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Fråga: 

 
 

Kan ökad beskattning förbättra ett lands 
institutioner? 

 



medeltiden 



tidigmoderna eran 







En universell process? 

(delvis) parallella processer i Kinas historia 
 

skatter del av europeiska kolonialmakters 
“civiliseringsuppdrag” 

 
utvecklingsstater: viss empirisk evidens för 

positiv koppling skatt – institutionell kvalitet 
men 

forskningen mer fokuserad på ‘resursfällor’ 
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Vad säger statistiken? 



Hönan och ägget? 

”svaga statliga institutioner försvårar 
möjligheten för många fattiga länder att 
bygga upp väl fungerande skattesystem” 

    (Biståndsplattformen, s. 23).  
 
 

 



•  Tema A: statistisk makroanalys av skatt & 
instiutioner 
-  Studie I:  Jämförelse mellan stater & över tid 

Resultat: ökad beskattning=bättre institutioner; 
framför allt direkta & indirekta skatter 
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•  Tema A: statistisk makroanalys av skatt & 
instiutioner 
-  Studie I:  Jämförelse mellan stater & över tid 

Resultat: ökad beskattning=bättre institutioner; 
framför allt direkta & indirekta skatter 
 

-  Studie V: Kopplingen starkare i demokratiska stater 
men försvagas under demokratiseringsprocesser 
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•  Tema B: Historiens inflytande 

-  Studie II: Högre skattetryck i brittiska kolonier kan 
kopplas till bättre institutioner idag 
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•  Tema B: Historiens inflytande 

-  Studie II: Högre skattetryck i brittiska kolonier kan 
kopplas till bättre institutioner idag 
 

-  Studie III:Medeltida finansiering av lokala religiösa 
aktiviterer har haft konsekvenser för demokrati 
idag; 

  jämförelse nordvästra Europa & Osmanska riket 
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•  Tema C: Skatt & politisk aktivering ur ett 
individperspektiv 
-  Studie IV: Afrikanska skattebetalare mer politiskt 

intresserade än de som inte betalar 
 

 

Avhandlingen 



Slutsatser 

högre skattetryck = högre institutionell kvalitet. 
(drivs av demokratiska stater men inte 

demokratisering) 
 

långsiktiga effekter: historiska nivåer och processer 
för beskattning kan länkas till dagens institutionella 

kvalitet. 
 

individer som betalar skatt har ett större politiskt 
intresse än de som inte betalar skatt. 

 
 
 



Implikationer 

 
mer forskning behövs! 

men 
skatt sannolikt ett lovande fält för framtida 

biståndsarbete 
(skattesektorn fick 2012 0,1% av ODA [OECD 2015]) 

 
 
 
 


