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Sammanfattning  
Små och medelstora företag är betydelsefulla för en växande ekonomi och utgör 99 % av 
samtliga företag i Sverige. Nya idéer och innovationer skapas ofta av småföretag som växer 
snabbt vilket ger incitament till att skapa en miljö som bidrar till att små och medelstora 
företag kan driva, innovera och skapa nödvändiga jobb. Små och medelstora företag spelar 
därför en betydande roll för sysselsättningen och ekonomin som helhet vilket gör studier på 
detta område relevant. Små och medelstora företag står inför ett flertal svårigheter jämfört 
med större företag. En faktor som påverkar företagens möjlighet till att växa är en begränsad 
tillgång till finansiering. Större företag är mer benägna att låna pengar vilket också den 
resursbaserade teorin förutspår. Tillgång till finansiering kan ses som en konkurrensfördel och 
leder till fler investeringar vilket stimulerar tillväxten och därmed sysselsättningen.  
 
 Resursbaserade teorin utgår från konkurrenskraftiga resurser hos företag och kommer att i 
denna studie att användas till att identifiera företagsspecifika faktorer som på något sätt kan 
förklara sysselsättningen hos små och medelstora företag. Studien inriktar sig på 
hotellbranschen med restaurangverksamhet på den svenska marknaden. I uppsatsen undersöks 
det hur skuldsättningsgraden, tillväxten, storleken, ålder och fördröjd variabel av antal 
anställda påverkar antalet anställda. Studien baseras på en kvantitativ undersökning med 
deduktivt angreppssätt över tidsperioden 2008 till 2016. Resultatet redovisas i en univariat 
analys i form av deskriptiv statistik, bivariat analys bestående av en korrelationsanalys samt 
en multivariat analys i form av en regressionsanalys. Det empiriska resultatet indikerar på att 
större företag med högre skuldsättningsgrad är mer benägna att anställda fler. En slutsats är att 
tillgången till ekonomiska resurser ger företagen konkurrensfördelar, fler möjligheter att 
överleva, tillväxt och ökad efterfråga på arbetskraft. 
 
 
Nyckelord: Små och medelstora företag, sysselsättning, skuldsättningsgrad, tillväxt, storlek, 
ålder, fördröjd variabel, resursbaserad teori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Abstract  
Small and medium-sized enterprise are important for a growing economy and make up 99% 
of all companies in Sweden. New ideas and innovations are often created by small businesses 
that grow fast, which gives incentives to create a platform that helps small and medium-sized 
enterprises drive, innovate and create necessary jobs. Small and medium-sized enterprises 
therefore play a significant role in employment and the economy as a whole, which makes 
studies in this area relevant. The companies face a number of difficulties compared with 
larger companies. A factor that affect small and medium-sized enterprises ability to grow is a 
limited access to funding. Larger companies are more likely to borrow money, which also 
predicts the resource-based theory. Access to finance can be seen as a competitive advantage 
and leads to more investment, stimulating growth and hence employment. 
 
Based on the resource-based theory of competitiveness of a company, this study will be used 
to identify company specific factors that in some way can explain the employment of small 
and medium-sized enterprises. The study focuses on the hotel industry with restaurant 
activities in the Swedish market. The paper examines how debt, growth, size, age and lagged 
variable of the number of employees affects the number of employees. The study is based on 
a quantitative study with a deductive approach over the period 2008 to 2016. The result is 
presented in a univariate analysis in the form of descriptive statistics, bivariate analysis 
consisting of a correlation analysis and a multivariate analysis in the form of a regression 
analysis. The empirical result indicates that larger companies with higher debt ratios are more 
likely to employ more. One conclusion is that access to financial resources gives businesses 
competitive advantages, more opportunities for survival, growth and increased demand for 
labor. 
 
Keywords: Small and medium-sized enterprise, emplyment, leverage, growth, size, age, 
lagged variable, resource-based theory  
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1.	  Inledning	  	  
 
 
I det första kapitlet presenteras en övergripande bild av små och medelstora företags 
betydelse för ett land och en bakgrund till problemet. Vidare förs en problemdiskussion och 
avslutas med studiens problemformulering, syfte och avgränsningar.  
 

 
1.1 Bakgrund 
 
En betydande egenskap hos en blomstrande och växande ekonomi är små och medelstora 
företag(Gill och Birger, 2012). Små och medelstora företag spelar en viktig roll i utvecklingen 
av ett land då företagen bidrar med ekonomisk utveckling på flera olika sätt, bland annat när 
det avser skapande av fler jobb (Kongolo, 2010). Utveckling av gamla idéer, produkter, 
tjänster och processer som ersätts av nya, bättre och effektivare lösningar är viktig för en sund 
ekonomisk utveckling. Nya idéer skapas ofta av nya småföretag som växer snabbt och som 
även kan skapa nya industrier. (Wiklund, 1998) Detta ger incitament till att skapa en miljö 
som bidrar till att småföretag kan driva, innovera och skapa nödvändiga jobb som en strategi 
för en bättre ekonomisk utveckling(Kongolo, 2010). Små och medelstora företag spelar därför 
en betydande roll för sysselsättning och ekonomisk återhämtning för ett land och förväntas 
lösa arbetslöshet- och utvecklingsproblem i framtiden (Kongolo, 2010; Wiklund, 1998) vilket 
gör studier på detta ämne relevant. 
 
I vilken utsträckning olika typer av små och medelstora företag genererar jobb tycks varierar 
mellan länder och socioekonomiska sammanhang (Ayyagari et al., 2011) vilket motiverar att 
rikta fokus i denna studie på små och medelstora företag i Sverige. I den globala ekonomin 
som råder behöver Sverige fler nya och växande företag. Faktum är att det idag finns cirka 1,2 
miljoner företag i Sverige och av dessa utgör 99 % små och medelstora företag. Av de större 
branscherna på marknaden ökar antalet anställda mest inom tjänstesektorn hotell och 
restaurang. (Tillväxtverket, 2018) Det finns ett flertal studier om de små- och medelstora 
företagens roll när det gäller antalet anställda inom industribranschen men betydligt färre 
inom tjänstesektorn vilket är problematiskt då tjänstesektorn står för den största aktiviteten i 
den svenska ekonomin (Davidsson et al. 2002; Yazdanfar och Öhman, 2018). I motsats till 
andra studier betonar denna studie tjänstesektorn och antalet anställda i hotellbranschen med 
resutrangverksamhet i Sverige. Tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen har ökat och är 
den sektor där flest företag i Sverige startas. Det är följaktligen en sektor som är viktigt för 
svensk tillväxt. (Tillväxtanalys, 2008) Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande 
branscher och allt tyder på en fortsatt ökning vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för 
hotell och restaurangbranschen(Backman et al., 2017). Efterfrågan på hotell blir alltmer hög 
där efterfrågetillväxten inte enbart är turismen utan kommer även numer från affärs- och 
konferensgäster som pressar upp priserna. Den ekonomiska konjunkturen i Sverige är fortsatt 
stark vilket gynnar den positiva utvecklingen på hotellmarknaden som visar på ett tydligt 
samband mellan tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) och tillväxten av belagda 
hotellrum. (Visita, 2016) Som svar på detta finns det behov av att studera denna effekt på små 
och medelstora företag inom hotellverksamheten med en restaurangrörelse. 
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1.2 Problemdiskussion 

Den resursbaserade teorin kan användas för att förklara ett företags prestanda och för att 
förstå hur ett företags resurser kan bidra till affärsframgång. Tillämpningen av teorin kan vara 
användbart för att identifiera konkurrenskraftiga resurser och strategier som behövs för att få 
finansiering som kan bidra med ekonomisk hållbarhet. (Barney, 1991; Barney och Hesterly, 
2012) Faktum är att ett utav de största hindren hotellbranschen står inför är tillgången till 
ekonomiska resurser (Leonidou, 2013). Företag använder sina resurser som genereras både 
intern och externt för att göra investeringar i hopp om att få företaget att växa och uppnå 
högre lönsamhet. Det är efter sådana investeringar företag kan anpassa och utveckla sin 
teknik, anställa fler människor, utöka sina produkter och etablera sig på marknaderna. En 
bristande tillgång till ekonomiska medel kan leda till en instabil sysselsättningspolitik då det 
finns flera hinder som små och medelstora företag står inför när det gäller de 
marknadsmässiga bristerna om man jämför med större företag. (Castrogiovanni, 1996) Större 
företag har lättare tillgång till extern finansiering vilket innebär att de är bättre positionerade 
att låna pengar vilket i sin tur resulterar i fler möjligheter till investeringar (Arnold, 2002). 
Investeringar leder till tillväxt och så småningom jobbskapande. Detta innebär att större 
företag är mer resursbaserade vilket gör att dem är mer diversifierade och lider mindre av 
informationsasymmetri, ekonomisk nöd, volatilitet i kassaflöde och faran att hamna i konkurs 
(Yazdanfar och Öhman, 2015). Davis och Henrekson (2006) menar att med rätt 
förutsättningar kan företagare undvika marknadsmässiga hinder och istället försöka anpassa 
sina verksamheter och istället främja personer som vill starta företag.  Turismen som 
innefattar hotellverksamheter drivs av låga inträdeshinder på marknaden och fokus bör ligga 
på stöd till entreprenörskap och nyföretagande och dess överlevnad(Europeiska 
kommissionen, 2014).  

För en långsiktig tillväxt är det viktigt att förstå vilken utsträckning olika företag kan växa och 
spridas i en ekonomi. Detta är särskilt sant i ljuset av den senaste utvecklingen av teknologi 
som råder just nu. Utvecklingen av teknologin kan leda till nedskärningar i vissa traditionella 
aktiviteter samtidigt som nya typer av ekonomiska aktiviteter introduceras av unga företag 
vilket därmed gör små och medelstora företag och entreprenörer till relativt viktiga 
jobbskapare. (Criscuolo et al., 2014) En förstärkning av småföretagens utveckling och att 
främja entreprenörskap är därför att föredra då det skulle bidra till ekonomisk utveckling med 
utgångspunkt att småföretag antas skapa hälften av alla nya jobb. (Fölster, 2000; Kongolo, 
2010) Empiriska bevis som finns på ett företags tillväxt och antalet anställda har blandats och 
man kan därför inte säga något om att små och medelstora företag är viktiga bidragsgivare till 
fler jobb (Ayyagari et al., 2011). En slutsats i Davis och Henrekson (2006) artikel är att det 
krävs mer än bara tillväxt för att skapa fler jobb.  
 
Utöver de förgående diskuterade faktorerna som kan påverka utbudet av antalet anställda 
finns det även flera studier som har funnit samband mellan antalet anställda och andra 
variabler som företagens storlek och ålder.  Criscuolo et al. (2014) menar att det är viktigt att 
veta vilka grupper (små kontra stora, unga vs gamla) som skapar jobb. Detta bekräftar 
Davisson et al. (2002) som skriver att företagets storlek är den mest studerade faktorn för sina 
bidrag till tillväxt och frågan om att kunna anställa fler människor. Neumark et al. (2011) 
skriver att forskare som undersökt arbetsskapande av arbetsgivarens storlek har fått utstå 
kritik. Han menar att forskare som har gjort likhetsgranskning av jobb som skapats av 
småföretag med jobb som skapats av stora företag. Kritiken är således att småföretag skapar 
jobb som tenderar till att existera en kortare period, betalar lägre löner samt har mindre 
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generösa fördelar gentemot sin anställda. Dessutom hävdar författarna att småföretag tenderar 
till att ha sämre arbetsförhållanden och ger en mindre yrkesutbildning. (Neumark et al., 2011) 
Även om detta argument är viktigt är det inte i fokus för denna studie. Studien inriktar sig på 
vilka faktorer som förklarar skapandet av jobb och då är arbetsgivarens storlek en relevant 
faktor att beakta vid studier av jobbskapande. Backman et al. (2016) skriver att ett hotells 
storlek påverkar ett företags innovativa förmåga. Större företag har tillgång till större 
finansiella resurser, mångfald i de interna resurserna, kunskap och teknisk potential och 
innehar en bättre förmåga att hantera risker. Dessutom innehar större hotell bättre resurser för 
driva utvecklingsarbetet framåt än mindre hotell (ibid).  
 
Uppfattningen om att det finns ett förhållande mellan ett företags ålder och antalet anställda 
har funnits under en lägre tid. Litteratur visar argument på att äldre företag är mer erfarna och 
har tillgång till lärande effekter vilket innebär att mogna företag kan innovera effektivt 
eftersom de bygger på tidigare rutin. (Majumdar, 1997) Därmed finns en indikation på att 
ålder även kan vara relaterad till förhållandet mellan tillväxt och antalet anställda. Adelino 
(2014) som bland annat undersökte boende och mattjänster redovisar i sitt resultat att 
företagets ålder korrelerar med företagens utbud av jobb. Åldern kopplas även ihop med 
informationsasymmetri eftersom unga företag inte hunnit få ett tillräckligt rykte, trovärdighet 
och materiella tillgångar för att erhålla krediter på gynnsamma villkor (Serrasqueiro och 
Nunes, 2012). Detta är följaktligen av intresse att beakta ett företags ålder och dess utbud av 
arbetstillfällen i studien.  
 
För att skapa jobb krävs en rörlighet på arbetsmarknaden. En mindre dynamisk arbetsmarknad 
kännetecknas i allmänhet av ett högre arbetstagarskydd och större anpassningskostnader. Ett 
företag som omfattas av restriktiva arbetsföreskrifter och förordningar medför stora 
överrensstämmelsekostnader vilket kan leda till en hämmad produktionsprocess. (Van 
Landuyt et al., 2017) Å andra sidan kan stängare arbetstagarskydd motivera arbetare att 
investera i kunskap för att förbättra effektiviteten i företaget som leder till lönsamhet, tillväxt, 
och därmed fler jobb. (Den Butter och Van Garmeren, 2003) Genom dessa politiska frågor 
försöker många länder applicera åtgärder för att underlätta för nystartade företag och 
entreprenörer genom en lättare reglering och minskade skatter får att på så sätt kunna erbjuda 
samhället ännu fler jobb (Fölster, 2000). Många hotell- och restaurangverksamheter är 
beroende av att kunna producera och leverera när efterfrågan är som högst(Visita, 2015) 
vilket gör det svårt för företagen att anpassa sina tjänster och arbetskraft utefter efterfrågan.  
 
 
1.2 Problemformulering 
Ovanstående område är aktuellt likt som vidare studier. Forskare har undersökt sambandet 
mellan antalet anställda, skuldsättningsgrad, tillväxt, storlek och ålder. En begränsad del av 
forskning har undersökt små och medelstora företag i relation till antalet anställda. Denna 
studie utökar den undersökningen genom att studera tjänstesektorn och hotellmarknaden som 
idag ökar mest i faktorn antal anställda. Utifrån resonemanget som presenterades i 
problemdiskussionen kommer uppsatsen utgå från följande forskningsfråga:  
 

- Hur ser sambanden ut mellan relevanta företagsspecifika faktorer och utbudet av 
antalet anställda inom hotell med restaurangverksamhet ut och har tillgången till 
finansiella medel någon betydelse?  
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1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka företagsspecifika faktorer som förklarar utbudet av antalet 
anställda för små och medelstora företag i relation till variablerna skuldsättningsgrad, tillväxt, 
storlek, ålder samt en fördröjd variabel av antal anställda. Studien kommer bidra till befintlig 
forsknings litteratur om små och medelstora företags utbud av arbetstillfällen vilket kan 
komma att påverka ett flertal intressenter, synnerligt politiker eftersom hotell- och 
restaurangmarknaden är en betydelsefull arbetsgivare och står inför regional och nationell 
tillväxt.  
 
1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att endast undersöka en bransch i Sverige. För att fylla 
kunskapsluckan som har identifierats är den utvalda branschen noga utvald då den inte så vitt 
jag vet förekommit i tidigare studier samt är den branschen där antalet anställda ökar mest – 
hotellbranschen. Studien avgränsas även genom att enbart behandla redovisningar för 
räkenskapsåret 2008-2016. Baserat på tidigare forskning har de oberoende variablerna 
avgränsat till att enbart utgöras av skuldsättningsgrad, likviditet, tillväxt, storlek, ålder och 
fördröjd variabel av antal anställda. 
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2. Teoretisk referensram   
 
 
I följande kapitel presenteras studiens referensram som ligger till grund för studien. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av resursbaserad teori som i denna studie kommer att användas 
till att identifiera företagsspecifika faktorer som förklarar sysselsättningen hos små och 
medelstora företag. Teorin följs upp av en presentation av tidigare empiriska resultat för att 
slutligen generera hypoteser utifrån den underliggande teorin och empirin.  Avslutningsvis 
presenteras studiens analysmodell.   
 

 
2.1 Resursbaserad teori  
 
Förenklat uttryckt beskrivs resursbaserad teori på hur företag kan bygga, kontrollera och 
utnyttja specifika resurser för hållbar konkurrensfördel och skapa ekonomiskt värde för ett 
företag. Man kan därför påstå att resurserna har en avgörande roll i ett företags framgångar. 
(Kamyabi och Devi, 2011) Den resursbaserade teorin har sina rötter i ekonomiskteori och 
strategiteori och utvecklades 1959 av Penrose som föreslog att ett företag borde bli betraktad 
som en samling av fysiska och mänskliga resurser i en organisationsstruktur(Kamyabi och 
Devi, 2011; Rangone, 1999). Enligt teorin är ett företags långsiktiga konkurrenskraft 
beroende av resurser som är differentierade från vad de konkurrerande företagen innehar 
(Rangone, 1999). Resurser kan definieras olika och kan enligt Wernerfelt (1984) betraktas 
som en styrka eller en svaghet hos ett företag och klassificeras som materiella eller 
immateriella tillgångar. Enligt Barney (1991) inkluderar resurser all sorts tillgång, kompetens, 
organisationsprocesser, fasta attribut, kunskap etc. som kontrolleras av ett företag och delar in 
resurserna i tre olika kategorier:  
 
- Fysiska kapitalresurser handlar om den fysiska tekniken som tillämpas i ett företag, dess 
tillgångar till råmaterial, geografiskt lokalisering samt anläggningar och utrustning. 
 
- Mänskliga kapitalresurser innefattar bland annat utbildning, erfarenhet, kompetens, 
befattning och relationer ett företags anställda eller ledning besitter.  
 
- Organisatoriska kapitalresurser hanterar företagets rapporteringsstruktur, formell och 
informell planering, styrning och samordning av system samt informella relationer mellan 
grupper i företag. (Barney, 1991)  
 
Resurser som går under namnet kärnkompetenser ligger till grund för strategiska 
konkurrensfördelar. Hur länge ett företag kan dra nytta av en resurs som en konkurrensfördel 
beror till stor del på hur svårt det är för företagets befintliga och potentiella konkurrenter att 
imitera strategin. Ju svårare det är för ett annat företag att förvärva strategin desto längre varar 
konkurrensfördelen. (Barney och Hesterly, 2012) Enligt Barney (1991) krävs det att en resurs 
uppfyller följande kriterier för att betecknas som kärnkompetens och kan uppnå 
konkurrensfördel: Värdefull, unik, svår att imitera och svår att substituera. Ett företag kan 
skapa konkurrensfördelar i en dynamisk affärsmiljö genom att erbjuda ett värde till sina 
kunder som inte konkurrenterna kan duplicera (Barney och Hesterly, 2012).   
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Enligt Wan et al. (2011) ligger två antagande som grund för den resursbaserade teorin. För de 
första besitter olika företag en varierande mängd resurser och kapacitet vilket gör att ett 
företag från en viss bransch kan utföra en aktivitet bättre än motsvarande företag inom samma 
bransch – detta bygger på resursskillnader mellan företagen. För de andra kan resursskillnader 
mellan företagen vara oföränderliga på grund av svårigheter att förvärva eller imitera dessa 
resurser och kapaciteter (Andersèn, 2012). Som ett svar på detta strävar företag efter 
heterogena historiska spår för att skapa olika förutsättningar som påverkar företagens 
möjlighet att åstadkomma resultat och överleva. Lönsamma företag har kapacitet att 
kombinera resurser på ett framgångsrikt sätt och kan därmed vinna konkurrensfördelar. 
(Yazdanfar och Öhman, 2015) När ett företags resurser växer, så kan deras 
investeringskostnader öka, vilket leder till ökad efterfråga på produkter, tjänster och 
arbetskraft (Barney, 1991). I enlighet med den resursbaserade synen har etablerade företag 
haft en längre tid på sig att samla på sig resurser samt har mer immateriella tillgångar såsom 
sociala kontakter, kunskap och marknader än nybildade företag (Auito, 2005). 
 
Att stora företag kan få tillgång till mer resurser (exempelvis intern och extern finansiering 
samt humankapital) än mindre företag är ett betydande element för företag och även något 
som resursbaserade teorin förutspår(Auito, 2005). Enligt teorin anses likaså äldre företag ha 
större tillgång till finansiella resurser än yngre företag vilket ökar de äldre företagens chans att 
bedriva sina verksamheter mer effektivt(Gill och Birger, 2012). Med andra ord, otillräcklig 
tillgång till ekonomiska medel gör det svårare för att anställa och behålla arbete, vilket kan 
leda till instabil sysselsättningspolitik (Yazdanfar och Öhman, 2015). Investeringar kring att 
anställa mer personal beror som många andra investeringar i att ett företag får tillgång till 
finansiella resurser, det vill säga eget kapital och/ eller extern finansiering. När tillgången till 
finansiella resurser hos ett företag förbättras kan det resultera i att deras investeringskostnader 
ökar vilket ger upphov till konkurrensfördelar och ökad efterfråga på arbetskraft. Vidare kan 
detta resultera i att en stark tillväxt i form av ökad försäljning och därmed kan ses som en 
konkurrensfördel då den kan skapa förutsättningar för investeringar i att anställa fler personer 
(Castrogiovanni, 1996; Yazdanfar och Öhman, 2018). Således är företagets resurser en viktig 
förklarande mekanism för hållbar konkurrensfördel (Andersèn, 2012; Autio, 2005 ).  
 
Att appliciera resursbaserad teori på hotellbranschen med restaurangverksamhet kan göras då 
marknaden kännetecknas som en bransch med kraftig konkurrens vilket för det viktigt för 
företagen att hitta nya innovativa sätt att göra hotellet unikt jämfört med sina konkurrenter 
och ständigt vilja förbättra och utveckla företaget. Detta handlar om att som företag och 
entreprenör vara innovativ då det kan påverka ett företags överlevnad, långsiktiga lönsamhet 
och tillväxt (Backman et al., 2017) Den resursbaserade teorin förutspår att större företag 
enklare kan få tillgång till mer resurser både internt och externt (Auito, 2005) Mindre hotell 
står därmed inför en större osäkerhet då de har en begränsad tillgång till ekonomiska resurser 
vilket hindrar nya investeringar som kan leda till en större tillväxt, hämmar utvecklingen på 
nya idéer och jobb. Detta innebär att större hotell är bättre utrustade med resurser av både 
finansiellt och mänskligt kapital.(Wikhamn, 2018) Investeringar i företag behövs för att 
utveckla produkter och tjänster men även för att växa med verksamheten och i antalet 
anställda. 
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2.3 Tidigare studier  
 
Faktorer som är återkommande i studier om jobbskapande hos små och medelstora företag är 
tillväxt, finansiell hävstång, likviditet, lokalisering, storlek, ålder och industrisektor. I en 
studie av Yazdanfar och Öhman (2015) redogjorde författarna för fem nyckelfaktorer som 
påverkar jobbskapande hos små och medelstora företag under perioden 2008-2011. 
Nyckelfaktorerna i studien var finansiell hävstång, likviditet, företagets storlek, företagets 
ålder och företagets industrisektor. Författarna såg variablerna påverka företagens tillgång till 
finansiering vilket i sin tur även påverkar sysselsättningen. Studiens resultat visade på ett 
positivt signifikant samband bland samtliga variabler. Resultatet indikerar på att små och 
medelstora företag med högre finansiella hävstångsförhållande tenderar att skapa fler jobb. 
Vidare påvisade resultatet att företagens storlek(mätt i omsättning) och ålder påverkar 
sysselsättningen vilket innebär att större små och medelstora företag tenderar att få större 
skalfördelar och därmed fler anställda. På samma sätt indikerade även att äldre företag är mer 
etablerade på marknaden vilket gör att de innehar en större mängd anställda.  Vidare 
undersökte forskarna Oliveira och Fortunato (2006) huruvida likviditetsbegränsningar för små 
och medelstora portugisiska tillverkningsföretag påverkar deras tillväxt. De viktigaste 
faktorerna som var kopplade till företagets tillväxt var kassaflöde, storlek och ålder.  
Resultatet visade på att portugisiska tillverkningsföretag är ekonomiskt begränsade. Provet 
delades provet upp i storlek och ålder där forskarna fann att unga och mindre företag är mer 
begränsade av det tillgängliga kassaflödet vilket signalerar att dessa företag har större 
begräsningar till extern finansiering. Detta stöds även av Carpenter och Petersen (2002) som i 
sin studie fokuserar på förhållandet mellan finansieringsbegränsningar och företagets tillväxt.  
Studien inriktar sig på 1600 företag på den brittiska marknaden. Författarna kom fram till små 
och medelstora företag genererar relativt lite extern finansiering. Resultatet stöder synen på att 
tillväxt för små och medelstora företag begränsas genom tillgången till finansiering.  
 
Olika länder syftar till att främja tillväxten av små och medelstora företag och det finns 
emellertid lite forskning kring politiska stöd för små och medelstora företag. Dessutom har 
empiriska bevis som finns på företags tillväxtförhållanden blandats. (Ayyagari et al., 2011) 
Birch(1981) undersökte småföretagens bidrag till sysselsättningen. I hans litteratur återfinns 
att snabbväxande småföretag i USA genererar flest nya jobb. I en senare studie av Voulgaris 
et al. (2005) på den grekiska arbetsmarknaden använde variablerna: Anställda, ålder, 
exportaktivitet, försäljningstillväxt, bruttoinvesteringar, totalskulder, storlek, samt sju 
prestationsvariablar för effektivitet och lönsamhet för att undersöka sysselsättningen. 
Resultatet visade att försäljningsvinstmarginal, lönsamhetsförändring, försäljningstillväxt, 
investeringar i bruttoinvesteringar och tillit på skuld korrelera signifikant och positivt på 
mindre än 1 % till sysselsättningstillväxten. Dom förklarade detta med möjligheten till att 
skapa vinster och en ökad lönsamhet hjälper företag att uppnå en snabbare tillväxt och skapa 
fler jobb genom intern finansiering. Vidare antydde författarna att finansiella begräsningar 
som vanligtvis finns i småföretag enligt teori och empiriska fynd är ett hinder för tillväxten. 
Dessutom visade resultatet på ett negativt samband mellan företagets ålder och 
arbetslöshetstillväxten medan export och företagslokalisering bidrog till 
sysselsättningstillväxten. Gill och Birger (2012) förespråkade även dem i sin studie att det är 
viktigt att identifiera vilka hinder som finns för småföretagstillväxten eftersom det är en viktig 
källa till skapandet av fler jobb. Deras studie utgår ifrån den kanadensiskamarknaden där 
syftet med studien var att undersöka hinder som finns för tillväxten hos små och medelstora 
företag. Faktorer som tas upp i studien är bland annat bristen på finansiering, bristen på 
ledarskap, marknadssituation, försäljning och reglerade frågor påverkar tillväxten hos företag. 
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I resultatet som redovisas i en regressionsanalys baserat på enkäter ifrån 900 observationer. I 
resultatet återfinns negativa relationer mellan brist på finansiering, marknadssituation samt 
regelfrågor relaterat till tillväxten. Vidare uppvisas ett positivt förhållande mellan försäljning 
och tillväxt samt att förhållandet mellan bristen på ledarskap och tillväxt inte var signifikant 
alls. Forskarna kommer därmed fram till att marknadsutmaning och lagstiftande frågor är ett 
hinder för företagens tillväxt men att den viktigaste faktorn som skapar flest hinder är den 
bristande tillgången till finansiering som små och medelstora företag utsätts för.  
 
Yazdanfar och Öhman (2018) berörde även jobbskapande i en nyligen publicerad studie 
genom att undersöka små och medelstora företag i Sverige. I deras studie undersöktes hur 
anställningsnivån påverkades utifrån tillväxt, storlek, ålder och fyra industrisektorer under 
fyraårs period. Industrisektorerna var detaljhandel, grossist, metall och sjukvård. Resultatet 
visade ett statistiskt signifikant inverkan av de oberoende variablerna till beroende variabeln i 
de fyra industrisektorerna som undersöktes. Således indikerar resultatet på att företag med 
högre tillväxthastighet har högre antal anställd liksom större och äldre företag tenderar till att 
anställda fler. I kontrast till Yazdanfar och Öhmans (2018) studie studerade Bigesten och 
Gebreeyesus (2007) förhållandet mellan tillväxt, storlek, ålder och arbetsproduktivitet av 
etiopiska tillverkningsföretag under 1996-2003. Deras empiriska resultat indikerar på starka 
bevis att mindre företag har snabbare tillväxt nivåer än större företag. Dessutom fann de både 
ett negativt och positiv relation mellan företagens ålder och tillväxt. Forskarna drog slutsatsen 
om att företagens tillväxt ökar för äldre företag med minskar med ålder för yngre företag. 
Vidare fann de ett positivt samband mellan arbetsproduktiviteten och tillväxten vilket innebär 
att produktiva företag växer snabbare.   
 
Davidsson et al. (2002) forskning eftersträvade att förstå vilka faktorer som bidrog till 
tillväxten i Sverige. Från studien identifierades företagsspecifika faktorer såsom ålder, storlek, 
plats, juridisk form och industri påverkade företagets tillväxt. Resultatet från deras 
regressionsanalys visade ett negativt signifikant samband mellan företagets tillväxt, storlek 
och ålder vilket innebär att yngre och mindre företag växer mer. Vidare redovisades ett 
positivt signifikant samband mellan tillväxt, industri sektor och juridisk form. Författarna 
drog slutsatserna att unga och små företag tyder på att företag under sina första år på 
marknaden har bättre möjlighet till tillväxt. Fölster (2000) undersökte huruvida den totala 
sysselsättningen ökar när människor väljer att starta egna företag eller om detta bara ersätter 
befintliga jobb. Många länder försöker främja egenföretagandet genom att till exempel 
tillämpa åtgärder för att lätta reglering och minskade skatter för egenföretagare vilket gör 
dessa frågor politiskt viktiga. I sin studie tillämpade Fölster (2000) en fördröjd variabel av 
sysselsättning för att fånga den långvariga effekten av egenföretagande som uppstår när nya 
företag på marknaden börja växa och anställa fler. Han finner i sitt resultat ett positivt 
signifikant samband mellan egenföretagare och sysselsättning vilket innebär att 
egenföretagare har en betydande inverkan på den totala sysselsättningen med en fördröjd 
effekt. I Tabell 1 återfinns en sammanfattning av samtliga presenterade studier.  
  



 
 

 9 

 
Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier. 
 
Studie 
 

 
Land 

 
Antal ftg. 

 
Period 

 
Variabler 

 
Metod 

 
Resultat 

Bigsten, A., 
Gebreeyesus, 
M., (2007) 

Etiopien 
 

5542 1996-2003 Tillväxt, storlek, ålder och 
produktivitet 

GMM En negativt 
samband mellan 
storlek och 
tillväxt. 
Negativt och 
positivt 
samband mellan 
ålder och 
tillväxt. Positivt 
samband mellan 
produktivitet 
och tillväxt. 

 
Carpenter, 
R.E., 
& Petersen, 
B.C., (2002) 
 

 
Storbritannien 
 

 
11930 
 

 
1980-1992 
 

 
Tillväxt, 
kassaflöde, 
storlek och 
ålder 
Regression 
 

 
Regression 
 

 
Tillväxten 
begränsas av 
tillgången till 
finansiering 

Davidsson, P., 
Kirchhoff, B., 
Hatemi-J., A., 
& 
Gustavsson., 
H. 
(2002) 

Sverige 
 

11196 1987-1996 Tillväxt, 
storlek, ålder, 
industrisektor, 
juridisk form, 
plats och ägare 

Regression Negativt 
samband mellan 
tillväxt, storlek, 
ålder och 
plats. Positivt 
samband 
mellan tillväxt, 
industrisektor 
och juridisk 
form 

Fölster, S. 
(2000) 

Sverige Alla 
egenföretagar
e från 24 
Svenska län 

1976-1995 Sysselsättning, 
självanställda, lön, regio 
och tid 

OLS Positivt 
signifikant 
samband mellan 
egenföretagare 
och 
sysselsättning. 

Gill, A., & 
Birger, N., 
(2012) 

Kanada 900 2012 Brist på finansiering, brist 
på ledarskap, 
marknadsutmaningar, 
försäljning, industri och 
lagfrågor 

Regression Bristen på 
finansiering, 
marknadsutman
ing och 
lagfrågor är 
negativt 
korrelerade till 
tillväxt. 
Försäljning och 
tillväxt är 
positivt 
korrelerade. 

Oliveira, B. 
and 
Fortunato, A. 
(2006), 

Portugal 26721 1990-2001 Kassaflöde, 
tillväxt, storlek 
och ålder 

GMM Resultatet visar 
att mindre 
och yngre 
företag växer 
mer. 

Voulgaris et 
al. 
(2005) 

Grekland 6164 1995-1999 Anställda, 
ålder, 
exportaktivitet, 
försäljningstillv 
äxt, 
bruttoinvesterin 
gar, total 
skulder, storlek, 
samt sju 
prestationsvaria 
blar för 
effektivitet och 
lönsamhet. 

Regression Variabler som 
korrelerade 
signifikant och 
positivt till 
sysselsättningsti
llväxten 
var: 
Exportaktivitet, 
försäljningstillv
äxt, totala 
skulder, 
bruttoinvesterin
gar. Ålder 
är signifikant 
negativt 
korrelerade. 

 
Yazdanfar, D., 

 
Sverige 

 
26721 

 
2008-2011 

 
Anställda, 

 
GMM 

 
Positivt 
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& Öhman, P. 
(2015) 

finansiell 
hävstång, 
likviditet, 
storlek, ålder 
och industri 

signifikant 
samband av 
samtliga 
variabler. 

 
Yazdanfar, D., 
& Öhman, P. 
(2018) 

 
Sverige 

 
13548 

 
2009-2012 

 
Anställda, 
tillväxt, storlek, 
ålder och 
industri 

 
OLS 

 
Positivt 
signifikant 
samband av 
samtliga 
variabler. 

       
       
 
2.4 Hypotesgenerering 
 
I detta avsnitt kommer hypoteser formuleras för att definiera faktorer som påverkar 
sysselsättningen i små och medelstora företag. Sedan Birsch arbete (1981) har många studier 
behandlat förhållandet mellan små och medelstora företags bidragande faktor till skapande av 
fler jobb på makroekonomisk nivå inom industribranschen men betydligt färre inom 
tjänstesektorn (Davidsson et al., 2002; Yazdanfar och Öhman, 2018). Ämnet är aktuellt då det 
är en industri som alltjämt ökar och globaliseringen bidrar till en uppgång i efterfråga (Visita, 
2016). Med utgångspunkt från den resursbaserade teorin kan små och medelstora företag 
uppnå en hög prestanda och skapande av arbetstillfällen genom användning av olika resurser 
(Barney och Hesterly, 2012). Det finns flera faktorer som kan förklara utbudet av antalet 
anställda hos företag och för att kunna välja relevanta företagsspecifika faktorer som kan 
förklara antalet anställda hos företag har tidigare studier med liknande syfte tillämpats. 
Baserat på tidigare studier och uppsatsen teori har relationen mellan antalet anställda och ett 
flertal variabler identifierats: Skuldsättningsgrad, tillväxt, storlek, ålder och fördröjd variabel 
av antalet anställd. Ett centralt och återkommande begrepp som ofta används vid beskrivning 
av små och medelstora företags problematik är tillgången till finansiella hinder (Gill & Birger, 
2012; Voulgaris, 2005; Yazdanfar & Öhman, 2015) vilket gör företagens skuldsättningsgrad 
till en viktig aspekt att beakta när diskussioner om antalet anställda förknippat till hotell med 
restaurangverksamhet tas upp. Utifrån den resursbaserade teorin har lönsamma företag en 
bättre kapacitet att kombinera företagens resurser vilket skapar konkurrensfördelar som kan 
komma att leda till en starkare tillväxt (Yazdanfar & Öhman, 2015). När tillgången till 
finansiella medel förbättras ökar investeringskostnaderna, ger upphov till konkurrensfördelar 
och ökar efterfrågan på fler antal anställda vilket kan resultera i en starkare tillväxt. 
(Castrogiovanni, 1996) Detta gör tillväxten till en intressant aspekt att undersöka inom 
hotellsektorn med restaurangverksamhet då det är en bransch med en kraftig tillväxtpotential 
(Tillväxtverket, 2018). Vidare har variablerna storlek och ålder tillämpats i uppsatsen som ett 
flertal andra studier har identifierat som viktiga variabler för skapande av jobbskapande och 
även för små och medelstora företags tillgång till finansiella medel (Bigsten & Gebreeyesus, 
2007; Carpenter & Petersen, 2002; Davidsson et al., 2002; Oliveira & Fortunato, 2006; 
Voulgaris, 2005; Yazdanfar & Öhman, 2015, 2018) samt att det även är något som den 
resursbaserade teorin förutspår (Auito, 2005). Slutligen tillämpades en fördröjd variabel av 
antalet anställda för att få ett så rättvist resultat som möjligt då anställda på ett företag hänger 
samman med antalet under det förgående året. Nedan följer en kortare diskussion om 
uppsatsen variabler och tidigare studier som utformar uppsatsen hypoteser.  
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2.4.1 Skuldsättningsgrad   
 
Finansiella hinder kan anses hämma sysselsättningen eftersom det hindrar till att göra nya 
investeringar i synnerhet för nya innovativa företag som skapar jobb (Acemoglu, 2001; Birch, 
1981). Tidigare forskning har visat resultat i att tillgången till skuld har både statistiskt och 
ekonomisk relevans och är avgörande för att erhålla ekonomiska resurser och för att 
därigenom att öka antal anställda (Yazdanfar och Öhman, 2013) vilket gör det relevant att 
undersöka om företagens skuldsättningsgrad har ett samband med antalet anställda. Således 
leder detta till studiens första hypotes:  
 
H1: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgraden och antalet anställda.  

2.4.2 Tillväxt  
 
Växande företag är grunden för att skapa fler jobb i Sverige. I enlighet med resursbaserade 
synsättet kan tillväxt ses som ett resultat av ett företags utveckling inklusive interna och 
externa resurser och stödja ett företag för att uppnå konkurrensfördelar (Yazdanfar och 
Öhman, 2018). Som framkom i tidigare studier har flera forskare från olika länder funnit en 
positiv koppling mellan företagets tillväxt och antalet anställda (Birch, 1981; Voulgaris et al., 
2005; Yazdanfar och Öhman, 2018). Expansionen för hotellsektorn är aktuell och det är en 
marknad där många små och medelstora företag har möjlighet till stor tillväxtpotential 
(Tillväxtverket, 2018). Det är därför rimligt att anta att ett företag med högre tillväxt har 
större benägenhet att skapa jobb vilket utformar studiens andra hypotes:   
 
H2: Det finns ett positivt samband mellan företagets tillväxt och antalet anställda.  

2.4.3 Storlek  
 
Tidigare forskning har argument på att storleken av ett företag är en relevant variabel att 
beakta i undersökning av små och medelstora företags förmåga att skapa jobb (Davisson et 
al., 2002) Trots att majoriteten av tidigare forskningen pekar på ett tydligt samband mellan 
företagets storlek och antalet anställda råder det delade meningar kring företagens storlek och 
antalet anställda (Aga et al., 2015; Broersma & Gautier, 1997; Pyo et al., 2016). 
Resursbaserade tillvägagångsättet förutspår att större företag har tillgång till fler resurser till 
exempel finansiella resurser (Auito, 2005). Följaktligen förväntas det finnas ett positivt 
samband mellan företagets storlek och antalet anställda.  
 
H3: Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och antalet anställda. 

2.4.4 Ålder  
 
När det gäller antalet anställa och företagets ålder verkar tidigare forskning vara oenigt i sitt 
resultat. Yngre företag kan innovera konkurrenskraftiga idéer och strategier och är mer 
flexibla att anpassa sig efter sin miljö än äldre företag (Aga et al., 2015). Men ur ett 
resursbaserat synssätt saknar yngre företag erfarenhet och resurser. Vidare kan det ta längre 
tid för yngre företag att skapa goda relationer med kunder och leverantörer vilket gör att äldre 
företag kan har ett försprång i och med deras erfarenhet. (Gill och Birger, 2012; Yazdanfar 



 
 

 12 

och Öhman, 2015) Sammantaget indikerar detta resonemang utifrån resursbaserad syn med 
empiriska fynd från tidigare studier att åldern har ett positivt samband med 
sysselsättningsnivån vilket leder till följande hypotes:  
 
H4: Det finns ett positivt samband mellan företagets ålder och antalet anställda.  

2.4.5 Fördröjd variabel  
 
En fördröjd variabel av anställda är logiskt att undersöka då anställda på ett företag hänger 
samman med antalet under det förgående året. En tidigare studie av Braunerhjelm et al. 
(2016) bekräftade en fördröjd effekt och fann ett positivt förhållande mellan fördröjd variabel 
av antal anställda till tillväxt. I en annan studie av Fölster (2000) som tillämpade fördröjd 
variabel av sysselsättning fann även han ett positivt samband mellan sysselsättning och 
nystartade företag. Således förväntas den fördröja variabeln ha ett positivt samband till 
anställda vilket utmynnar till studiens sista hypotes:  
 
H5: Det finns ett positivt samband mellan fördröjd variabel och antalet anställda.  
 
2.5 Analysmodell 
 
Tidigare studier bildar tillsammans med den teoretiska referensramen en analysmodell. 
Modellen bygger antagandet om att skuldsättningsgrad, tillväxt, storlek, ålder och fördröjd 
variabel av antalet anställda kan förklarar sambandet till antalet anställda hos små och 
medelstora företag. Beroende variabeln mäts i antal anställda och de oberoende variablerna är 
skuldsättningsgrad, tillväxt, storlek ålder och fördröjd variabel av antalet anställda.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Analysmodell över studiens variabler.  
 

H1 
Skuldsättningsgrad 

H2 
Tillväxt 

H5 
Fördröjd variabel 

H4 
Ålder 

H3 
Storlek 

 
Antal anställda 
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3. Metod  
 
I det tredje kapitlet redogörs studiens tillvägagångsätt och forskningsprocessen. Kapitlet 
inleds med litteratursökning och källkritik följt av en redogörelse för val av metod, ansat 
urval och datainsamling. Vidare presenteras en operationalisering av studiens samtliga 
variabler och en introduktion till studiens modellspecificering. Avslutningsvis beaktas den 
kritik som kan ställas mot studiens i form av validitet och reliabilitet samt etiska 
förhållningssätt.  
 

 
3.1 Litteraturundersökning och källkritik 
 
Den inledande delen i studien innebar litteratursökning som hade i syfte att precisera den 
problemformulering som ligger till grund för studien. I syfte att skapa en teoretisk 
referensram för att kunna analysera resultatet i min undersökning har relevant litteratur om 
små och medelstora företag inhämtats och granskat för att kunna identifiera eventuella luckor 
som fanns inom det berörda området. Den utarbetade litteraturen skapade sedan en bild av den 
befintliga luckan som existerar inom ämnet där det argumenteras för en begränsad forskning 
kring tjänstesektorns små och medelstora företag och antalet anställda. För att säkerställa att 
studien bidrar med ny forskning inom ämnet valdes hotellbranschen då det är en 
snabbväxande bransch med stor tillväxtpotential. De inhämtade vetenskapliga artiklarna som 
ligger till grund för studien är inhämtade via Mittuniversitetens sökfunktion (Primo) och 
Google Scholar. Olika kombinationer av nyckelord har använts för att hitta relevanta studier 
som belyser det berörda området.  De nyckelord som användes var ”SME”, ”Jobb creation” 
”job destruction”, ”job”, ”Leverage”, ”Growth”, ”Size”, ”Age” ”resource-based view” och 
”laggaded variable”. Vetenskapliga artiklar har även inhämtats via kedjereferenser (de initialt 
funna artiklarnas källförteckningar).  För att säkerställa kvalitet av den vetenskapliga 
litteraturen kontrollerades att artiklarna var ”Peer Reviewed”vilket innebär att artiklarna är 
granskade av experter inom området som säkrar innehållets kvalité. Vidare har även antal 
citeringar tagits i beaktning i val av artiklar samt ett fåtal böcker tillämpats. 
 
3.2 Val av forskningsmetod och vetenskaplig ansats 
 
Efter granskning av vetenskaplig litteratur och med utgångspunkt från studiens syfte som var 
att analysera vilka företagsspecifika faktorer som kan förklara sambandet till antalet anställda 
lämpade sig en kvantitativ metod. Då denna studie är ämnad att undersöka vilka 
företagsspecifika faktorer som förklarar sysselsättningen hos små och medelstora företag med 
utgångspunkt från tidigare studier valdes ett deduktivt angreppssätt. Denna metod lämpade sig 
bäst då en stor mängd data fanns tillgänglig för de valda variablerna och studiesättet innebär 
att studien utgår från redan existerande teori (Bryman och Bell, 2013). Vidare är studiens 
syfte av sådan karaktär att en kvalitativ undersökning inte hade gjort det möjligt att undersöka 
sambandet mellan de oberoende variablerna och antalet anställda i samma utsträckning som 
en kvantitativ metod. Studien utgår från teori till empiri och mätbara faktorer, således har en 
positivistisk kunskapssyn tillämpats (Bryman och Bell, 2013). Då studien kartlägger 
förändringar över tid applicerades en longitudinell design i form av panelstudie. För att 
besvara studiens frågeställning inhämtades material ifrån sekundära källor. Datainsamlingen 
erhölls ifrån databasen Retriver Buisness där information från företagens räkenskaper 
inhämtades. Följaktligen utfördes en univariat analys i form av deskriptiv statistik för att 
beskriva variationen mellan variablerna, en bivariat analys bestående av en korrelationsanalys 
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för att studera eventuellt samband mellan variablerna. Till sist genomförde en multivariat 
analys, en regressionsanalys för att analysera datamängden som är gestaltat av de olika 
variablerna. (Djurfeldt och Barmark, 2011) Detta gjordes för att kunna tolka studiens resultat 
och testa hypoteserna i den empiriska undersökningen för att sedan analysera sambanden 
mellan studiens variabler.   
 
3.3 Urval och datainsamling  
 

Urvalet innefattade endast aktiva aktiebolag i Sverige. Likt studier av Yazdanfar och Öhman 
(2018) avgränsas urvalet till små och medelstora företag som definieras enligt Statistiska 
Centralbyrån (2011) vilket innebär färre än 200 anställda. Urvalet avgränsades även till 
tjänstesektorn, närmare bestämt hotellbranschen för att säkerställa att studien bidrog med ny 
forskning. Datainsamlingen hämtades från databasen Retriver Buisness i form av 
årsredovisningar i Excel-format hos svenska företag. För att endast samla in data för studiens 
syfte tillämpades olika sökkriterier. Sökkriterierna som valdes var aktiebolag med ett intervall 
på 1-199 anställda, en omsättning som var större än 500 000 SEK samt en likviditet som var 
större än 30 %. Studien inriktar sig på hotellverksamhet vilket gjorde att SNI kod 55 
applicerades, urvalet avgränsades ytterligare genom att (1) Drift av konferensanläggningar 
och (2) Hotellverksamhet utan restaurangrörelse valdes bort. Dessa valdes bort då de inte 
omfattar hotellverksamhet med restaurangrörelse (Finansdepartementet, 2005). Anledning till 
att hotellverksamheter utan restaurangrörelse valdes bort var som tidigare nämnt då det är en 
marknad som är en ut av de mest snabbväxande branscherna men även då hotell som har 
restaurangverksamhet har större innovationsförmåga än hotell utan restaurang (Wikhamn, 
2018) vilket är en viktig egenskap i studier om utbudet av antalet anställda. Totalt innehöll 
databasen 1102 företag efter ovan beskrivna avgränsningar därefter hämtades 
företagsinformation i form av årsredovisningar över perioden 2008-2016. 

Företagsinformationen som inhämtades från databasen Retriver Business var följande: Namn 
på företaget, organisationsnummer, skuldsättningsgrad, antal anställda, omsättning, 
omsättningstillgångar, S:a kortfristiga skulder och nettoomsättning. Då studien utgick från en 
undersökningsperiod på nio år var historisk data nödvändigt för att jag skulle kunna beräkna 
olika nyckeltal. Alla företag där ekonomisk information saknades, innehöll ett negativt värde 
på nyckeltal eller företag med under 1 anställd exkluderades. Detta gjordes för att undvika 
risken att uträkningarna skulle ge saknande och felaktiga värden, vilket innebar att den 
slutgiltiga populationen var 472 företag.  
 
 
3.4 Operationalisering  
I detta avsnitt följer en beskrivning av hur studiens variabler har operationaliserats. I tabell 2 
presenteras samtliga variabler som har använts i uppsatsen, en förklaring över mätmetoden 
och vilka studier som har en likvärdig definition av variablerna.   
 
Tabell 2. Operationalisering av samtliga studiens variabler.  

 

Variabel 

 

Förklaring 

 

Referens  

Anställda Den naturliga logaritmen av 
antal anställda. 

Yazdanfar & Öhman (2015) 
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Suldsättningsgrad 

 

Skulder dividerat med 
tillgångar.  

 

Yazdanfar & Öhman (2015) 

 

Tillväxt 

 

Den procentuella 
förändringen i försäljning 

 

Beck et al. (2005); Bottazzi 
och Secchi, (2003a, 2003b); 
Coad (2007); Funke et al. 
(1999); Hart (2000); Heisz 
och LaRochelle-Côté, (2004); 
Yazdanfar & Öhman, (2018). 

 

Storlek 

 

Den naturliga logaritmen av 
företagets totala tillgångar. 

 

Majumdar (1997); Moeller et 
al. (2004); (Yazdanfar & 
Öhman (2015, 2018) 

 

Ålder 

 

Den naturliga logaritmen av 
antal år sedan företaget 
etablerades. 

 

Kachlami & Yazdanfar, 
2016); Oliveira och Fortunato 
(2006); Yazdanfar & Öhman 
(2015, 2018) 

Fördröjd variabel Skapades genom att det första 
värdet i beroende variabelns 
tidsserie exkluderades 

Braunerhjelm & Ding, 
(2016); Fölster (2000) 

 
 

3.4.1 Beroende variabel  
 
Den första variabelns som presenteras i tabell 2 är studiens beroende variabel, antalet 
anställda för det givna året. Den definierades som den naturliga logaritmen av antalet 
anställda. Motivet till att definiera variabeln på detta sätt var utifrån tidigare forskning på 
liknande områden (Yazdanfar och Öhman, 2015). 

3.4.2 Oberoende variabel  
 
Som oberoende variabel i studien användes skuldsättningsgrad, tillväxt, storlek, ålder och 
fördröjd variabel av antalet anställda vilket även går att utläsa i tabell 2.  I enlighet med 
tidigare studier har måttet för skuldsättningsgrad tillämpats genom att beräkna skulder 
dividerat med tillgångar (Yazdanfar och Öhman, 2015) forskning av bland annat av Wiklund 
(1998) har tillväxt beskrivits som en mångdimensionell process och kan mätas av ett antal 
variabler. Indikationer som ofta är återkommande i litteraturen är förändringen av antal 
anställda, omsättning, mervärde och försäljning. I denna studie mättes tillväxten av den 
procentuella förändringen i försäljning vilket även tidigare forskning har gjort (Bottazzi och 
Secchi , 2003a, 2003b; Coad, 2007; Funke et al., 1999; Heisz och LaRochelle-Côté, 2004;  
Yazdanfar och Öhman 2018). För oberoende variabeln storlek användes den naturliga 
logaritmen av företagets totala tillgångar (Moeller et al., 2004; Yazdanfar och Öhman, 2015; 
2018) och för variabeln ålder användes den naturliga logaritmen av antal år sedan företaget 
etablerades (Oliveira och Fortunato, 2006; Kachlami och Yazdanfar, 2006; Yazdanfar och 



 
 

 16 

Öhman 2015; 2018). Fördröjd variabel av antalet anställda tillämpades för att anställda på ett 
företag brukar hänga samman med antal under det förgående året och har identifierats som en 
betydande faktor från tidigare studier (Braunerhjelm et al., 2016; Fölster, 2000). Den 
skapades genom att det första värdet i beroende variabelns tidsserie exkluderades. 
(Braunerhjelm et al., 2016; Fölster, 2000). 
 
3.5 Modellspecificering  
 
I denna studie användes en beroende variabel och fem oberoende variabler. För att kunna 
urskilja studiens resultat arbetades en formel fram som användes till regressionsanalysen: 
 
Anställda it= ∝t + β∗𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑!" + β2∗𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡!" +β3∗𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘!" + β4∗Å𝑙𝑑𝑒𝑟!" 
+ β5∗Anställda-1+𝜇!" 
 
Figur 2. Modellspecifikation  
 
Där:  
 
Anställda = Den naturliga logaritmen för antal anställda  
∝t  = Konstant  
Skuldsättningsgrad = Det finansiella hävstångsförhållandet mellan totala skulder och totala 
tillgångar.  
Tillväxt = Den procentuella försäljningen.  
Storlek = Storlek på företaget vid mättiden. 
Ålder = Ålder på företaget vid mättiden. 
Anställda – 1 = Fördröjd variabel 
µ  = Fel marginal  
i=Individuella dimissionen 
t=Tids dimension  
 
Jag har i studien använt mig utav en dynamisk paneldata genom att inkludera den fördröjda 
variabeln för antal anställda för att få en bättre effekt. Detta gjordes för att en förändring i den 
oberoende variabeln kan tänkas påverka den beroende variabeln nästkommande år. Med andra 
ord kan till exempel tillväxten ha en effekt på anställda, men denna effekt är fördröjd (dvs. 
laggad) eftersom tillväxten påverkar antal anställda på längre sikt. (Djurfeld & Barmark, 
2011) Detta innebar att studiens fördröjda variabel skapades genom att det första värdet i 
beroende variabelns tidsserie exkluderades. Den första delen av resultatet utgörs av en 
deskriptiv statistik för att få en överskådlig blick över den insamlade data och dess värde.  
Sedan utfördes en korrelationsanalys för att testa sambandet mellan studiens variabler samt 
identifiera eventuell multikollinearitet bland urvalets oberoende variabler.  Slutligen testades 
hypoteserna i en regressionsanalys vilket även tidigare forskning gjort (Carpenter & Petersen, 
2002; Davidsson et al., 2002; Voulgaris et al., 2005;). En regressionsanalys försöker visa hur 
y påverkas av olika faktorer x och kallas för mulipel linjär regression om fler variabler finns 
att ta hänsyn till (Djurfeldt och Barmark, 2011). I denna studie används en beroende variabel 
tillsammans med fem oberoende variabler. Intervall för signifikant nivåerna som observerades 
var på 10 %, 5 % samt 1 % nivå i korrelationsanalysen respektive 
regressionsanalysen(Voulgaris et al. 2005). Slutligen genomfördes även statistiska tester för 
att ta reda på studiens förklaringsförmåga, om det finns risk för multikollinearitet samt 
autokorrelation.  Förklaringsförmågan benämns i studien som adjusted R square och är ett 
mått på hur många procent av en variation i beroende variabeln som kan förklaras med hjälp 
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av de oberoende variablernas värde (Djurfeldt och Barmark, 2011). Statistiska måttet VIF 
(variance inflation factor)gjordes för att ta reda på eventuell multikollinearitet vilket hänvisar 
till det faktum att om en x- variabel är multikollinär med en eller flera variabler ökar 
variansen i dess b-värde och det blir därmed svårare att etablera signifikans (Hair et al. 2014; 
Yoo et al., 2015). Det är inte ovanligt med att multikollinearitet uppstår när ekonomisk data 
ska tolkas och multikollinearitet kan ses som ett naturligt inslag av statistiska tester (Lardos, 
1993). Slutligen genomfördes ett Durbin Watson test som bygger på ett framräknande värde 
som varierar mellan 0-4. Värdet bör inte ligga under ett eller över tre – 2 indikerar på det 
optimala värdet i annat fall kan det förekomma en autokorrelation (Neverlove och Wallis, 
1966).  
 
3.6 Validitet och reliabilitet  
 
Två begrepp som är viktiga att reflektera över när det kommer till studiens kvalitet är validitet 
och reliabilitet. Validitet handlar om undersökningens giltighet och relevans det vill säga om 
studien mäter det den avser att mäta. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studiens data är. 
(Bryman och Bell, 2013) För att stärka studiens validitet och reliabilitet genomfördes ett antal 
åtgärder. För att den vetenskapliga litteraturen kontrollerades att artiklarna var ”Peer 
Reviewed” i syfte att öka studiens reliabilitet. Den mänskliga faktorn kan ha betydelse för 
studiens reliabilitet då den kan ha gett upphov till feltolkningar vid översättning av artiklarnas 
innehåll. Vidare har även antal citeringar tagits i beaktning i val av artiklar vilket stärker 
styrkan på dessa källor, det ska tilläggas att relativt nya artiklar har använts och har därmed 
inte utgjort en högre mängd av antal citeringar.  
 
De valda variablerna är noga utvalda utifrån tidigare studier som funnit samband på liknande 
områden. Samtliga variabler har operationaliserats i eget avsnitt för att stärka validiteten och 
för att betona att studien mäter det den avser att mäta. (Bryman och Bell, 2013) Studiens 
variabler har definierats och har enbart utgått från tidigare forskning. Studiens 
modellspecifikation som återfinns i figur 2 stärker studiens förklaringsvärde då den avser att 
testa hypoteserna och identifiera förhållanden mellan de olika variablerna. Detta kan tänkas 
påverka validiteten positivt. Studiens databas kan även påverka reliabiliteten i studien vilket 
har gjort att datainsamlingen i form av företags årsredovisningar skedde från en tillförlitlig 
databas. Man får även anse årsredovisningarna i Sverige som tillförlitliga och anta att de 
efterföljt de lagar och direktiv som finns. Urvalet fokuserar endast på en bransch vilket kan ha 
en negativ inverkan på validiteten på grund av dess avgränsningar, således kan studiens 
generaliserbarhet tänkas minska. Dock var detta ett medvetet val då en bransch valdes ut för 
att säkerställa ny forskning och för att fokusera på en snabbväxande bransch. Ett statistiskt 
mått som uppmärksammats under studiens gång är VIF (variance inflation factor) som 
utfördes i syfte att upptäcka multikollinearitet. När det gället mätning vad VIF bör värdena 
vara så nära ett som möjligt och helst inte överstiga tio (Hair et al., 2014). Värdena som 
uppmärksammades var storlek(=5,994) och fördröjd variabel (= 5,943) vilket i sig är relativt 
höga. Dock ligger värdet på en accepterad nivå men resultatet ska beaktas med en viss 
försiktighet.  
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3.7 Etiskt förhållningssätt  
 
I en forskning är etiska aspekter viktigt och det finns riktlinjer som brukar röra frivillighet, 
konfodentialitet och anonymitet (Bryman och Bell, 2013). Författaren har under studiens gång 
försökt att hålla ett etiskt förhållningssätt vid granskning av materialet som har inhämtats 
enbart i forskningssyfte. Studien är baserad på offentlig data vilket gör att inga konfidentiella 
uppgifter har använts samt att alla företag i studien är anonyma. 
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4. Resultat och analys   
 
I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat som redovisas i en univariat analys i form 
av deskriptiv statistik, bivariat analys bestående av en korrelationsanalys samt en 
multivariat analys i form av en regressionsanalys.  
 

 
4.1 Deskriptiv analys  
 
Tabell 3 presenterar resultatet av den beskrivande statistiken under perioden 2008-2016 av 
små och medelstora företag i hotellbranschen. I genomsnitt tenderade företagen att anställa 13 
personer i den undersökta tidsperioden. Sysselsättningsnivån hos företagen var som mest 199 
anställda och som lägst 1 anställd. Skuldsättningsgradens medelvärde är 0,0296 vilket tyder 
på en låg andel av skulder hos företagen med en standardavvikelse på 0,1681. Av tabellen 
framgår det att den oberoende variabeln tillväxt är skevt fördelad. Minimumvärdet för tillväxt 
är -1,0 medan maximumvärdet är 204 vilket skapar en stor spridning för en variabel som mäts 
i procent. Detta kan bero på extremvärde som jag uppmärksammade i det inhämtade 
datamaterialet ifrån företagens årsredovisningar. Stora skillnader i årsredovisningen mätt i 
nettoomsättning skiljde sig markant från åren innan och efter vilket kan ge upphov till denna 
skevhet och standardavvikelsens (0,42089) stora spridningen från medelvärdet. Vidare går det 
att utläsa en variation i företagens storlek med avseende på logaritmen för de totala 
tillgångarna där medelvärdet är 8,7613 och standardavvikelsen 1,3339. Företagen är väl 
etablerade med en genomsnittlig ålder på 19 år. Fördröjda variabeln av antalet anställda har 
ett medelvärde på 1,8132 och en standardavvikelse på 1,1796.  
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik 

 

Variabler 

 

N 

 

Min 

 

Max 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

      

Anställda 4248 1,00 199 13,0174 20,1622 

 

Skuldsättnings-
grad 

 

4248 

 

0,00 

 

7,18 

 

0,0296 

 

0,1681 

 

Tillväxt 

 

4248 

 

-1,0 

 

204 

 

0,205150 

 

0,42089 

 

Storlek 

 

4248 

 

0,00 

 

12,6 

 

8,7613 

 

1,3339 

 

Ålder 

 

4248 

 

1,00 

 

119 

 

19,4871 

 

14,6319 

 

Fördröjd- 
variabel  

 

3776 

 

0,00 

 

5,29 

 

1,8132 

 

1,1796 
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4.2 Korrelationsanalys 
 
I detta avsnitt presenteras korrelationsanalysen som kan ses i tabell 4. Detta genomfördes för 
att se vilka potentiella samband som existerar samt identifiera eventuell multikollinearitet 
bland urvalets oberoende variabler. Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och 
1. Värdet 1 indikerar på ett perfekt positivt samband samtidigt som ett värde på -1 antyder ett 
perfekt negativt samband mellan variablerna Korrelationsanalysen går att utläsa i tabell 5 där 
(r) visar korrelationskoefficienten och (P) korrelationens signifikansnivå. 
 
 Tabellen avslöjar att skuldsättningsgraden är signifikant och positivt korrelerad med antalet 
anställda (r=0,042, P= 0,006). Vad det gäller tillväxten är korrelationen negativ med ett värde 
på -0,011. Korrelationen är även svag då den ligger nära 0. Signifikansnivån är 0,454 vilket 
innebär att den ligger utanför 90 % nivån och det är därmed svårt att med säkerhet konstatera 
korrelationen mellan variablerna. Oberoende variabeln storlek och beroende variabeln antal 
anställda påvisar en positiv och signifikant korrelation (r=0,923, P=0,000). Korrelationen 
framstår som stark då värdet är 1 och signifikansen tyder på ett starkt korrelation. Variabelns 
ålder och antal anställda är positivt och signifikant (r=0,190, P=0,000) signifikansnivån är då 
inom 95 % vilket gör att sambandet mellan variablerna går att bekräfta. Fördröja variabeln i 
förhållande till antal anställda är starkt signifikant positivt (r=0,974, P=0,000). Vidare 
redovisas det en positivt och signifikant korrelation mellan oberoende variabeln 
skuldsättningsgrad och storlek(r=0,032, P=0,034) vilket innebär att skuldsättningsgraden 
ökar med företagets storlek. Storleken på företaget är även positivt korrelerad med företagens 
ålder(r=0,225, P=0,000) och man kan därmed anta att större företag är mer benägna att vara 
äldre i denna studie.  
 
Tänkbara fall av multikollinearitet kan utläsas från korrelationsanalysen. Överstiger ett 
korrelationsvärde 0,9 är risken för multikollinearitet stor. I tabell 4 går det att utläsa ett högt 
värde för de oberoende variablerna storlek(r=0,974) och fördröjd variabel(r=0,924). 
Ytterligare analys följer i nästa avsnitt.  
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Tabell 4. Korrelationsmatris  

Korrelation  Anställd
a 

Skuldsättning-
sgrad 

Tillväxt Storlek Ålder Fördröjd-
variabel 

Anställda r 1      

 P       

 N 4248      

 

Skuldsättningsgrad 

 

r 

 

0,042** 

 

1 

    

 P 0,006      

 N 4248 4248     

 

Tillväxt 

 

r 

 

-0,011 

 

0,004 

 

1 

   

 P 0,454 0,802     

 N 4248 4248 4248    

 

Storlek 

 

r 

 

0,923*** 

 

0,032** 

 

-0,18 

 

1 

  

 P 0,000 0,034 0,238    

 N 4248 4248 4248 4248   

 

Ålder 

 

r 

 

0,190*** 

 

-0,082*** 

 

-0,013 

 

0,225*** 

 

1 

 

 P 0,000 0,000 0,404 0,000   

 N 4248 4248 4248 4248 4248  

 

Fördröjd variabel 

 

r 

 

0,974*** 

 

0,035*** 

 

-0,051** 

 

0,911*** 

 

0,196*** 

 

1 

 P 0,000 0,034 0,002 0,000 0,000  

 N 3776 3776 3776 3776 3776 3776 

Kommentar r= Pearsons korrelationskoefficient; P = Sannolikheten för det statistiska utfallet; N=Antal observationer;* 
signifikant på 10 % nivå; ** signifikant på 5 % nivå; *** signifikant på 1 % nivå.  
 
4.3 Regressionsanalys  
 
En dynamisk regression tillämpades vilket betyder att fördröjd variabel ska användas. 
Beroende variabeln är antal anställda och de oberoende variablerna är skuldsättningsgrad, 
tillväxt, storlek, ålder och fördröjd variabel av antal anställda. I tabell 5 går det att utläsa 
resultatet över de enskilda variablernas signifikans och samband gentemot beroende variabeln 
av anställda.  Vad som har beaktats i analysen är vad de oberoende variablerna har för b-
koefficient (B), standard fel, p-värde(P) och VIF (Variance Inflation Factor). Längst ned i 
tabellen presenteras modellens adjusted 𝑅! och Durbin Watson testet.  
 
I tabell 5 finns en positivt signifikant effekt mellan oberoende variabeln skuldsättningsgrad 
och beroende variabeln av antalet anställda (B=0,047, P=0,048). Detta betyder att när företag 
ökar sin skuldsättningsgrad med en enhet ökar också antal anställda med 0,047. Vidare går det 
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att utläsa att oberoende variabeln tillväxt har en positivt signifikant effekt med antal 
anställda(B=0,0008, P=0,000) vilket innebär att ju högre tillväxthastighet ett företag uppvisar 
desto fler antal anställda.  Beträffande oberoende variabeln storlek kan det konstateras positivt 
signifikant effekt på anställda (B=0,190, P=0,000). Det betyder att ökar företagets storlek med 
en enhet ökar även antal anställda med 0,190. Signifikansvärdet indikerar på att den 
standardiserade koefficienten är tillförlitlig. Effekten mellan oberoende variabeln ålder och 
antalet anställda är signifikant och negativ (B=-0,023, P=0,000). Effekten innebär att när 
företagets ålder ökar med en enhet minskar antalet anställda med 0,023. Slutligen visar det 
empiriska resultatet ett positivt samband mellan den fördröjda variabeln till antalet anställda 
(B=0,789,P=0,000)  
 
Tabell 5. Regressionstabell  

 

Regressionstabell  

 

 

B 

 

Std. 

 

P 

 

VIF 

 

      

Konstant     -1,206*** 0,051 0,000   

Skuldsättningsgrad 0,047** 0,024 0,048 1,006  

Tillväxt 0,0008*** 0,000 0,000 1,007  

Storlek 0,190*** 0,007 0,000 5,994  

Ålder -0,23*** 0,006 0,000 1,053  

Fördröjd variabel 0,789*** 0,008 0,000 5,943  

      

 

Adjusted R square 

 

0,958 

    

 

Durbin Watson test  

 

2,037 

    

Kommentar: Beroende variabel anställda;B=Den ostandardiserade regressionskoefficienten; Standardfel= P= VIF= Test 
för multikollinjäritet; Adjusted r square=Förklaringsörmågan; Durbin Watson= Test för autokorrelation; * signifikant på 10 
% nivå; ** signifikant på 5 % nivå; *** signifikant på 1 % nivå.  
  
Modellspecifikationen som introducerades i teoriavsnittet kan utifrån analysen formuleras 
enligt följande: 
 
Antal anställda= -1,206+ 0,047 (skuldsättningsgrad) + 0,0008(tillväxt) + 0,190 (storlek) + -
0,23 (ålder) + (0,789-1)(fördröjd variabel) + Fel marginal  
 
Ett test för att upptäcka mulitkollinearitet utfördes där de oberoende variablerna 
storlek(VIF=5,994) och fördröjd variabel(VIF=5,943) utmärkte sig. Det går även att utläsa att 
studiens oberoende variabler förklarar den totala variansen av antal anställda 0,958 (Adjusted 
R square= 0,958). Slutligen redovisas Durbin Watsontestet som visar ett värde på 2,037. 



 
 

 23 

 
En sammanfattning av resultatet till hypoteserna framställs i tabell 6. 
 
Tabell 6. Hypotessammanfattning  
Hypotes Testresultat Samband till antal anställda 

H1 Accepteras Skuldsättningsgraden visar ett 
positivt samband är till antalet 
anställda   

H2 Accepteras Tillväxten visar ett positivt 
samband till antalet anställda  

 

H3 

 

Accepteras 

Storlek visar ett positivt 
samband till antalet anställda  

 

H4 

 

Förkastas 

Ålder visar ett negativt 
samband till antalet anställda 

 

H5 

 

Accepteras  

Fördröjd variabel av antal 
anställda visar ett positivt 
samband till antalet anställda  

 
4.4 Analys  
 
Oberoende variablerna storlek och fördröjd variabel av antalet anställda visade att ett högt 
VIF värde vilket tyder på att båda variablerna är högt korrelerade och det kan vara svårt att 
uppnå statistisk signifikans. I det här fallet är dock regressionskoefficienterna ytterst 
signifikanta trots höga VIF värden. Vidare uppvisas inte heller någon multikollinearitet 
samband mellan några av de övriga variablerna. Värdet är under tio vilket gör de höga 
värdena ändå acceptabla samt har inga stora standarder fel identifierats (Hair et al. 2014;Yoo 
et al., 2015). Även Stevens (2012) skriver att det är svårt att ange en exakt gräns på hur högt 
ett VIF kan vara inte finns, men att vid ett värde över 10 indikerar på problem och variablerna 
bör därmed ses över, han får även stöd av Lardos (1993) som ger förslag till ett gränsvärde 
vid 10. Detta innebär att värdena som presenteras i tabell 5 accepteras i denna uppsats och ett 
beslut om att lägga samman variablerna eller ta bort en variabel uteslöts. Dock ska det 
framhävas att resultatet bör beaktas med en viss försiktighet. Även ett högt adjusted R square 
värde redovisade vilket var väntat. Det justerade R2 värdet ligger på 0,959 som innebär att 
0,959 av variansen i beroende variabeln dvs. anställda påverkas av de oberoende variablerna 
med 95,9 %. Detta beror på att antal anställda som fördröjd variabel har inkluderats. Durbin 
Watson testet visade ett värde om 2,037. Således föreligger inte någon autokorrelation i testet 
för denna studie.  
 

4.4.1 Analys av skuldsättningsgrad 
Från den deskriptiva statistiken i tabell 3 går det att utläsa ett medelvärde på 3 % vilket tyder 
på en låg andel av skulder hos företagen. Resultatet i tabell 5 visar att skuldsättningsgraden 
har en positiv och signifikant effekt på antalet anställda. Detta är ett förväntat resultat vilket 
gör att studiens första hypotes kan accepteras.  Effekten innebär att företag med högre 
skuldsättningsgrad, och därigenom högre hävstångsförhållande, har fler anställda. En 
förklaring till utfallet kan anses beror på att när ett företag får tillgång till ekonomiska resurser 
använder dem sig av dessa genom att göra investeringar med en förhoppning på tillväxt och 
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lönsamhet för att därefter kunna anställa fler (Castrogiovanni, 1996). Behovet av extern 
finansiering är centralt i de fall då ett företag är nystartat och inte innehar ett tillräckligt 
kassaflöde än eller när ett företag satsar för att växa. Detta resultat överensstämmer med 
tidigare forskning av Yazdanfar och Öhman (2015) som kom fram till att företag med större 
skuldkapacitet anställer fler. Således tenderar små och medelstora företag med större 
skuldsättningsgrad att anställa fler precis som Voulgaris (2005) och Carpenter och Petersen 
(2002) även påvisat. Ur tabell 5 kan vi även utläsa att skuldsättningsgraden korrelerar positivt 
med ett företags storlek vilket tyder på att företag som har en bättre tillgång till 
externfinansiering, dvs. en högre skuldsättningsgrad även är ett större företag (Yazdanfar och 
Öhman, 2015).  
 
Faktum är att denna studies resultat likt tidigare studier exempelvis Yazdanfar och Öhman  
(2015) påvisat att det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och antal anställda 
tyder på att studiens resultat stöder den resursbaserade teorin som säger att en kombination av 
resurser ger ekonomisk rörlighet när det gäller skuldsättningen hos företag. När tillgången till 
finansiella resurser förbättras ger det som tidigare nämnt upphov till konkurrensfördelar. 
Tillgång till finansiering har en betydande inverkan på överlevnad och framgång för små och 
medelstora företag (Gill & Birger, 2012). Det är noterat att ekonomiska resurser skapar 
möjligheter för företag att förvärva nya former av resurser som organisationen använder sig 
utav för att motivera fortsatt existens och tillväxt (Gill & Birger, 2012) vilket kommer leda till 
en ökad efterfråga på arbetskraft.  

4.4.2 Analys av tillväxt  
Variabeln tillväxt erhåller ett B-värde på 0,0008 som indikerar på ett svagt men positivt 
förhållande mellan antalet anställda och tillväxten hos ett företag vilket gör att studiens andra 
hypotes kan accepteras. Signifikansnivån tyder på att resultatet är tillförlitligt vilket också kan 
bekräftas genom iakttagelser av tidigare forskares resultat. Ayyagri et al. (2011) kommer fram 
till att småföretag har högre försäljningsutveckling än större företag vilket bidrar till tillväxt. 
Likaså i en aktuell studie av Yazdanfar och Öhman (2018) som fann att växande små och 
medelstora företag tenderar att anställda fler.  
 
Det kan vara problematiskt att identifierar på viket sätt resurser ska användas för att 
möjliggöra en hög tillväxt. Utifrån den resursbaserade teorin föreslås det att ett företag borde 
bli betraktad som en samling av fysiska och mänskliga resurser (Rangone, 1999; Kamyabi & 
Devi, 2011). För att ett företag ska kunna överleva, utvecklas och skapa sysselsättning krävs 
rätt förutsättningar då jobb skapas genom att företag växer och anställer. Det som är viktigt att 
beakta i detta sammanhang är att små företag visar på hög tillväxt när företagen är nystartade 
vilket även gör att de löper en större risk att inte överleva de första åren, går företag i konkurs 
genereras det heller inga nya jobb. (Broersma och Gautier, 1997)Många tidigare studier 
diskuterar vikten av att tillhandahålla tillräcklig finansiering för små och medelstora företag 
samt vikten av att förstå hur angeläget processen med att gå tillgång till finansiering är för att 
kunna utveckla företaget och uppnå tillväxt (Bigsten och Gebreeyesus, 2007; Gill och Birger, 
2012; Oliveira och Fortunato, 2006). Dessutom tyder resultatet att en tillväxt i form av ökad 
försäljning kan ses som en konkurrensfördel då det har bättre förutsättningar kring 
investeringar i att anställa fler personer. Med hänsyn till de mänskliga resurserna behöver 
entreprenörer således kombinera företagets resurser på ett effektivt sätt genom att utnyttja 
resurserna bättre än konkurrenterna för att därigenom skapa konkurrensfördelar och möjlighet 
till att växa (Barney, 1991; Wan et al. 2011). Hög tillväxt uppstår således då detta mervärde är 
tillräckligt stort i jämförelse med konkurrenter eller andra företag. Jämfört med andra studier 
(Voulgaris et al., 2005; Yazdanfar och Öhman, 2018) visar denna studie ett svagt B värde. 
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Bakomliggande förklaringar till detta kan vara hur studien valt att definiera och mäta 
tillväxten då det finns många mått att definiera tillväxt (Wiklund (1998).  

4.4.3 Analys av storlek  
Jag finner likt (Criscuolo et al., 2014; Oliveira & Fortunato, 2006; Voulgaris et al., 2005; 
Yazdanfar & Öhman, 2015,2018) en positiv relation mellan ett företags storlek och antal 
anställda.  Resultatet i regressionsmodellen i tabell 5 visar på en starkt och signifikativt 
samband mellan företagets storlek och sysselsättningsnivån vilket gör att H3 kan accepteras. 
Storlek korrelerar även positivt och signifikant med skuldsättningsgrad som går att utläsa från 
tabell 6. Detta resultat indikera på att större företag är mer benägna att få låna pengar än 
mindre företag. Särskilt utsatta blir småföretag som tillexempel är nystartade. Tillgång till 
finansiering skapar fler möjligheter till jobb medan en brist på tillgång till finansiering istället 
kan ge allvarliga problem. (Oliveria & Fortunato, 2006) Detta är även något som den 
resursbaserade teorin förutspår. Motivet till studiens resultat kan vara som Yazdanfar och 
Öhman (2015) beskriver i sitt resultat, att större företag är mer resursbaserade vilket innebär 
att större företag är mer diversifierade och lider mindre av informationsasymmetri jämfört 
med mindre företag. Utifrån studiens teori kan större företag även anses vara etablerade på 
marknaden vilket innebär att företagen har haft en längre tid på sig att förvärva resurser och 
innehar mer immateriella tillgångar jämfört med nybildade företag (Autio, 2005). 

4.4.4 Analys av ålder  
I motsats till tidigare forskning kan inte studien fastställa ett positivt samband mellan 
företagets ålder och antal anställda. Regressionstabellen som illustreras i tabell 5 visar på ett 
negativt och signifikant samband vilket leder till att H4 förkastas. Det redovisas även ett 
negativt förhållande till skuldsättningsgraden och tillväxten i korrelationsmatrisen i tabell 4.   
 
Även om resultatet går emot studiens hypotes och visar ett negativt samband går det ändå i 
linje men andra forskares resultat(Aga et al. 2015; Criscuolo et al. 2014; Voulgaris et al. 
2005;). Resultatet visar på att yngre företag är större bidragsgivare till att skapa fler jobb än 
äldre företag. Det negativa sambandet får heller inte stöd ifrån den resursbaserade teorin som 
förespråkar att etablerade företag har mer resurser än yngre företag. Äldre företag har hunnit 
skaffa sig mer resurser då de har vart etablerade på marknaden en längre tid samt innehar mer 
immateriella tillgångar såsom sociala kontakter, kunskap och marknader än nybildade företag 
(Auito, 2005). Korrelationsmatrisen i tabell 6 uppvisar ett negativt värde mellan företagets 
tillväxt och ålder vilket indikerar på att ett samband finns på att yngre företag växer mer vilket 
även Davidsson et al. (2002) och Bigesten och Gebreeyesus (2007) bekräftade i sitt resultat.  
Utgången i korrelationsmatrisen indikerar även på att etablerade företag har större tillgång till 
externa finansiella resurser i jämförelse med yngre som ännu inte har en etablerad 
kredithistoria vilket gör att de har svårare att få ekonomiskt stöd. Detta hindrar som tidigare 
nämnt företag att utföra nya investeringar vilket även påverkar skapandet av jobb. (Acemoglu, 
2001) Däremot är yngre företag skickliga på innovera konkurrenskraftiga idéer och 
innovationer som gör att företag växer snabbt vilket i slutändan generar fler jobb (Wiklund, 
1998).  Således är det inträffade resultatet inte helt oförståeligt trots att det går emot en del av 
den tidigare litteratur och studiens hypotes. Samtidigt styrker resultatet den viktiga rollen som 
nystartade och yngre företag har för sysselsättningstillväxten då de injiceras starkare 
konkurrens och stimulerar innovation (Fölster, 2000).  

4.4.5 Analys av fördröjd variabel  
Resultatet som presenteras i tabell 5 går det att utläsa ett starkt signifikant samband mellan 
fördröjd variabel och antalet anställda vilket gör att H5 accepteras. Resultatet bekräftar den 
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fördröjda effekten vilket tyder på att faktorer som bidrar till ökade anställning är fördröjd. 
Samtidigt innebär det att företagen har en relativt liten jobbförstöring vilket kan leda till att 
nya jobb inte skapas. En orsak till att arbetsförstörelsen är låg kan vara att anställda skyddas 
av hårda lagar om uppsägning (Den Butter & Van Garmeren, 2003). Lag (1982:80) lagen om 
anställningsskydd tillämpas av företag i Sverige. Teori förutsäger att stränga regler för 
anställningsskydd kan ha en negativ inverkan på företagets prestanda och produktivitet vilket 
gör att de blir mindre lönsamma (Van Landuyt, Dewaelheyns och Van Hulle, 2017) vilket 
påverkar rörligheten på arbetsmarknaden. Ett företag kan uppleva lägre lönsamhet och en 
sämre produktivitetstillväxt till följd av att arbetsgivarna inte kan avskeda personal som inte 
presterar bra eller som inte är villiga att förbättra sina färdigheter. Politiska åtgärder som att 
till exempel minska arbetstagarnas skydd skulle göra det lättare för arbetsgivare att anpassa 
arbetskraften utefter efterfrågan och avstå från icke-produktiva arbetstagare. (Den Butter & 
Van Garmeren, 2003;Van Landuyt, Dewaelheyns & Van Hulle, 2017) Det är därför viktigt att 
föreslå en uppdatering angående den enskildes trygghet och utvecklingsmöjligheter. Om fler 
människor skulle känna sig trygga och våga ta steget att byta arbete och gå vidare i karriären 
eller våga starta nya företag skulle det öka flexibiliteten och stimulera dynamiken på 
arbetsmarknaden vilket skulle leda till mer tillväxt och ännu fler jobb (Fölster, 2000).   
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5. Slutsats och förslag på vidare forskning 
 
Uppsatsen sista kapitlet består av en slutsats baserat på studiens resultat och bidrag. 
Avslutningsvis framförs en kort diskussion om förslag till framtida forskning.  
 

 
5.1 Slutsats 
 
Denna uppsats syftar till att identifiera sambanden mellan relevanta företagsspecifika faktorer 
som kan förklara antalet anställda hos små och medelstora företag inom hotellbranschen på 
den svenska marknaden. I uppsatsen analyserar relationen mellan skuldsättningsgrad, tillväxt, 
storlek, ålder och fördröjd variabel av antal anställda med avseende på skapande av 
arbetstillfällen under perioden 2008-2009. Urvalet baseras på 472 företag. I det empiriska 
resultatet redovisades ett positivt statistiskt signifikant samband mellan skuldsättningsgrad, 
tillväxt, storlek och fördröjd variabel. Vidare redovisades ett negativt samband mellan ålder 
och antal anställda. Sambanden har därmed identifierats och uppsatsen syfte är därmed 
uppfyllt. För att besvara forskningsfrågan har sambanden redovisats och resultatet visar på att 
tillgång till finansiella medel har en betydelse för små och medelstora företag inom hotell med 
restaurangverksamhet. Resultatet ligger i linje med både teori och internationell erfarenhet. 
Små och medelstora företag står för en stor del av den svenska arbetsmarknaden vilket gör 
studiens resultat viktigt framförallt för politiker. Tillgången till ekonomiska resurser påverkar 
hur små och medelstora företag väljer att genomföra projekt och investeringar vilket påverkar 
sysselsättningen. Kan regeringen välja att stödja små och medelstora företag att öka sin 
produktion och konkurrenskraft kan det komma att leda till en ökad tillväxt och fler 
investeringar vilket kan generera fler arbetstillfällen.  
 
6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Det finns många faktorer som påverkar små och medelstora företags resurser och antalet 
anställda än de variabler som denna uppsats tar upp vilket gör framtida forskning på detta 
område betydelsefullt. Ett förslag på vidare forskning är att ta hänsyn till hur den ekonomiska 
konjunkturen har för betydelse för små och medelstora företag och deras motståndskraft. 
Denna studie pekar på små och medelstora företags problematik till att växa för att kunna 
generera jobb. Ett intressant förslag skulle därmed vara att inrikta sig på vilka tillväxthinder 
små och medelstora företag upplever och analysera åtgärder.  

 
 
 

 

 
 
 



 
 

 28 

Refeferenser 
Acemoglu, D. (2001). “Credit market imperfections and persistent unemployment”. European 
Economic Review, Vol.45 No.4, pp.665-679. 
 
Adelino, M., Ma, S., Robinson, D. ”Firm age, investment opportunities, and job creation”. 
Journal of Finance. Vol. 72 No. 3. pp. 999-1038 
 
Aga, G., Francis, D. & Rodriguez Meza, J. (2015).“SMEs, age, and jobs: a review of the 
literature, metrics, and evidence”. World Bank Policy Research Working Paper No. 
7493, The World Bank, Washington, DC.  
 
Andersén, J. (2012).”A resource-based taxonomy of manufacturing MSMEs”. 
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol.18 No.1, pp.98-
122. 
 
Arnold, L. (2002).“Financial market imperfections, labor market imperfections and business 
cycles”. Scandinavian Journal of Economics, Vol.104 No.1, pp.105-124. 
  
Autio, E. (2005).“Creative tension, the significance of ben Oviatt’s and Patricia 
McDougall’s article ‘toward a theory of international new ventures”. Journal of 
International Business Studies, Vol.36 No.1, pp.9-19.  
 
Ayyagari, M., Demirgü.-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2011).“Small vs. young firms across 
the world-contribution to employment, job creation, and growth”. Policy Research Working 
Paper No.5631, The World Bank Development Research Group. 
 
Backman, M., Klaesson, J., & Öner, Ö. (2017). ”The innovation of things in hotels”.  
Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) Jönköping, Sverige 
 
Barney, J-B., & Hesterly, W-S. (2012).”Strategic management and competitive advantage” 
4 uppl. University of Utah.  
 
Barney, J.(1991).“Firm resources and sustained competitive advantage”. Journal of 
Management, Vol.17 No.1, pp.99-120. 
 
Beck, T., Demirgü.-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2005).”Financial and legal constraints to 
growth: does firm size matter?”. Journal of Finance, Vol.60 No.1, pp.137–177. 
 
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2017) Hur ser morgondagens hotell ut? 
[Elektronisk] Hämtat datum: 2018-06-29 
http://bfuf.se/wp-content/uploads/2017/05/BFUF_rapport_7_hotellinnovation_low-1.pdf 
 
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2018). ”Tillväxtbransch i förändrning”. 
[Elektronisk] Hämtat datum: 2018-06-29 
http://bfuf.se/wpcontent/uploads/2018/06/BFUF_rapport_8_Tillvaxtbransch_i_forandring_sa
mmanfattning-1.pdf/ 
 
Bigsten, A. & Gebreeyesus, M. (2007).“The Small, the Young, and the Productive: 
Determinants of Manufacturing Firm Growth in Ethiopia”. Economic Development and 
Cultural Change, Vol.55 No.4, pp.813-840. 



 
 

 29 

 
Birch, D.L. (1981). “Who creates jobs?”. The Public Interest, Vol. 65, pp.3-14. 
 
Bottazzi, G. & Secchi, A. (2003a).“Why are distributions of firm growth rates tent-shaped?”. 
Economic Letters, Vol.80 No.3, pp.415-420. 
 
Bottazzi, G. & Secchi, A. (2003b).“Common properties and sectoral specificities in the 
dynamics of US manufacturing companies”. Review of Industrial Organization, Vol.23 
No.3/4, pp.217-232. 
 
Braunerhjelm, P., Ding, D., & Thelin, P. (2016).”Does innovation lead to firm growth? 
Explorative versus exploitative innovations”. Swedish enrepreneurship forum.  
 
Broersma, L. och Gautier, P, (1997).“Job creation and job destruction by small firms: an 
empirical investigation for the Dutch manufacturing sector”. Small Business Economics, 
Vol.9 No.3, pp.211-224. 

Bryman, A., & Bell, E. (2013).”Företagsekonomiska forskningsmetoder”,Stockholm: Liber 
AB 

Carpenter, R.E. & Petersen, B.C. (2002).“Is the growth of small firms constrained by internal 
finance?”. The Review of Economics and Statistics, Vol.84 No.2, pp.298-309. 

Castrogiovanni, G. (1996).“Pre-startup planning and the survival of new small businesses: 
heoretical linkages”. Journal of Management, Vol.22 No.6, pp.801-822. 
 
Coad, A. (2007).“Testing the principle of ‘growth of the fitter’: the relationship between 
profits and firm growth”. Structural Change and Economic Dynamics, Vol.18 No.3, pp.370-
386. 
 
Criscuolo, C., Gal, P.N. & Menon, C. (2014).”The Dynamics of Employment Growth: New 
Evidence from 18 Countries, OECD Science”. Technology and Industry Policy Papers, 
No.14, OECD. 
 
Davisson, P. Kirchhoff, B., Hatemi-J, A. & Gustavsson, H. (2002).“Empirical analysis of 
business growth factors using Swedish data”. Journal of Small Business Management, Vol.30 
No.4, pp.332-349. 
 
Davis, S. J. & Henrekson, M. (2006).”Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens 
kölvatten”. SNS förlag, Stockholm. pp.125-140 . 
 
Den Butter, F.A.G., & Van Gameren, E. (2004).”Employment policy in a dynamic labour 
market: simulations using a multifirm flow model”. Journal of Economic Behavior and 
Organization, 2004, Vol.53 No.2, pp.283-301. 

Djurfeldt, G., & Barmark, M. (2011).”Statistisk verktygslåda – multivariat analys”, 1 uppl. 
Studentlitteratur AB 

Europeiska kommissionen (2014) ”Turism” [Elektronisk] Hämtat datum: 2018-06-29 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/themes/tourism/ 



 
 

 30 

Leonidou, L.C., Leonidou, C.N., Fotiadis, T.A., & Zeriti, A. (2013). ” Resources and 
capabilities as drivers of hotel enviromental marketing strategy: Implications for competiitive 
advantage and performance”. Tourism Management, Vol.35, pp. 94-110 
 
Funke, M., Maurer, W., & Strulik, H. (1999).“Capital structure and labour demand: 
investigations using german micro data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61 
No.2, pp.199-215. 
 
Fölster, S. (2000).”Do entrepreneurs create jobs?”. Small Business Economic. Vol.14 No.2, 
pp.137-148. 

Gill, A. & Biger, N. (2012).”Barriers to small business growth in Canada”. Journal of  
Small Business and Enterprise Development, Vol.19, pp.656-668.  

Hair, J.F.J., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E.( 2014).”Multivariate Data Analysis: 
Pearson New International Edition”. 7 uppl, Pearson Education.  

Hart, P.E. (2000).”Theories of firms growth and the generation of jobs”, Review of Industrial 
Organisation, Vol.17 No.3, pp.229–248. 
 
Heisz, A., & LaRochelle-Côté, S. (2004).“Corporate financial leverage in Canadian 
manufacturing: consequences for job creation and inventories”, Canadian Journal of 
Administrative Sciences, Vol.21 No.2, pp. 111-128. 
 
Kachlami, H. and Yazdanfar, D. (2016).“Determinants of SME growth: the influence of 
financing pattern. An empirical study based on Swedish data”, Management Research 
Review, Vol. 39 No.9, pp.966-986. 

Kamyabi, Y., & Devi, S. (2011).”Use of Professional Accountants' Advisory Services and its 
Impact on SME Performance in an Emerging Economy: A Resource-based View”, Journal of 
Management and Sustainability, Vol.16, pp.43-55. 

Kongolo, M. (2010).“Job creation versus job shedding and the role of SMEs in economic 
development”, African Journal of Business Management, Vol.4 No.11, pp.2288-2295. 

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) Hämtat datum: 2018-05-25  
https://lagen.nu/1982:80 

Majumdar, S.K. (1997).“The impact of size and age on firm-level performance: some 
evidence from India”, Review of Industrial Organization, Vol.12 No.2, pp.231-241. 
 
Moeller, S.B., Schlingemann, F.P., & Stulz, M.R. (2004).“Firm size and the gains from 
acquisition”, Journal of Financial Economics, Vol.73 No.2, pp.201-228. 
 
Neumark, D., Wall, B., & Zhang, J. (2011).“Do small businesses create more jobs? New 
evidence from the national establishment time series”, Review of Economics and Statistics, 
Vol.93 No.1, pp.16–29. 

Nerlove, M. & Wallis, K. F., (1966).”Use of the Durbin-Watson statistic in inappropriate 
situations”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol.4 No.1, pp.235-238. 



 
 

 31 

Oliveira, B. and Fortunato, A. (2006).“Firm growth and liquidity constraints: a dynamic 
analysis”, Small Business Economics, Vol.27 No.2-3, pp.139-156. 
 
Pyo, H., Hong, S., & Kim, A. (2016).“Firm size and job creation in Korea: do small 
businesses create more jobs?”. The Korean Economic Review, Vol.32 No.1, pp.137-166. 

Rangone, A. (1999).“A Resource-Based Approach to Strategy Analysis in Small- Medium 
Sized Enterprises”. Small Business Economics, Vol.12, pp.233-248.  

Regeringskansliet. (2005).”Skattefusk, effektivitet och rättvisa – utökad skattekontroll i vissa 
branscher och diskussioner rörande schabloniserade inslag i beskattning” 
[Elektronisk] Hämtat datum: 2018-05-20 
https://www.regeringen.se/49bb4c/contentassets/4d18e6c25a9148818ed169b56442c62f/skatte
fusk-effektivitet-och-rattvisa---utokad-skattekontroll-i-vissa-branscher-och-diskussioner-
kring-schabloniserade-inslag-i-beskattningen-kapitel-14-25-och-bilagor 

Serrasqueiro, Z., & Nunes, P-M. (2012). ”Entrepreneursship: Theory and practice”. Baylor 
University, Vol.36 No.4, pp.627-654.  
 
Statisticka Centralbyrån. (2011) Statistiska centralbyrån. [Elektronisk]  
Hämtat datum:2018-04-20 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-
struktur/foretagens-ekonomi/ 
 
Stevens, J.P. (2012). ”Applied multivariate statistics for the social scienses”. 5 uppl, 
USA:Routlege 
 
Tillväxtanalys, (2008). ”Institutionella hinder för tillväxt i tjänstesektorn” ” [Elektronisk] 
Hämtat datum: 2018-06-29 
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.1af15a1f152a3475a818f63/1454509215247/Instit
utionella%20hinder%20för%20tillväxt-i-tjänstesektorn-08.pdf 
 
Tillväxtverket (2018) Basfakta om företag [Elektronisk] Hämtat datum: 2018-04-06 
https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html 
 
Van Landuyt, Y., Dewaelheyns, N., & Van Hulle, C. (2017).”Employment protection 
legislation and SME performance”. International Small Business Journal, 2017. Vol.35 No.2, 
pp.306-326. 
 
Visita, (2016). Rapport- Hotellmarknadens konjunkturläge. [Elektronisk] 
Hämtat datum: 2018-04-06 
http://www.visita.se/globalassets/mittforetag/dokument/branschekonomi/hotellmarknad/hotell
marknaden s-konjunkturlage---juni-2016.pdf 
 
Visita, (2015).  ”Turistnäringen 2014” [Elektronisk] Hämtat datum: 2018-06-29 
http://www.visita.se/globalassets/om-visita/press/pressmeddelanden/pressreleaser-2015.pdf 
 
Voulgaris, F., Papadogonas, T. & Agiomirianakis, G. (2005).“Job creation and job destruction 
in Greek manufacturing”, Review of Development Economics, Vol.9 No.2, pp.289-301. 
 
Wan, W.P., Hoskisson, R., Short, J., & Yiu, D. (2011).”Resource-based theory and corporate 



 
 

 32 

diversification”. Journal of management, Vol.37 No.6, pp.1335-1368. 
 
Wernerfelt, B. (1984).“A resource-based view of the firm”. Strategic Management Journal, 
Vol.5 No.2, pp.171-180. 

Wiklund, J. (1998).“Small firm growth and performance: entrepreneurship and beyond”, 
Jönköping, Jönköping International Business School.  

Yazdanfar, D. (2013).“Profitability determinants among micro firms: Evidence from Swedish 
data”. International Journal of Managerial Finance, Vol. 9 No.2, pp.150-160.  
 
Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015)."Firm-level determinants of job creation by SMEs: 
Swedish empirical evidence". Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 22 
No.4, pp.666-679 
 
Yazdanfar, D., & Öhman, P.(2018)."Growth and job creation at the firm level: Swedish 
SME data". Management Research Review, Vol.41 No.3, pp.345-358 

Yoo, W., Mayberry, R., Bae, S., Singh, K., Han, Q., & Lillard Jr, J-W. (2015). ”A study of 
effeckts of multicollinearity in the multivariable analysis” Int J Appl Sci Technol. Vol. 4 No. 
5, pp. 9-19 

 
 
 

 


