varje steg problemen för företagen med infrastruktur ökar, sänks BNI per capita med 

380 dollar. För att fortsätta på exemplet med infrastruktur, så jämförs i modellen alltså två 

miljöer som i allt annat är lika förutom det att företagens problem med infrastruktur växer, 

och då sänks och BNI per capita, och en viss kausal mekanism kan därmed inte förkastas. 

Stiganalyserna visade därtill att företagsmiljön som mellanliggande variabel inte förmedlade 

någon större effekt via studiens bakomliggande variabler heller, och de kausala mekanismerna 

i företagsmiljön förblir därför trots allt tvivelaktiga.  

 

För att ge svar åt den andra frågeställningen, så kan det alltså sägas att vissa aspekter av 

företagsmiljön har en positiv effekt på utveckling, medan andra har en negativ effekt på 

utveckling. Ökningar i variablerna skattefrågor, informella sektorn, politik/byråkrati, samt 

antal anställda kvinnor har en positiv effekt på utveckling, och ökningar i variablerna 

infrastruktur, brottslighet m.fl. samt huruvida toppchefen eller några av ägarna är kvinnor har 

en negativ effekt på utveckling, och samma resonemang som ovan med infrastruktur och 

kausalitet kan dras här. Med anledning av de låga värdena på determinationskoefficienten är 

det dock mer troligt att de relativt höga värdena på B-koefficienten beror på att de oberoende 
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variablerna samvarierar med andra faktorer. Med andra ord samvarierar då alltså exempelvis 

god infrastruktur med andra faktorer som är positiva för utveckling, och det är dessa faktorer 

som driver på utveckling, inte infrastruktur i sig. Slutsatserna som kan dras av denna studie är 

därmed att teorin om företagsmiljöns positiva effekt på utveckling inte förstärks, utan snarare 

förstärks de redan etablerade teorierna om ekonomisk och mänsklig utveckling som 

presenterades i denna uppsats. Det är därmed inte sagt att teorin om företagsmiljöns påverkan 

kan förkastas, då exempelvis andra operationella indikatorer möjligtvis hade kunnat ge ett 

annat utslag. Probabilistiskt kan det dock konkluderas att om en god företagsmiljö föreligger, 

så ökar också sannolikheten för att den ekonomiska och mänskliga utvecklingen är högre, 

men det tvetydiga ligger i de kausala mekanismerna i företagsmiljön.  

 

Framtida forskning kan utifrån denna studie framför allt fokusera på två olika inriktningar. 

Den första är att replikera studien men använda andra operationella indikatorer till 

företagsmiljön, för att på så sätt se om förklaringsfaktorn ändras. Den andra vägen hade varit 

att utifrån denna studies resultat genomföra en mer kvalitativ studie, där fokus hade kunnat 

ligga på framför allt klimat och turism, och vad det är som gör att den ekonomiska och 

mänskliga utvecklingen tenderar att vara högre i tempererat klimat, samt vad det är i 

förhållandena där turismnäringen är god som också leder till ekonomisk och mänsklig 

utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

7. Referenslista 
Tryckta källor 

Acemoglu, Daron & Robinson, James (2012) Why nations fail, the origins of power, 

prosperity and poverty, Profile Books LTD, London 

Acs, Zoltan J, Braunerhjelm, Pontus, Audretsch, David B & Carlsson, Bo (2009) ”The 

Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship”. Small Business Economics, Vol. 32, Nr. 1 

Agboli, Mary & Ukaegbu, Christian Chikwendu (2006) “Business Environment and 

Entrepreneurial Activity in Nigeria: Implications for Industrial Development”, The Journal of 

Modern African Studies, Vol. 44, Nr. 1  

Alcácer, Juan & Chung, Wilbur (2007) “Location Strategies and Knowledge Spillovers” 

Management Science, Vol. 53, Nr. 5  

Aterido, Reyes, Hallward-Driemeier, Mary & Pagés, Carmen (2011) “Big Constraints to Small 

Firms’ Growth? Business Environment and Employment Growth across Firms” University of 

Chicago Press 

 

Audretsch, David B, Keilbach, Max C & Lehmann, Erik E.(2006) Entrepreneurship and 

Economic Growth, Oxford University Press, New York 

 

Bergolt, Drago & Lujala, Päivi (2012) “Climate-related Natural Disasters, Economic Growth, 

and Armed Conflict”, Journal of Peace research, Vol. 49, Nr. 1 

 

Brady, Henry E. (2010) ”Doing good and Doing Better: How Far Does the Quantitative 

Template Get Us?” i Brady, Henry E. & Collier, David (red.) Rethinking Social Inquiry. 

Diverse Tools, Shared Standards. Rowman & Littlefield, Oxford 

 

Brady, Henry E. Collier, David & Seawright, Jason (2010)”Refocusing the Discussion of 

Methodology” i Brady, Henry E. & Collier, David (red.) Rethinking Social Inquiry. Diverse 

Tools, Shared Standards. Rowman & Littlefield, Oxford 

 

Brown, Julie & Meczynski, Michal (2009) “ ‘Complexcities’: Location Choices of Creative 

Knowledge Workers” Built Environment, Vol. 35, Nr. 2 

 

Chiffai, Mohamed, Kinda, Tidiane & Plane, Patrick (2012) “Textile Manufacturing in Eight 

Developing Countries: Does Business Environment Matter for Firm Technical Efficiency?” 

Journal of Development Studies, Vol. 48, Nr. 10 

 

CIP-Report (2013) “The Industrial Competitiveness of Nations: Looking back, Forging 

Ahead” United Nations Industrial Development Organization 

 

Cohn, Theodore H (2014) Global Political Economy, Pearson Education Limited, Essex 

 

Collier, Paul (2007) The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be 

done about it, Oxford University Press, Oxford 



61 
 

Collier, David, Seawright, Jason & Munck, Gerardo L. (2010)”The Quest for Standards” i 

Brady, Henry E. & Collier, David (red.) Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared 

Standards. Rowman & Littlefield, Oxford 

 

Crotti, Roberto & Misrahi, Tiffany (2015) “The Travel & Tourism Competitiveness Index 

2015: T&T as a Resilient Contribution to National Development” World Economic Forum 

 

Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola (2010) Statistisk verktygslåda 1: 

Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund 

Dell, Mellisa, Jones, Benjamin F & Olken, Benjamin A (2008) ”Climate Change and 

Economic Growth: Evidence From the Last Half Century” National Bureau of Economic 

Research 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007) 

Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm 

Giuliani, Elisa & Macchi, Chiara (2014) “Multinational Corporations’ Economic and Human 

Rights Impacts on Developing Countries: A Review and Research Agenda, Cambridge 

Journal of Economics, Vol. 38 

Industrial Development Report (2015) “The Role of Technology and Innovation in 

Inclusive and Sustainable Industrial Development” United Nations Industrial Development 

Organization 

Kenny, Charles (2007) ”Measuring corruption in infrastructure: Evidence from transition and 

developing countries” Journal of development studies,Vol. 45, Nr. 3  

King, Gary, Keohane, Robert O. & Verba, Sidney (2010)”The Importance of Research 

Design” i Brady, Henry E. & Collier, David (red.) Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, 

Shared Standards. Rowman & Littlefield, Oxford 

 

Kingombe, Christian K.M. (2011) “Mapping the New Infrastructure Financing Landscape” 

Overseas Development Institute 

 

Moravscik, Andrew (1997) “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International 

Politics”, International Organization, Vol. 51 

Neuman, Lawrence W (2003) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 

Approaches, Pearson Education, Boston 

 

Njoh, Ambe J. & Ananga, Erick (2015) “The Development Hypothesis of Women 

Empowerment in the Millennium Development Goals Tested in the Context Women’s Access 

to Land in Africa” Social Indicators Research Journal 

 

O’Brien, Robert & Williams, Marc (2013) Global Political Economy: Evolution and 

Dynamics, Palgrave, Basingstoke 

 

Prieger, James E, Bampoky, Catherine, Blanco, Luisa R & Liu, Aolong (2016) “Economic 

Growth and the Optimal Level of Entrepreneurship”, World Development, Vol. 82 



62 
 

 

Ruane, Janet M. (2005) Essentials of Research Methods, Blackwell Publishing, Oxford 

 

Sachs, Jeffrey (2005) The end of poverty: Economic possibilites of our time, Penguin Books, 

London 

Schwab, Klaus (2015) “The Global Competitiveness Report: 2015-2016” World Economic 

Forum 

 

Siddhartan, N.S. (2004) “Business Environment, Investment Climate and FDI: Chinese and 

Indian Experiences”, Economic and Political Weekly, Vol. 39, Nr. 36 

 

Silajdzic, Sabina & Mehic, Eldin (2016) “Absorptive Capabilities, FDI, and Economic 

Growth in Transition Economies”, Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 52 

 

Todaro, Michael P & Smith, Stephen C (2011) Economic Development, Pearson Education 

Limited, Essex 

 

Wetherly, Paul & Otter, Dorron (2011) “Introduction: ´Business´ and its ´Environments´” i 

Wetherly, Paul & Otter, Dorron (red.) The Business Environment: Themes and Issues, Oxford 

University Press, Oxford   

 

Elektroniska källor 

 

CIP-Index (2012) Competitive Industrial Performance Index, Hämtades 2016-11-01 

<http://www.unido.org/data1/Statistics/Research/cip.html> 

 

Education Scotland (n.d.) World Climates, Hämtades 2016-10-21 

<http://www.educationscotland.gov.uk/weatherandclimatechange/climate/worldclimates/intro

duction.asp> 

 

Freedom House (2016) Freedom in the World, Hämtades 2016-10-26 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016> 

GEDI (2016) Global Entrepreneurship Index, The Global Entrepreneurship and Development 

Institute, Hämtades 2016-09-30 <https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-

development-index/> 

Geolounge (2015) Landlocked Countries, Hämtades 2016-10-22 

<https://www.geolounge.com/landlocked-countries/> 

GCR-Index (2015) Global Conflict Risk Index, Hämtades 2016-11-01 

<http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/> 

GNI per capita data, The World Bank (2015) GNI per Capita, Atlas Method 

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD> 

The Enterprise Surveys, The World Bank (2016) What Businesses Experience, Hämtad 2016-

09-01<http://www.enterprisesurveys.org>  
 

http://www.unido.org/data1/Statistics/Research/cip.html
http://www.educationscotland.gov.uk/weatherandclimatechange/climate/worldclimates/introduction.asp
http://www.educationscotland.gov.uk/weatherandclimatechange/climate/worldclimates/introduction.asp
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
https://www.geolounge.com/landlocked-countries/
http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
http://www.enterprisesurveys.org/


63 
 

Transparency International (2015) Corruption Perceptions Index, Hämtades 2016-10-25 

<http://www.transparency.org/cpi2015> 

 
T&T-Index (2015) Travel and Tourism Competitiveness Index, World Economic Forum, 

Hämtades 2016-11-03 <http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-

report-2015/economy-rankings/> 

 
United Nations (2015) Human Development Index (HDI), Hämtades 2016-10-23 

<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> 

 

World Bank (2016) Survey Methodology, World Bank, Hämtades 2016-11-18 

<http://www.enterprisesurveys.org/methodology> 
 

 

http://www.transparency.org/cpi2015
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www.enterprisesurveys.org/methodology

