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Uppdrag att stödja 
Världsbanken i en studie av 
företagsklimat i svenska 
städer 

Regeringen har enligt beslut den 20 maj 2021 uppdragit Statistiska 
centralbyrån att stödja Världsbanken i genomförandet av studien 
Subnational Doing Business till den del av studien som avser 
företagsklimat i ett antal städer i Sverige. 

Uppdraget innebär att som kontaktpunkt för Världsbanken ge banken 
råd om hur studien ska utformas på ett ändamålsenligt sätt och bidra 
till kontakter mellan institutionen och berörda statliga och kommunala 
myndigheter. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast 
den 1 maj 2022.   

Bakgrund 

Sverige har sedan 2003 ingått i Världsbankens årliga studie Doing 
Business som mäter och jämför ländernas företagsklimat. Världsbanken 
genomför även studier baserade på jämförelser av enskilda städer för 
att jämföra företagsklimatet inom länder. Studier av detta slag 
genomförs under 2021 och 2022 i ett antal EU-länder bl. a. I Sverige, 
Finland och Danmark i samarbete med EU-kommissionen. I studien 
bedöms institutionella förutsättningar för små- och medelstora företag 
och bedömningen utgår från fem områden:  

• att starta företag 
• hantering av bygglov 
• tillgång till elektricitet 
• registrering av egendom 
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• fullföljande av avtal 

Genomfört arbete 

I studien ingår 8 städer/kommuner i Sverige (Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Uppsala) samt 
följande myndigheter: Bolagsverket, Skatteverket, 
Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och Justitiedepartementet. 
Även vissa privata aktörer bland annat inom eldistributionen deltar. 

SCB har under sommaren 2021 tagit kontakt alla berörda myndigheter 
och städer/kommuner och bett de att utse en kontaktperson för denna 
studie. Den 15 september 2021 genomfördes ett kick-off möte med de 
berörda där upplägget av studien presenterades av Världsbanken. SCB 
deltog på mötet också och presenterade sin roll i studien. I praktiken 
har kontakterna oftast skett direkt mellan svenska aktörer och 
Världsbanken men i vissa fall har SCB på begäran agerat som 
mellanhand. Avstämningsmöten mellan Världsbanken, teamleader 
Timor Mici, tmici@ifc.org, och SCB, kontaktperson Kaisa Ben Daher, 
kaisa.bendaher@scb.se, genomfördes varannan vecka under sommaren 
och hösten 2021. 

Under hösten skickades frågeformulären ut till samordnare i 
kommunerna och datainsamlingen avslutades runt årsskiftet 
2021/2022. Kontakter med statliga myndigheter har tagits med begäran 
att komma i kontakt med deras lokala kontor samt för att få mer 
information om hur systemet fungerar i Sverige. Därefter har 
Världsbankens team sammanställt och granskat materialet och i 
mars/april 2022 har ett antal bilaterala möten ordnats mellan 
Världsbanken och respektive myndighet/kommun s.k. Right of Reply 
meetings. 

Återstående arbete 

Världsbanken håller för närvarande på med att sammanställa en 
resultatrapport från studien som enligt planen ska publiceras innan 
sommaren 2022. SCB:s åtaganden i denna studie är därmed 
genomförda.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Kaisa Ben Daher 
Sektionschef 
Sektionen för samordning, Avdelningen för Ekonomisk statistik och 
analys 
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