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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att studera sambandet mellan kedjeföretagande och företagstillväxt 
hos små och medelstora företag i Sverige, definierat som företag med 0-249 förvärvsarbetande. 
Uppsatsen bygger på enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2014, där 
enkätdata kompletteras med registerdata från Statistiska centralbyrån. Analysen bygger på ett 
datamaterial bestående av 12 355 företag och mäter tillväxt som den logaritmerade differensen 
av antal förvärvsarbetande. Studien är förlagd över perioden 2011-2017 där 
sysselsättningstillväxt i svenska kedjeföretag och icke-kedjeföretag studeras under två 
treårsperioder, 2011-2014 samt 2014-2017. Uppsatsen finner ett negativt samband mellan 
kedjetillhörighet och företagstillväxt. Genom robusthetsanalys påvisas även liknande samband 
för utländska kedjor. Vidare noteras att yngre och större företag växer snabbast och skapar på 
motsvarande sätt flest nya jobb. Resultatet är i linje med tidigare studier som betonar 
betydelsen av unga företag. Tidigare forskning erhåller däremot varierande resultat gällande 
företagsstorlek, men finner alltid att storlek är av central betydelse för tillväxt. Resultatet 
implicerar att svensk politik bör fokusera på att skapa ett gynnsamt företagsklimat som 
omfattas av låga inträdesbarriärer med syftet att främja unga nystartade företag.   
  

Nyckelord: Tillväxt, kedjeföretag, småföretag, medelstora företag.   
  



 

 

 
Abstract 
The purpose of this study is to learn whether there is a connection between chain stores and 

firm growth among small and medium-sized corporations in Sweden, defined as firms with 0-

249 employees. This paper is based on the survey called Företagens villkor och verklighet 2014 

and register data from Statistics Sweden. The analysis is based on a dataset including 12 355 

firms where growth is measured as the logarithmic difference in the number of employees. The 

study covers the period 2011-2017, which is analysed in two periods of three years, 2011-2014 

and 2014-2017. The initial results indicate a negative relation between chain stores and firm 

growth. Furthermore, the results show a similar relation for foreign chain stores and non-chain 

stores. The study finds that younger and larger firms grow more rapidly and therefore create 

most of new jobs. The results are in line with previous studies which emphasize the importance 

of young firms, but in terms of business size, the results are diverse. The size of the business 

however is of high value for growth. The results imply that Swedish policy should focus on 

creating a beneficial entrepreneurial climate which is comprised by low barriers of entrance to 

favour young and new businesses. 
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1. Inledning   
Det är av central betydelse för det växande samhället att förstå vad och vilka som driver 
ekonomin framåt. För att effektivt kunna bekämpa arbetslöshet och uppnå tillväxt krävs god 
kännedom om vilka aktörer som skapar jobbmöjligheter och bidrar till ekonomisk utveckling. 
Detta blir ännu mer avgörande i de fall då samhället till allt större del består av sociala grupper 
som har svårt att inträda på arbetsmarknaden, såsom unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa.  
  
Dessa, och relaterade ekonomiska frågor har länge legat i fokus för ekonomisk forskning. 
Framträdande bland forskningen är en omfattande litteratur på småföretagande som under de 
senaste 40 åren fördjupat sig i frågor relaterade till företagstillväxt. Trots att ämnet har legat i 
fokus under en sådan lång tid har forskningen inte lyckats redovisa ett enhälligt svar gällande 
vilka företag som skapar flest nya jobb. Birch och Schumpeter är två välkända namn inom 
forskningsområdet som har presenterat varierande resultat i frågan. Birch (1979) och 
Schumpeter (1934) betonar betydelsen av små företag, medan Schumpeter (1942) menar att 
stora och gamla företag istället är de som skapar tillväxt. Dessa studier kan anses vara grunden 
till nutida företagsforskning, där denna typ av frågeställning tar allt mer plats i den politiska 
debatten. Dagens forskning tyder på att små, men framför allt yngre företag står för den största 
andelen av sysselsättningstillväxt (se Henrekson och Johansson, 2010; Coad, 2009; Daunfeldt, 
Elert och Johansson, 2014; Davidsson och Delmar, 1998).   
  
Trots omfattningen av tidigare forskning inom ämnet har den vissa begränsningar. En sådan 
begränsning är att det tidigare inte har funnits möjlighet att urskilja kedjeföretag ur 
företagspopulationen och därmed har forskningen inte kunnat studera detta. Till följd av detta 
finns det en möjlighet att betydelsen av små och nya företag har överskattats i tidigare studier 
och att resultaten drivs av kedjeföretag. Denna studie har för avsikt att dämpa ovissheten i 
ämnet och studera hur kedjeföretag växer i jämförelse med övriga företag.   
  
Syftet med denna studie är att studera sambandet mellan kedjeföretagande och företagstillväxt hos 
små och medelstora företag i Sverige. Med syftet i åtanke kommer följande frågeställning att 
besvaras i uppsatsen:   
  

finns det ett samband mellan kedjeföretagande och företagstillväxt?   
  

Föreliggande studie är ett bidrag till litteraturen med ett representativt urval där kedjeföretag 
kan urskiljas i företagspopulationen. Studien bygger på enkätundersökningen Företagens 



 

2  
  

villkor och verklighet (FVOV) från år 2014, där kompletterande data hämtas från 
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) via Statistiska centralbyrån (SCB). Studien 
bidrar till en ökad förståelse inom ämnesområdet och kan betraktas som en uppdatering av den 
befintliga forskningen i och med att studien inkluderar en faktor som inte har studerats tidigare.   
  
Uppsatsen täcker perioden 2011-2017 och bygger på paneldata. Studien tillämpar Ordinary 
Least Squares (OLS) för att studera sambandet mellan kedjetillhörighet och företagstillväxt 
mätt som den logaritmerade differensen av antal förvärvsarbetande mellan tre år. Studien 
kontrollerar dessutom för bransch- och koncerntillhörighet, företagsålder samt företagsstorlek. 
Utöver detta inkluderas kontrollvariabler.  
  
I avsnitt två ges en beskrivning av de olika samarbetsformerna inom kedjeföretag. I avsnitt tre 
redogörs för den ekonomiska teorin som anses relevant för studiens syfte och frågeställning. 
Därefter belyses utvalda tidigare studier som har relevans inom studiens ämnesområde. I avsnitt 
fem presenteras studiens data samt den bearbetning och de avgränsningar som gjorts. Här 
redovisas även deskriptiv statistik. Vidare, i avsnitt sex, presenteras studiens ekonometriska 
modell vilken ligger till grund för analysen. Resultaten redovisas i nästkommande avsnitt. I det 
åttonde avsnittet diskuteras resultaten utifrån tidigare studier, teori och uppsatsens hypotes. 
Avslutningsvis presenteras slutsatser, vilka bygger på studiens resultat samt förslag för framtida 
forskning.   
  

2. Kedjeföretag  
Kedjeföretag definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som (...) en organisation (juridisk 
person) som antingen ingår i en företagsgrupp som mångfilialföretag eller i en frivillig 
sammanslutning av ägarmässigt fristående företag. Affärsidén introducerades under 1930-talet 
i Sverige, men då under namnet enhetsprisaffär. Ändamålet med dessa verksamheter var att 
generera högre vinst genom ökad geografisk spridning inom försäljningen samt att nå högre 
volymer av inköp.  
  
Som tidigare nämnt utgår denna studie från enkätundersökningen Företagens villkor och 
verklighet från år 2014 där kedjeföretag definieras som franchise, frivillig fackhandelskedja 
samt återförsäljarkedja. Nedan klargörs dessa begrepp i samband med några exempel på 
välkända företag inom respektive företagsform.  
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2.1 Franchising  
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) definieras franchising som (...) inom företagsekonomin ett 
affärskoncept som innebär att en enskild företagare, franchisetagare, åtar sig att på visst sätt 
driva verksamhet avseende t.ex. viss vara eller tjänst inom ramar som regleras i 
franchisingavtalet och som tillhandahålls av ett större företag som franchisegivare.   

  
Det finns ett flertal argument till varför franchiseverksamheter etableras och utvecklas. En 
förklaring till detta är att franchisegivaren tillåts att expandera sitt företag effektivt och träda in 
på nya marknader snabbare. För franchisetagaren innebär det en lägre risk att etablera och driva 
en egen verksamhet eftersom affärsidén redan är prövad och framgångsrik (Sanfelix och Puig, 
2018). Franchisekedjan anses dessutom vara gynnsam eftersom franchisegivaren gagnas av 
sina egenägda verksamheter, men även av franchisetagarens verksamheter i form av 
serviceavgifter. Denna avgift betalas in till franchisegivaren som en andel av försäljningen 
(Manna, Smith och Synowka, 2006).   
  
Idag finns det inget standardavtal som sluts mellan franchisegivaren och franchisetagaren, men 
däremot har franchiseavtal på senare år alltmer standardiserats vad gäller dess innehåll. Många 
avtal följer numera en kontrollista med bestämmelser som bör beaktas när ett kontrakt ska slutas 
mellan parterna. Franchisegivaren är exempelvis skyldig att bidra med löpande support och 
säkerställa kvaliteten i företaget. Vidare är franchisetagaren skyldig att bedriva sin verksamhet 
enligt givna regler samt betala löpande avgifter för rättigheten att driva företaget. Avgifter som 
skall ingå i kontraktet är inträdesavgift, serviceavgift, transferavgift och marknadsföringsavgift. 
Avtalstiden ligger vanligtvis mellan tre och fem år där en möjlig förlängningsoption kan 
tilläggas. Vid en eventuell tvistlösning mellan parterna gäller allmän domstol eller skiljenämnd 
(Ideström och Fernlund, 2015).  
  
Några exempel på franchiseföretag är McDonald’s, Pressbyrån, Circle K och Wayne´s Coffee. 
McDonald’s är världens största franchiseföretag där företaget har bedrivit franchise sedan det 
grundades år 1955. Uppskattningsvis bedrivs 37 855 franchiseföretag inom McDonalds 
(Franchise Direct, 2019).   

  
2.2 Frivillig fackhandelskedja  
Frivilliga fackhandelskedjor uppkommer vanligen genom att ett flertal butiker inom samma 
bransch sluter samman och startar ett samarbete. Dessa företag har gemensamma 
inköpsförhandlingar där stordriftsfördelar förbättrar företagens inköpsvillkor. Samarbetet kan 
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även dra nytta av exempelvis marknadsföring, distribution, logistik och utbildning (Ideström 
och Fernlund, 2015).  
  
När kedjan expanderar bildas ett huvudkontor vilket organiseras i ett huvudbolag. 
Huvudbolaget ägs gemensamt av medlemmarna och tillsammans äger de kedjans varumärke. 
Trots att det gemensamma varumärket ägs av huvudbolaget utvidgas i många fall rättigheten 
för medlemmarnas egna bolag att registrera en firma som innehåller varumärkets namn. Det 
affärskoncept som bedrivs av respektive medlem överensstämmer inte alltid med det koncept 
som bedrivs av det gemensamma huvudbolaget (Ideström och Fernlund, 2015).   
  
För att gå med i en frivillig fackhandelskedja skickas en ansökan om att få köpa ett delägarskap 
inom bolaget. Genom att äga ett företag inom frivillig fackhandelskedja kan den enskilde 
medlemmen utnyttja det avtal huvudbolaget förhandlar åt sina medlemmar, vilket bland annat 
ger dem fördelaktiga inköpspriser (Ideström och Fernlund, 2015). Gemensamt för en 
franchisekedja och en frivillig fackhandelskedja är att den som ansluter sig till kedjan är en 
fristående ägare. Några exempel på frivillig fackhandelskedja är Elon, Klarsynt och Järnia.   
  
Den frivilliga fackhandelskedjans huvudsakliga skillnader gentemot franchising är att:  
  

i) Huvudbolaget ägs av medlemmarna och dess styrelse tillsätts av medlemmarna.  
ii) Affärskonceptet har utvecklats av medlemmarna.  
iii) En medlem kan välja att gå ur kedjan utan att behöva stänga ner sin verksamhet.  

  

2.3 Återförsäljarkedja  
Återförsäljare definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som (...) företag som säljer 
produkter som tillverkats av andra till senare led i tillverknings-, distributions- och 
konsumtionskedjan. En återförsäljarkedja uppstår genom att en producent och en återförsäljare 
har för avsikt att uppnå ökad omsättning. Återförsäljaren agerar som en aktör där producentens 
produkter säljs vidare. Ett djupare samarbete kan utvecklas mellan parterna där producenten 
kan utbilda återförsäljaren samt erbjuda skyltning och marknadsföring. Återförsäljaren tar del 
av producentens varumärke och kan även erhålla vissa inköpsfördelar. Exempel på 
återförsäljarkedjor är bilproducenter och importörer, till exempel Mercedes-Benz och 
Marbodal (Ideström och Fernlund, 2015).  
  

Återförsäljarkedjans huvudsakliga skillnader gentemot franchising är att:   
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i) Återförsäljaren äger sitt eget affärskoncept.  
ii) Producenten erbjuder enbart sin egen produkt och inte ett koncept för driften av 

återförsäljarens verksamhet.  
iii) Sortiment, service och affärskoncept kan ofta skilja sig mycket mellan återförsäljarna.   

   

3. Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt redogörs för teorier som uppsatsen grundas på. Inledningsvis presenteras 
Schumpeters teorier från år 1934, kallad Mark I, samt från 1942, kallad Mark II1. Dessa teorier 
kan kopplas till kedjeföretag i och med att en kedja förväntas förena Mark I och Mark II. 
Därefter redogörs för hur ett kedjeföretag förväntas eliminera det så kallade principal-agent-
problemet genom att det mindre och större företaget erhåller gemensamma mål och incitament. 
Slutligen kopplas kedjeföretagande till Frank Knights teorier gällande osäkerhet, vinst och 
prissättning av entreprenörskap. Utifrån ett teoretiskt perspektiv finns en osäkerhet hur 
sambandet mellan kedjeföretagande och tillväxt kan se ut. Studien tar därmed hänsyn till 
ovannämnda teorier med syftet att studera kedjeföretagande utifrån olika perspektiv och 
diskutera förväntade utfall.  
 

3.1 Joseph Schumpeter  
För att driva den ekonomiska utvecklingen framåt betonar Mark I betydelsen av 
entreprenörskap samt små och unga företag. Schumpeter argumenterar för att innovation drivs 
av entreprenören eftersom entreprenörens funktion är att introducera nya kombinationer av 
produktionsfaktorer. Med detta menar Schumpeter att entreprenören inträder på marknaden 
med nya idéer, produkter eller processer och etablerar nya företag som utmanar existerande 
företag. De nya och mindre företagen betraktas som nytänkande, kreativa och innovativa 
(Schumpeter, 1934).   
  
Schumpeters senare teori, Mark II, presenteras i Capitalism, Socialism and Democracy (1942). 
Teorin är inspirerad av den amerikanska industrin där författaren diskuterar betydelsen av stora 
och gamla företag. Schumpeter anser att dessa företag spelar en viktig roll för den ekonomiska 
tillväxten och jobbskapande genom sina fördelar inom teknologisk innovation. Schumpeter 
menar även att stora och äldre företag, som varit etablerade på marknaden under en längre tid, 
kan dra nytta av stordriftsfördelar i produktion samt forskning och utveckling (FoU). Detta 

                                                 
1 Nelson och Winter (1982) benämnde Schumpeters teori från 1934 som Mark I och teorin från 1942 som Mark II. 
Därefter har teorierna i allmänhet fortsatt att kallats för Mark I och Mark II.  
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skapar ökade förutsättningar för tillväxt och jobbskapande. Schumpeter diskuterar dessutom att 
stora och äldre företag besitter en större stock av kunskap som kan vara specificerad inom 
teknologiska områden. Den avancerade kompetensen skapar barriärer för entreprenörer att 
etablera nya företag. Med detta menar Schumpeter att entreprenören som individ kommer att 
bli överflödig eftersom innovationer kommer att bli en rutinbaserad process som bäst utförs av 
stora företag.   
  

Genom att kombinera Schumpeters teorier Mark I och Mark II skapas incitament för det lilla 
och unga samt det större och äldre företaget att förenas. Denna slutsats bygger på att dessa 
företag besitter olika resurser och styrkor som kopplas samman och exploateras i en gemensam 
verksamhet. Unga och små företag står för nytänkande, kreativitet och innovation (Schumpeter, 
1934). De äldre och större företagen besitter i sin tur stordriftsfördelar i produktion och FoU 
(Schumpeter, 1942). Genom att det lilla och stora företaget ingår i ett samarbete kan dessa 
styrkor komplettera varandra och därmed skapa rätt förutsättningar för tillväxt. Detta talar 
exempelvis för att franchising och återförsäljarkedja är ett framgångsrikt koncept där styrkorna 
från det stora och gamla företaget (franchisegivaren respektive producenten) samt det lilla och 
unga företaget (franchisetagaren respektive återförsäljaren) slås samman. Schumpeters teorier 
kan även kopplas till frivillig fackhandelskedja där huvudbolaget anses vara det stora och gamla 
företaget medan den enskilde medlemmen kan tänkas vara det nytänkande och lilla företaget. 
För att kunna applicera Schumpeters teorier i förhållande till kedjor antas att företag som 
ansluter sig till en kedja är ungt och litet samtidigt som den befintliga kedjeverksamheten i sig 
är större och äldre.  
  

3.2 Principal-agent-teorin   
Holmström (1979) beskriver principal-agent-teorin som relationen mellan arbetsgivare 
(principal) och arbetstagare (agent). Teorin baseras dels utifrån problemet kring moralisk risk 
och dels utifrån problemet kring asymmetrisk information. Moralisk risk innebär att en individ 
får incitament att agera mindre varsamt eftersom handlingen inte påverkar denne lika negativt 
i jämförelse med principalen. Med asymmetrisk information menar Holmström i detta fall att 
arbetsgivarens och arbetstagarens incitament kan skilja sig gällande arbetsinsats ifall 
arbetsgivaren inte kan observera arbetstagarens prestationer.   

  
Holmström (1979) argumenterar för att arbetsgivaren vill nå högsta möjliga arbetsproduktivitet 
per mängd satsade resurser samtidigt som arbetstagaren söker högsta möjliga kompensation för 
lägsta möjliga arbetsinsats. Han menar att högre ansträngning från arbetstagaren minskar 
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arbetstagarens nytta, samtidigt som arbetsgivarens nytta reduceras genom ökade kostnader som 
i sin tur minskar dennes vinst. Vid en situation där arbetsgivaren inte har möjlighet att observera 
arbetstagarens arbetsinsats, på grund av asymmetrisk information eller höga kostnader för 
övervakning, finns incitament för arbetstagaren att inte anstränga sig mer än den lägsta möjliga 
arbetsinsats som är nödvändig för att inte mista arbetet. Holmström menar att arbetstagaren når 
den högsta möjliga kompensationen och nyttan för en viss prestation genom detta 
tillvägagångssätt.   
  
Principal-agent-problemet elimineras när både principalen och agenten besitter gemensamma mål 
och incitament (Holmström, 1979). I uppsatsen tillämpas denna teori och det förväntas att 
problemet kan elimineras genom att bedriva kedjeföretag. Principalen antas i detta fall vara 
franchisegivaren inom franchiseföretaget, producenten inom återförsäljarkedjan samt 
huvudbolaget inom den frivilliga fackhandelskedjan. Agenten antas representeras av 
franchisetagaren,  återförsäljaren och den enskilde medlemmen inom respektive 
samarbetsform. Inom ett kedjeföretag erhåller principalen och agenten gemensamma incitament, 
vilket i detta sammanhang huvudsakligen innebär att generera vinst och skapa förbättrade villkor 
inom verksamheten. Detta förväntas eliminera uppkomsten av moralisk risk och asymmetrisk 
information eftersom ett lönsamt kedjeföretag skapar nytta för både principalen och agenten.  

  
3.3 Frank Knight  
Knight (1921) hävdar att entreprenörens roll i samhället är att driva utveckling och kunskap 
framåt, vilket även medför att entreprenören bär en risk att misslyckas. Knight menar att 
entreprenörens drivkraft är dennes förväntan om vinst. Problemet som uppstår är att 
entreprenörskap är svårt att prissätta och därmed är det möjligt att vinsten inte kompenserar för 
den osäkerhet entreprenören åtar sig. Detta skulle enligt Knight leda till att de rätta incitamenten 
som behövs för att entreprenören ska driva utveckling framåt inte uppstår.  
  
Med kedjeföretag som utgångspunkt antas principalen vilja att agenten ska agera likt en 
entreprenör för att uppnå högsta möjliga avkastning. Med andra ord förväntas agenten driva 
verksamheten inom ramarna för kontraktet och identifiera affärsmöjligheter med ändamålet att 
uppnå ökad vinst. I ett samarbete mellan principalen och agenten kan det däremot uppstå 
problem kring hur osäkerheten och vinsten ska fördelas mellan parterna. Svårigheterna med att 
prissätta entreprenören i ett kontrakt kan leda till att vinsten inte kompenserar för osäkerheten 
som entreprenören åtar sig i samband med att driva utvecklingen framåt. Med andra ord innebär 
det att principalen inte lyckas skapa rätt incitament för agenten att bedriva sin egen verksamhet 
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med syftet att uppnå högsta möjliga vinst. Detta skulle medföra en lägre tillväxt för principalen 
och agenten.  
  

4. Tidigare studier  
Det finns en omfattande litteratur som studerar sambandet mellan företagstillväxt och olika 
företagsspecifika karaktäristika. En välkänd studie inom ämnesområdet är Birch (1979). Birch 
utnyttjar paneldata för att studera sysselsättningstillväxt för 5,6 miljoner individuella företag 
för åren 1969, 1972, 1974 och 1976. Birch påvisar att företag med färre än 20 anställda 
genererar 66 procent av sysselsättningstillväxten i den amerikanska ekonomin. Resultatet som 
presenterades av Birch under slutet av 1970-talet gick emot det rådande synsättet som pekade 
på att främst stora företag drev tillväxten framåt. Birch lyfter samtidigt fram att 16 procent av 
antal nya jobb skapas av företag med 20-99 anställda. Birch fortsatta studier antyder att 
sysselsättningen härrörs från ett fåtal snabbväxande företag som benämns gaseller. Gasellerna, 
som förekommer bland både små och stora företag, står för en stor del av 
sysselsättningstillväxten och är av central betydelse för den ekonomiska välfärden (Birch och 
Medoff, 1994).   
  
Det ökade akademiska och politiska intresset har bidragit till ett flertal inflytelserika studier. 
Tidigare forskning har exempelvis studerat sambandet mellan snabbväxande företag och 
storlek (Delmar, 1997; Davidsson och Delmar, 1998; Delmar et al., 2003; Anyadike-Danes et 
al., 2015, Henrekson och Johansson, 2010; Daunfeldt et al., 2014), ålder (Delmar et al., 2003; 
Henrekson och Johansson, 2010; Daunfeldt et al., 2014), branschtillhörighet (Delmar et al., 
2003) samt koncerntillhörighet (Delmar et al., 2003; Davidsson och Delmar, 2003). Flertalet 
studier har varierande datamaterial, men tillämpar liknande modeller där antalet variabler är 
begränsade. Storlek, ålder samt bransch- och koncerntillhörighet är vanligt förekommande 
variabler i studier gällande företagstillväxt.   

  

Studier av Henrekson och Johansson (2010) samt Daunfeldt et al. (2014) pekar framför allt på 
att yngre företag har stor betydelse för sysselsättningstillväxten. Henrekson och Johansson 
fördjupar sig i betydelsen av gaseller i ekonomin. Författarnas resultat indikerar att 
snabbväxande företag i genomsnitt är yngre, men förekommer i alla branscher och 
storleksklasser. Författarna poängterar vidare att ung företagsålder är mest betydande för 
företagstillväxt medan företagets storlek, som också är av central betydelse, ibland visar ett 
positivt samband och ibland ett negativt. Daunfeldt et al. (2014) studerar huruvida de 
snabbväxande företagen klassificeras som snabbväxande oavsett vilket tillväxtmått som 
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tillämpas. Författarna konstaterar att unga företag genererar högst tillväxt oberoende om 
sysselsättning eller omsättning tillämpas som tillväxtmått.   
  
Det råder samtidigt ett intresse att undersöka huruvida hög tillväxt är ihållande för 
snabbväxande företag. Daunfeldt och Halvarsson (2015) studerar företagstillväxt i perioder 
uppdelade över tre år och finner att företag som är klassificerade som snabbväxande under en 
treårsperiod, mest troligt har haft negativ tillväxt under föregående period. Med andra ord 
påvisas att företag som under en treårsperiod har behövt avskeda flest antal anställda med högre 
sannolikhet kommer att klassificeras som snabbväxande under nästkommande treårsperiod. 
Författarna menar att snabbväxande företag är tillfälligt expansiva och det råder dessutom en 
mycket låg sannolikhet att företagen återigen uppnår höga tillväxtsiffror i framtiden. Garnsey, 
Stam och Heffernan (2006) genomför en liknande studie där de studerar nystartade företag och 
deras utvecklingsprocess. Författarna finner att snabbväxande företag tenderar att på sikt 
drabbas av motgångar och en stagnerad tillväxt. De menar att hög tillväxt inte kvarstår utan 
tenderar att avta eller stagnera med tiden.   
 
Tidigare studier har inte haft möjlighet att studera kedjeföretag med dataregister från 
myndigheter, men det finns befintliga studier som har studerat franchise som en subpopulation 
av kedjeföretag. Exempel på två studier inom detta område är Mariz-Pérez (2012) samt 
Kaufmann och Dant (1996). Mariz-Pérez (2012) samlar in spansk data från Annual Franchise 
Guidebooks mellan åren 2000-2007 och tillämpar OLS-regressioner. Resultaten visar ett 
signifikant positivt samband mellan andelen franchiseverksamheter i företaget och dess tillväxt. 
Samtidigt påvisas att ju längre verksamheten har ägnat sig åt franchising, desto långsammare 
växer företaget. Till skillnad från Mariz-Pérez erhåller Kaufmann och Dant (1996) data baserat 
på en enkätundersökning som bygger på svar från franchiseföretag inom snabbmatsindustrin i 
USA. Författarna undersöker huruvida det finns ett samband mellan tillväxt inom 
franchisekedjan och en hög andel av franchisetagare som äger flera franchiseföretag, kallat 
multi-unit-franchising. Författarna finner ett positivt samband mellan tillväxt och multi-unit-
franchising.  
  
En begränsning hos dessa studier är, emellertid, att tillämpad data inte är ett obundet 
slumpmässigt urval ur populationen. Tidigare studier kan därmed inte dra slutsatser baserat på 
hela företagspopulationen. Detta är en styrka i föreliggande uppsats eftersom studien tillämpar 
ett datamaterial som kan urskilja kedjeföretag ur ett urval av företagspopulationen. Uppsatsen 
har på så sätt möjlighet att på djupet analysera och studera hur tillväxtmöjligheterna för kedjor 
skiljer sig från icke-kedjor. Vidare finns det ytterligare svagheter i tidigare studier inom 
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franchising och företagstillväxt, nämligen antalet observationer. I studien av Kaufmann och 
Dant (1996) uppgår svarsfrekvensen endast till 23 procent.   

 

5. Data  
Uppsatsens datamaterial bygger på enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 
2014 och erhålls från SCB:s företagsregister (se Bilaga A7 i Appendix). Undersökningen 
kompletteras med sysselsättningsdata från Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik för åren 
2011-2017 2 . Utöver detta erhålls även registerdata med data på bransch- och 
koncerntillhörighet.  
  
Med hjälp av tillgänglig data avser uppsatsen att studera företagstillväxt över två treårsperioder, 
2011-2014 samt 2014-2017. Detta görs med tre syften i åtanke. För det första för att kunna 
kontrollera för företagets historiska tillväxt. För det andra för att kunna sätta företagen i relation 
till OECD:s (2015) definition av snabbväxande företag vilket innebär företag med en 
genomsnittlig årlig tillväxt av anställda på minst 20 procent över en treårsperiod. Det krävs 
även att företaget innehar tio eller fler anställda vid första observationen. För det tredje har det 
skapats en praxis att studera företagstillväxt över treårsperioder (se exempelvis Daunfeldt et 
al., 2014; Daunfeldt och Halvarsson, 2015; Henrekson och Johansson, 2010).   
  
Undersökningen Företagens villkor och verklighet samlas in via postenkät och har utförts av 
SCB på beställning av Tillväxtverket sedan år 1996 med syftet att kartlägga ekonomiska 
förutsättningar hos företag. I enkäten anger företagsledaren bland annat information om 
huruvida företaget ingår i en kedja eller inte samt vilket år företaget grundades (SCB, 2014). 
Dessa enkätsvar används till datamaterialet där fråga nummer 8 är av central betydelse för 
studien:  
  

  
  
De företag som ingår i undersökningen är registrerade i Sverige med ett svenskt 
organisationsnummer. Ett utländskt kedjeföretag innebär att verksamheten har ett svenskt 

                                                 
2 För detaljer, se SCB (2017a).  
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organisationsnummer, men ingår i en utländsk kedja (Tillväxtverket, 2019). Vid bearbetning 
av datamaterialet används initialt Microsoft Sequal Server Manager (SQL) för att sätta samman 
materialet från SCB:s databas. Bearbetningen av datamaterialet börjar med att matcha data från 
FVOV med kompletterande data från RAMS hos de observerade företagen.   
  

5.1 Avgränsning   
Studiens avgränsningar baseras främst på utformningen av rampopulationen för enkäten FVOV 
2014. Utgångspunkten är företag med en årlig omsättning på minst 200 000 kronor och 
maximalt 249 förvärvsarbetande (SCB, 2014). Detta innebär ett urval av små och medelstora 
företag3 (Europeiska kommissionen, u.å.).   
 
Vidare fokuserar undersökningen enbart på privata svenskägda företag som utgörs av enskilda 
näringsidkare, handels- och kommanditbolag, aktiebolag samt ekonomiska föreningar. När det 
kommer till koncerntillhörighet görs avgränsningar ifall flera företag ingår i en koncern. Om 
mer än ett företag i en koncern ingår i rampopulationen inkluderas enbart det företag som har 
flest anställda medan övriga exkluderas. Skulle företagen bestå av lika många anställda väljs 
det företag med störst omsättning (SCB, 2014). Studien täcker perioden 2011-2017. 
  
Data för kedje-, bransch- och koncerntillhörighet finns enbart för 2014. Det antas att företag 
som angivit att de ingår i en kedja år 2014 klassificeras som en kedja under hela den studerade 
perioden. Dessutom görs antagandet att företagen inte byter bransch eller status gällande 
koncerntillhörighet. Ålder är däremot en genererad variabel som utgår från företagens grundår. 
  
5.2 Urvalsallokering och urvalsdesign  
Urvalsallokeringen för undersökningen är gjord med syftet att försöka inkludera observationer 
från alla branscher, län och storleksgrupper samt för att erhålla en någorlunda jämn fördelning 
av antal kvinnor och män. Därtill är enkäten från år 2014 riktad mot att studera unga företagare. 
Med ung företagare menas att individen är 30 år eller yngre där åldern identifieras via 
personnummer. I övrigt är målet att upplagan för enkäten för år 2014 ska vara så lik tidigare 
versioner som möjligt med syftet att uppnå en rättvis jämförelse. Det innebär att urvalsdesignen 

                                                 
3 Enligt Tillväxtverket (2019) utgör småföretag (0-49 anställda) tillsammans med medelstora företag (50-249 
anställda) 99,9 procent av alla svenska företag. Stora företag (250 eller fler anställda) står därmed för endast en 
promille av det totala antalet företag. Trots att de stora företagen utgör en sådan liten andel av totala företag står de 
för en tredjedel av antalet anställda i Sverige samt för 40 procent av näringslivets totala omsättning och 
förädlingsvärde.  
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i stort sett är densamma som tidigare undersökningar likaså stickprovsstorleken. Däremot är 
antalet unga respondenter dubblerat jämfört med tidigare (SCB, 2014).  
  

5.3 Tillgänglighet och kvalitet   
Enkäten för år 2014 distribuerades till 30 614 små och medelstora företag i Sverige varav 15 
580 svar erhölls, innebärande en svarsfrekvens på 50,9 procent. Efter att data från 
undersökningen matchas med RAMS erhålls initialt ett urval på 14 953 företag eftersom studien 
endast inkluderar företag som har varit verksamma under hela perioden 2011-2017.   

  
Från datamaterialet exkluderas 447 företag eftersom företagsledaren inte angivit ett svar på 
undersökningens fråga om företaget ingår i en kedja eller inte. Med anledning av att dessa 
företag inte kan placeras i en kategori kan de framställa felaktiga resultat och utesluts därför. I 
datamaterialet observeras även att 1 952 företag från undersökningen saknar värden för antal 
förvärvsarbetande. Företagen exkluderas från studien eftersom deras värden inte kan mäta 
tillväxt för den studerande perioden.  
 
Vidare finns ett antal företag som år 2014 har fler än 249 förvärvsarbetande. Detta kan bero på 
att företag med 50-249 förvärvsarbetande inkluderats i rampopulationen enligt SAMU-
versionen 4  av SCB:s Företagsdatabas (FDB) i augusti 2013. Det efterföljande resultatet 
presenteras dessutom vid slutet av år 2014. Mellan denna period är det därmed möjligt att 
företagen har växt sig större än 249 förvärvsarbetande. Detta kan exempelvis ske med 
anledning av att ett företag har köpts upp och slagits ihop med ett annat. Från undersökningen 
erhålls data från 31 företag som har fler än 249 förvärvsarbetande där 531 var det högsta 
uppmätta antalet. För att datamaterialet ska hålla sig till rampopulationen exkluderas dessa 
företag. Tabellerna A2 och A3 i Appendix presenterar däremot regressioner där ovannämnda 
observationer inkluderas med syftet att demonstrera datamaterialets robusthet.  
  
Under bearbetning av variabeln för företagsålder erhålls ett orimligt maxvärde för ålder på 
2014, vilket innebär att respondenten har angett att företaget grundades år 0. Observationer av 
värdet 2014 kan behandlas likt extremvärden som genererar förvrängda skattningar av 
koefficienterna. 168 respondenter angav ett felaktigt värde på företagets uppstartsår och 
exkluderas därmed från datamaterialet med syftet att undvika snedvridna resultat. Efter 

                                                 
4 SAMU är SCB:s system för samordnad urvalsdragning.  



 

13  
  

bearbetning erhålls ett representativt urval på 12 355 företag, innebärande ett representativt 
urval på 79 procent av företagen som deltog i undersökningen.    
  

Svarsfrekvensen hos företagen skiljer sig åt mellan branscher och storleksgrupper där företag 
inom hotell- och restaurangverksamhet har lägst svarsandel, cirka 40,2 procent. Verksamheter 
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik har den högsta svarsandelen på 59,5 procent. När 
svarsfrekvensen sedan jämförs mellan storleksgrupper observeras att större företag tenderar att 
svara i högre grad jämfört med små företag. I studien delas företagen in i storleksgrupper om 
1-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199 samt 200-249 förvärvsarbetande. Företag med 50-249 
förvärvsarbetande har högst svarsandel (SCB, 2014)  
  
Med tillgång till data från Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD) kan uppsatsen 
studera antalet företag i undersökningen som läggs ned och startas under åren 2015-2017.  

Denna analys återfinns i tabell A5 och tabell A6 i Appendix.  
  

5.4 Deskriptiv statistik   
Datamaterialet består av 1 304 kedjeföretag och 11 051 icke-kedjeföretag. Det innebär att cirka 

11 procent av företagen i datamaterialet är kedjeföretag och cirka 89 procent inte är det. Nedan 

redovisar tabell 1 beskrivande statistik. Tabell 2 presenterar genomsnittet av antal företag, 

skapade jobb och förvärvsarbetande, samt genomsnittlig storlek och ålder inom kedjeföretag 

och icke-kedjeföretag. Tabell 3 presenterar liknande värden fördelade över storleksgrupper. 

Med syftet att studera hur sysselsättningen har utvecklats över tid inkluderas även tabell 4 som 

redovisar utvecklingen i antal förvärvsarbetande hos svenska kedjeföretag, utländska 

kedjeföretag samt icke-kedjeföretag. Tabell 5 presenterar antalet företag inom olika juridiska 

former fördelade över kedjor och icke-kedjor. I tabell 6 redovisas hur många kedjeföretag och 

icke-kedjeföretag som ingår samt inte ingår i en koncern. En korrelationsmatris för ytterligare 

överblick av datamaterialet återfinns i tabell A1 i Appendix.  

 

Vidare tillämpas den logaritmerade differensen av förvärvsarbetande mellan tre år i 

regressionsanalysen, medan den procentuella förändringen av förvärvsarbetande mellan år 

2011-2014 presenteras i den deskriptiva statistiken. Logaritmen kan ses som en approximation 

av tillväxt och därför skapas mer extrema avvikelser från det faktiska värdet ju större denna 

förändring är. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik av inkluderade variabler för år 2014. Variabeln för tillväxt 

redovisas för perioderna 2011-2014 samt 2014-2017.  

Variabel Förklaring Observationer Medelvärde Median Standardavvikelse      Min        Max 
Tillväxt 2011-2014 
(%)  

Anger företagets 
tillväxt för perioden 
2011-2014 

       11 198       22,20   0           171,26      -98,95 10 900  

Tillväxt 2014-2017 
(%) 

Anger företagets 
tillväxt för perioden 
2014-2017 

       10 775 8,24         0 97,31     -99,02  8000 

Svensk kedja  Anger om  
företaget tillhör ett 
svenskt 
kedjeföretag  

1 131               0       1  

Utländsk kedja  Anger om  
företaget tillhör ett 
utländskt 
kedjeföretag  

173      0  1  

Icke-kedja  Anger om  
företaget inte är 
ett kedjeföretag  

11 051      0  1  

Ålder (år)  Anger företagets 
ålder   

 12 355 21  15  19,34 1  118  

Storlek  Anger företagets 
storlek mätt i antal 
förvärvsarbetande  

12 355 16  6  28,03 1   246  

Bransch  Anger företagets 
bransch- 
tillhörighet   

12 355     
 

 
   

 

Koncern  Anger om  
företaget ingår i 
en koncern  

12 355      0  1  

Aktiebolag  Anger om  
företaget tillhör ett 
aktiebolag  

9 079      0  1  

Handels- och 
kommanditbolag  

Anger om  
företaget tillhör ett 
handels- och 
kommanditbolag  

505      
   

  0  1  

Ekonomisk förening  Anger om  
företaget tillhör en 
ekonomisk 
förening  

453      
   

  0  1  

 Källa: SCB, 2015; 2017a.  
  
Tabell 1 redovisar den deskriptiva statistiken för studiens variabler för år 2014. Ovan definieras 
variablerna i absoluta termer med undantag för tillväxt. I tabellen framgår att det lägsta 
observerade värdet är 173 utländska kedjor. Det avläses att det maximala värdet för antal 
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förvärvsarbetande i ett företag är 246. Vidare framgår det att företagen i genomsnitt har 16 
förvärvsarbetande samt en genomsnittlig ålder på 21 år. Det lägsta observerade värdet av 
procentuell tillväxt är -99 procent och det högsta värdet är 10 900 procent.  
 
Tabell 2. Genomsnittligt antal företag, förvärvsarbetande och skapade jobb per företag samt 
genomsnittlig ålder fördelade över kedjeföretag respektive icke-kedjeföretag för år 2014.  

 Kedjeföretag  Icke-kedjeföretag  

Antal företag  1 304  11 051  

Antal förvärvsarbetande  23*  15  

Ålder  24*  20  
Genomsnittligt antal skapade 
jobb per företag 1 1  

Anm: * Genomsnittlig storlek samt ålder visar sig statistiskt signifikant skilja sig mellan kedjeföretag och icke-
kedjeföretag på 1 procents signifikansnivå.  
Källa: SCB, 2015; 2017a.  
  

Ovanstående tabell presenterar beskrivande värden för kedjeföretag samt icke-kedjeföretag. 
Det observeras att data innehåller 1 304 företag som ingår i en kedja och 11 051 företag som 
inte ingår i en kedja. Tabellen presenterar dessutom att kedjeföretag i genomsnitt är äldre och 
större än icke-kedjeföretag. Denna skillnad visar sig dessutom vara statistiskt signifikant på 1 
procents signifikansnivå.  
  
För att uppnå en tydligare uppfattning om studiens observerade företag delas dessa in i 
storleksgrupper baserat på antal förvärvsarbetande. Fördelningen görs i grupper om 1-4, 5-9, 
10-19, 20-49, 50-99, 100-199 samt 200-249 förvärvsarbetande och redovisas nedan. Företag 
med en förvärvsarbetande innebär att det inte finns någon anställd utöver företagsledaren5.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
5 Detta beror dock på företagets juridiska form där ägare och dess familj inte räknas som förvärvsarbetande inom 
enskilda firmor samt handels-och kommanditbolag (Verksamt, 2019a; 2019b).   
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Tabell 3. Beskrivande värden över storleksgrupper för år 2014.   
Antal förvärvsarbetande  1-4  5-9  10-19  20-49  50-99  100-199  200-249   

Antal förvärvsarbetande    2    7  14  30  69  135  221  

Genomsnittligt antal skapade 
jobb per företag -1 -0 1 3  7 21  34  

Antal kedjeföretag   317  284  273  267  103  53  7  

Antal icke-kedjeföretag  4 999  2 050  1 816  1 408  523  214  41  

Källa: SCB, 2015; 2017a.  
  

Framträdande i ovanstående tabell är att flest antal kedjeföretag förekommer inom 
storleksgrupp 1-4 förvärvsarbetande och lägst antal i gruppen 200-249 förvärvsarbetande. 
Företag med 1-4 förvärvsarbetande är den grupp som i genomsnitt skapat minst antal jobb, 
medan storleksgrupp 200-249 förvärvsarbetande har skapat flest antal jobb per företag.   

 
Nedan presenteras tabell 4 med syfte att studera hur sysselsättningen har utvecklats efter 
enkätundersökningen år 2014. Den redovisar antal förvärvsarbetande inom svenska 
kedjeföretag, utländska kedjeföretag samt icke-kedjeföretag för åren 2014 och 2017.  

  

Tabell 4. Genomsnitt av antal förvärvsarbetande fördelat över svenskt kedjeföretag, utländskt 
kedjeföretag och icke-kedjeföretag för år 2014 och 2017.  

  Antal förvärvsarbetande år 2014  Antal förvärvsarbetande år 2017  

Svenskt kedjeföretag  22  29  

Utländskt kedjeföretag  30  38  

Icke-kedjeföretag  15  19  
Källa: SCB, 2015; 2017a.  

  
Framträdande i ovanstående tabell är att svenska kedjeföretag har ökat med 32 procent i 
sysselsättning, medan utländska samt icke-kedjeföretag har ökat med 27 procent vardera. I 
absoluta tal har utländska kedjor haft den största ökningen i antal förvärvsarbetande.   

  
Nedan presenteras tabell 5. Den redovisar antalet kedjeföretag och icke-kedjeföretag inom olika 
juridiska former som studien förhåller sig till.  
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Tabell 5. Antal juridiska former fördelade över kedjeföretag och icke-kedjeföretag för år 2014.  

   Kedjeföretag  Icke-kedjeföretag    Totalt  

Enskild näringsidkare  245 (11 %)  2 073 (89 %)    2 318  

Handels-och kommanditbolag  
  58 (11 %)  447 (89 %)    505  

Aktiebolag  957 (11 %)   8 122 (89 %)    9 079  

Ekonomisk förening       44 (10 %)  409 (90 %)    453  
Källa: SCB, 2015.  
  

Det observeras att fördelningen mellan kedjeföretag och icke-kedjeföretag är mycket jämn 
mellan de juridiska formerna. Bland enskilda näringsidkare, handels- och kommanditbolag 
samt aktiebolag utgör kedjeföretag cirka 11 procent av alla företag. Bland ekonomiska 
föreningar står kedjeföretag för cirka 10 procent av alla företag.  

 
Tabell 6 presenteras nedan. Tabellen visar antalet kedjeföretag och icke-kedjeföretag som ingår 
respektive inte ingår i en koncern.  

 
Tabell 6. Antalet kedjeföretag och icke-kedjeföretag som ingår respektive inte ingår i en 
koncern. 

 Ingår inte i en koncern Ingår i en koncern 

Icke-kedjeföretag 8 454 2 597 

Kedjeföretag 863 441 

Källa: SCB, 2015;2017a. 

  

Tabell 6 redovisar att datamaterialet till störst del består av icke-kedjeföretag som inte ingår i en 

koncern. 863 kedjeföretag ingår inte i en koncern och 2 597 icke-kedjor ingår i en koncern. Ett företag 

kan vara verksam under båda dessa ägarformer samtidigt, innebärande att ett kedjeföretag inte 

nödvändigtvis betyder att företaget ingår eller inte ingår i en koncern.   
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6. Metod   

Detta kapitel redogör för studiens inkluderade variabler där data finns tillgänglig från RAMS, 
registerdata samt FVOV 2014. Uppsatsen baseras på paneldata och studerar perioden 2011-
2017. Regressionsanalyser genomförs med metoden Ordinary Least Squares. Likt tidigare 
studier inkluderar modellen förklaringsvariabler för ålder, storlek samt bransch- och 
koncerntillhörighet. Skillnaden mot tidigare studier är att föreliggande uppsats inkluderar en 
variabel för kedjetillhörighet med syftet att studera om det finns ett samband mellan 
kedjeföretagande och företagstillväxt. Uppsatsen inkluderar även ett antal kontrollvariabler i 
modellen såsom juridisk form samt tre interaktionsvariabler innefattande ålder, storlek och 
kedja. Studien kontrollerar dessutom för storlek och ålder i kvadrat. Modellen som antas 
uppfylla studiens ändamål presenteras i ekvation (1):   
  

log(förvärvsarbetande)i,t – log(förvärvsarbetande)i,t-3 = α + δ1kedjai,t-3 + ß1log(ålder)i,t-1  + 

ß2log(storlek)i,t-2 + Фbranschi,t-1 + δ2koncerni,t-1 + δ3 juridiskformi,t-1 + ß3log(ålder2)i,t-1 +  

ß4log(storlek2)i,t-2 + ß5log(ålder*storlek)i, t-2 + ß6log(ålder*kedja)i,t-1  +  ß7log(storlek*kedja)i,t-2 +  εi,t. 

  

Företag i observeras under året t. ß är den skattade parametern för respektive variabel och δ är 
den skattade parametern för respektive dummyvariabel. Ф skattar sambandet mellan tillväxt 
och företagets branschtillhörighet. Konstanten utgörs av α och feltermen utgörs av ε. Feltermen 
antas vara normalfördelad och slumpmässig. Studiens oberoende variabler, med undantag för 
storlek, laggas inte i datamaterialet av den anledningen att dessa endast observeras under år 
2014. Alla variabler förutom sysselsättningsdata var initialt matchade med FVOV 2014 och 
därför observeras samma värden för dessa.     

  
Kedjetillhörighet förväntas ha ett positivt samband med företagstillväxt. Denna slutsats bygger 
på Holmström (1979) samt Mark I och Mark II (Schumpeter, 1934; 1942). Kedjor antas 
eliminera principal-agent-problematiken genom att förena principalens och agentens 
incitament. Agenten förväntas bedriva sin verksamhet med ändamålet att uppnå hög vinst vilket 
gynnar agentens och principalens verksamheter. Ett kedjeföretag kombinerar dessutom 
styrkorna från det lilla och unga respektive det stora och gamla företaget. Det lilla och unga 
företaget är entreprenöriellt och innovativt medan det stora och gamla företaget besitter 
stordriftsfördelar i produktion och FoU.  
  

 
(1) 
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Studien testar huruvida det finns någon signifikant koppling mellan variabeln kedja och 
företagstillväxt. Ett hypotestest ställs upp där nollhypotesen, H0, anger att det inte finns ett 
signifikant samband mellan kedjeföretag, δ1, och företagets tillväxt. Studiens alternativa 
hypotes, H1, anger att det finns ett statistiskt signifikant samband:  
  

 H0: δ1 = 0    

   H1: δ1 ≠ 0.  (2)  
  

6.1 Beroende variabel   
Studiens beroende variabel definieras som den logaritmerade differensen av antal 

förvärvsarbetande hos ett företag, vilket enligt Coad (2009) är ett vanligt mått av 

sysselsättningstillväxt. Andra vanligt förekommande tillväxtmått som tillämpas inom detta 

område är antal sysselsatta i absoluta termer samt omsättning i absoluta och relativa termer. 

Föreliggande studie mäter tillväxt genom att tillämpa den logaritmerade differensen av antal 

förvärvsarbetande under en treårsperiod vilket är i enlighet med Daunfeldt och Halvarsson 

(2015). Utfallsvariabeln är tillväxt för perioden 2014-2017 men studien tillämpar även tillväxt 

för perioden 2011-2014 som beroende variabel.   

  

Förvärvsarbetande är ett begrepp som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. Alla 

bokförda individer i Sverige har en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller 

inte förvärvsarbetande. Som förvärvsarbetande innebär det att en individ har en löneinkomst 

som överstiger ett gränsvärde, vilket skattas enligt en modellbaserad metod. Gränsvärdet 

skattas med syftet att erhålla ett värde som bäst motsvarar den internationella 

arbetsorganisationens (ILO) definition av sysselsättning (SCB, u.å.).  

  

6.2 Oberoende variabler  
Studiens fokusbelagda variabel, kedja, är en dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget 
ingår i en kedja, annars 0. Som komplement inkluderas även en dummyvariabel för utländska 
kedjeföretag som antar värdet 1 om företaget ingår i en utländsk kedja, annars 0. Baserat på 
studiens teoriavsnitt förväntas ett positivt samband mellan kedjeföretagande och 
företagstillväxt.   

  
Variabeln ålder anges i logaritmerad form och avser att studera sambandet mellan 
företagstillväxten och företagets ålder. Denna variabel inkluderas på grundval av tidigare 
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studier (se exempelvis Daunfeldt et al., 2014; Henrekson och Johansson, 2010). Likt dessa 
studier förväntas även denna uppsats finna ett negativt samband mellan ålder och 
företagstillväxt.  

  
Likaså anges storlek i logaritmerad form och kontrollerar för år t-2. Företagsstorlek är laggad 
för två perioder för att undvika endogenitet. Sysselsättning och omsättning är de vanligaste 
indikatorerna för storlek enligt Coad (2009). I föreliggande studie mäts storlek i termer av antal 
förvärvsarbetande eftersom sysselsättning anses vara mer intressant att studera ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv. Detta mått appliceras istället för företagets omsättning med 
anledning av att omsättning normalt tillämpas i studier inom företagsekonomi och det är 
dessutom ett mer osäkert mått. Omsättningen hos ett företag beror på hur den bokförs och är 
ett mått som skapar mer tveksamheter i analysen. Variabeln för storlek har inkluderats på 
grundval av tidigare studier (se exempelvis Henrekson och Johansson, 2010; Daunfeldt et al., 
2014; Anyadike-Danes et al., 2014). Tidigare litteratur visar att sambandet mellan storlek och 
tillväxt inte är givet, utan resultaten är skiftande. Därmed är det förväntade utfallet för storlek 
osäkert. Litteraturen påvisar däremot att storlek är av central betydelse för tillväxten. 
Jämförelsevis är företagets ålder däremot en variabel som påvisar ett tydligt negativt samband 
med företagstillväxt. 

 
Vidare kontrollerar studien även för ålder i kvadrat samt storlek i kvadrat för att undersöka 
huruvida sambandet mellan tillväxt och dessa faktorer är avtagande eller tilltagande. 
Variablerna skattas i en sammansatt parameter för ålder och storlek. Även en 
interaktionsvariabel för ålder och storlek inkluderas eftersom det finns en möjlighet att 
interaktion mellan variablerna kan ha en signifikant koppling till företagstillväxt. Dessutom 
kontrollerar studien för interaktionen mellan ålder och kedja samt storlek och kedja.   

  
Föreliggande uppsats inkluderar även dummyvariabler för branschtillhörighet 6  och 
koncerntillhörighet. Variablerna antar värdet 1 om företaget ingår i respektive tillhörighet, 
annars 0. Branscherna är indelade efter Svensk Näringsgrensindelning (SNI) 2007 som 
förklaras i tabell A4 i Appendix. Tabellen redovisar även genomsnittliga värden av antal 
förvärvsarbetande och antal skapade jobb fördelade över respektive bransch. Alla företag i 
databasen är betecknade med en femsiffrig SNI-kod. Dessa företag sorteras istället utifrån den 
tvåsiffriga SNI-koden för att uppnå en mindre specifik indelning. Variablerna har inkluderats 
på grundval av Daunfeldt et al. (2014) samt Henrekson och Johansson (2010).   

                                                 
6 Dummyvariabler för respektive bransch inkluderas.  
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Studien inkluderar även dummyvariabler för tre juridiska former; ekonomisk förening, handels- 
och kommanditbolag samt aktiebolag. Variablerna antar värdet 1 om företaget ingår i 
respektive juridisk form, annars 0, där jämförelsegruppen är enskild näringsidkare. 
Föreliggande studie jämför även svenska och utländska kedjeföretag med syftet att observera 
eventuella skillnader i företagstillväxt. Variablerna antar värdet 1 om företaget ingår i en svensk 
respektive utländsk kedja, annars 0. Referensgruppen är icke-kedjeföretag.  

   
7. Resultat  
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultaten redovisas utan dummyvariabler för 
branschtillhörighet med syftet att underlätta tolkning av modellerna. Alla uppskattade värden 
tolkas som genomsnittliga förändringar då övriga variabler hålls konstanta. Vidare redovisas 
genomsnittliga marginella effekter eftersom det möjliggör tolkning av den totala skattningen 
för exempelvis ålder eller storlek. Det innebär att skattningen av studiens interaktionsvariabler 
och variabler i kvadrat redovisas i en gemensam parameter.   

  
Tabell 7 består av fyra specifikationer. I specifikation (1) inkluderas variablerna som ligger till 
grund för analys av tillväxt i tidigare studier. Dessa är historisk tillväxt, ålder, storlek och 
koncerntillhörighet. Därefter, i andra specifikationen, inkluderas variabeln för 
kedjetillhörighet. I specifikation (3) inkluderas samma variabler som i specifikation (1) 
tillsammans med variabler för branschtillhörighet, juridisk form och interaktionsvariabler. Den 
fjärde specifikationen består av samtliga variabler tillsammans med variabeln för 
kedjetillhörighet.   
  
Sedan presenteras tabell 8 som likaså redovisar fyra regressioner med syftet att, över två 
treårsperioder, studera sambandet mellan svensk kedja gentemot icke-kedja samt utländsk 
kedja gentemot icke-kedja. Den beroende variabeln beskriver företagstillväxt uttryckt i procent 
för treårsperioderna 2011-2014 samt 2014-2017.   
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Tabell 7. Skattade OLS-regressioner för perioden 2014-2017.   
Tillväxt 2014-2017  (1)    (2)    (3)  (4)  

Historisk tillväxt (2011-2014)  -0,081***  
(0,007)  

-0,082***  
(0,007)  

-0,081***  
(0,007)  

-0,082*** 
(0,007)  

Log (Ålder)  
-0,027***  
(0,002)  

-0,027***  
(0,002)  

-0,027***  
(0,002)  

-0,028*** 
(0,002)  

Log (Storlek)  0,029***  
(0,002)  

0,031*** 
(0,002)  

0,032***  
(0,002)  

0,032*** 
(0,002)  

Koncern  
-0,020***  
(0,005)  

-0,020***                      
(0,005)  

-0,021***  
(0,005)  

-0,021*** 
(0,005)  

Kedja     
-0,044***  
(0,006)  

   
-0,039*** 

(0,007)  

Aktiebolag            -0,007  
(0,005)  

-0,006  
(0,005)  

Handels- och kommanditbolag        -0,006  
(0,009)  

-0,007  
(0,009)  

Ekonomisk förening        0,023**  
(0,011)  

0,023** 
(0,011)  

Konstant  
0,072***  
(0,013)  

0,075*** 
 (0,013)  

0,069***  
(0,016)  

0,094*** 
(0,020)  

Observationer  68 995  68 995  68 995  68 995  

R2  0,012  0,013  0,017  0,020  

Adj. R2  0,012  0,013  0,017  0,020  
Anm: Marginella effekter. Specifikation (3) och (4) kontrollerar för branschtillhörighet. Robusta standardfel i parentes. 
***p<0,01;**p<0,05;*p<0,1.  
  
Tabell 7 redovisar ett signifikant negativt samband mellan kedjeföretag och företagstillväxt. 
Resultaten indikerar att ett företag som ingår i franchise, frivillig fackhandelskedja eller 
återförsäljarkedja förväntas generera lägre tillväxt i genomsnitt gentemot ett företag som inte 
ingår i en kedja. Den estimerade parametern för kedjetillhörighet påvisar att kedjeföretag i 
genomsnitt uppskattas ha 3,9 procent lägre tillväxt än icke-kedjor. Det konstateras dessutom 
att kedjeföretag inte bidrar till någon förändring i de estimerade parametrarna för de övriga 
variablerna.   
  



 

23  
  

Framträdande i tabell 7 är att ålder har en negativ koppling till tillväxt inom företaget medan 
större företag förväntas generera högre företagstillväxt. Tabellen redovisar vidare ett negativt 
samband mellan koncerntillhörighet och företagstillväxt. Ett företag som ingår i en koncern 
uppskattas ha ungefär två procent lägre tillväxt än ett företag som inte ingår i en koncern.   
  
Vidare framgår det att en högre historisk tillväxt under åren 2011-2014 associeras med en lägre 
framtida tillväxt. Bland de juridiska formerna förväntas endast ekonomisk förening ha ett 
signifikant samband med företagets tillväxt. Givet att företaget tillhör denna juridiska form 
uppskattas företaget växa 2,3 procent snabbare än enskilda näringsidkare.  
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Tabell 8. Skattade OLS-regressioner för företagstillväxt i svensk kedja och utländsk kedja med 

referensgrupp icke-kedja för perioderna 2011-2014 och 2014-2017, 

   Tillväxt 2011-2014 
för svensk kedja   

(1)  

Tillväxt 2014-2017 
för svensk kedja  

(2)  

Tillväxt 2011-2014  
för utländsk kedja  

(3)  

Tillväxt 2014-2017 
för utländsk kedja  

(4)  
Kedja  -0,047*** 

(0,002)  
-0,023*** 

(0,008)  
-0,131*** 

(0,026)  
-0,013  

(0,027)  
Log (Ålder)  -0,092*** 

(0,002)  
-0,029*** 

(0,003)  
-0,094*** 

(0,002)  
-0,031*** 

(0,003)  

Log (Storlek)  0,076*** 
(0,002)  

0,031*** 
(0,002)  

0,075*** 
(0,002)  

0,029*** 
(0,002)  

Koncern  -0,101*** 
(0,005)  

-0,019** 
(0,005)  

-0,101*** 
(0,005)  

-0,022*** 
(0,006)  

Aktiebolag  0,007  
(0,005)  

-0,009** 
(0,005)  

0,005  
(0,004)  

-0,010** 
(0,006)  

Handels-och 
kommanditbolag  

0,011  
(0,009)  

-0,005  
(0,009)  

0,009  
(0,010)  

-0,010  
(0,011)  

Ekonomisk 
förening  

0,009  
(0,011)  

0,027** 
(0,011)  

0,023** 
(0,011)  

0,027** 
(0,012)  

Konstant  
0,434*** 

(0,021)  
0,098*** 

(0,021)  
0,428*** 

(0,021)  
0,095*** 

(0,022)  

Observationer  63 395  56 588  58 140  51 808  
R2  0,087  0,021  0,086  0,021  

Adj. R2  0,086  0,016  0,086  0,020  

Anm: Marginella effekter. Samtliga regressioner kontrollerar för branschtillhörighet. Robusta standardfel i 
parenteser.***p<0,01;**p<0,05;*p<0,1.  
  
Tabell 8 finner ett signifikant negativt samband mellan svensk kedja och företagstillväxt för 
perioderna 2011-2014 och 2014-2017. Parametern för utländsk kedja är enbart signifikant för 
perioden 2011-2014. Utifrån tabellen framgår det att en utländsk kedja förväntas ha cirka 13,1 
procent lägre tillväxt i genomsnitt jämfört med ett företag som inte ingår i en kedja mellan åren 
2011-2014. En svensk kedja förväntas i snitt generera cirka 4,7 procent respektive 2,3 procent 
lägre tillväxt jämfört med en icke-kedja.  
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Förklaringsgraden ligger på cirka 8,6 procent för perioden 2011-2014 och cirka 2,1 procent för 
2014-2017. Det innebär att studiens inkluderade variabler baserade på perioden 2011-2014 
förklarar den totala variationen i relativ tillväxt bättre än för perioden 2014-2017.   
  
I likhet med tabell 7 avläses att ålder har ett signifikant negativt samband med företagstillväxt. 
Den negativa relationen är högst för utländska kedjeföretag under perioden 2011-2014. 
Resultatet visar även att större företag förväntas ha en högre tillväxt i genomsnitt. Likt i tabell 
7 uppvisar tabell 8 även ett negativt samband mellan koncerntillhörighet och företagstillväxt. 
Givet att ett svenskt kedjeföretag ingår i en koncern förväntas företaget i genomsnitt ha lägre 
tillväxt jämfört med ett kedjeföretag som inte ingår i en koncern. Motsvarande skattning för 
utländska kedjeföretag med koncerntillhörighet är jämförelsebar lik svenska kedjeföretag för 
samma perioder.   
  

8. Diskussion   
Syftet med uppsatsen har varit att studera sambandet mellan kedjetillhörighet och 

företagstillväxt hos små och medelstora företag i Sverige. Genom ekonometrisk analys finner 

studien ett statistiskt signifikant negativt samband mellan kedjetillhörighet och företagstillväxt.  

Detta samband påvisas även för utländska kedjor7.   

 

I enlighet med de teorier som lyfts fram i studien diskuteras att ett kedjeföretag är en 

sammanslagning av det större och äldre företaget samt det lilla och unga företaget. Denna 

slutsats bygger på Schumpeters (1934; 1942) teorier Mark I och Mark II där det förväntas att 

kedjan drar nytta av styrkorna från respektive företag och kan därmed generera hög tillväxt. 

Det förväntade utfallet bygger dessutom på principal-agent-problematiken. Detta problem antas 

elimineras inom ett kedjeföretag till följd av att principalen och agenten erhåller gemensamma 

incitament (Holmström, 1979). Resultaten i föregående avsnitt går emot det förväntade utfallet 

som bygger på ovannämnda grunder.  

  
Vidare förmodas att individen som med sin verksamhet ansluter sig till en kedja agerar som en 
entreprenör för att uppnå högsta möjliga vinst. Enligt Knight (1921) är vinsten entreprenörens 
drivkraft. I detta fall anses entreprenören vara agenten och ett samarbete mellan principalen 
och denne kan orsaka oenighet vid fördelning av osäkerhet och vinst, vilket kopplas till Knights 

                                                 
7 Se specifikation (3) i tabell 8.  
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teori som diskuterar svårigheten med att prissätta entreprenörskap. Svårigheten med att 
prissätta entreprenören i ett kontrakt kan leda till att vinsten inte kompenserar för osäkerheten 
som entreprenören åtar sig i samband med att driva utveckling framåt. Enligt Knight kommer 
entreprenörens drivkraft därmed att avta. Detta innebär att det inte är självklart att kedjeföretag 
är lönsamma när verksamheterna ingår i ett samarbete trots att de besitter en färdig och 
framgångsrik affärsmodell. Det skulle därmed leda till sämre möjligheter till expansion för 
kedjeföretaget vilket i sin tur leder till lägre tillväxt.  
  
I tabell 2 i dataavsnittet observeras att kedjeföretag i genomsnitt är äldre än icke-kedjor. Kedjor 
har en snittålder på 24 år medan icke-kedjor har en snittålder på 20 år. Den högre snittåldern 
hos kedjeföretag kan vara en orsak till att studien inte lyckas fånga upp den snabba expansionen 
under etableringsfasen på marknaden, utan istället observerar en mer avtagande tillväxt. 
Kedjeföretaget kan antas vara effektivt och snabbväxande under uppstartsfasen för att sedan 
uppleva avtagande eller stagnerad tillväxt på sikt. Denna slutsats kopplas till Daunfeldt och 
Halvarsson (2015) samt Garnsey et al. (2006), vars studier finner att hög tillväxt bland nya 
företag inte är ihållande utan tenderar att minska eller stagnera med tiden. Daunfeldt och 
Halvarsson hävdar samtidigt att det finns en låg sannolikhet att snabbväxande företag återigen 
kan uppnå hög tillväxt i framtiden.   
  
Tabell 7 redovisar dessutom att den historiska tillväxten har ett signifikant negativt samband 
med företagets framtida tillväxt. Detta går i hand med Daunfeldt och Halvarsson (2015) vars 
studie finner stöd för att företag som klassificerats som snabbväxande under en treårsperiod 
mest sannolikt hade upplevt en avtagande tillväxt under den föregående treårsperioden.  
  
Vidare visar föreliggande studies resultat ett negativt samband mellan ålder och företagstillväxt. 
Det är framför allt unga företag som genererar hög tillväxt och skapandet av jobb, vilket är i 
enlighet med flertalet tidigare studier (se exempelvis Daunfeldt et al., 2014; Henrekson och 
Johansson, 2010). Att den unga åldern anses vara betydelsefull för företagets tillväxt 
sammanhänger även med Mark I. Schumpeter (1934) påvisar betydelsen av unga företag vilka 
är nytänkande, kreativa och innovativa.  
  
I resultatet framträder ett signifikant positivt samband mellan storlek och tillväxt. Detta går 
emot slutsatser i vissa tidigare studier där det konstateras att snabbväxande företag till största 
del är små (se exempelvis Daunfeldt et al., 2014; Anyadike-Danes et al., 2014). Resultatet är 
däremot i enlighet med Henrekson och Johansson (2010) som hävdar att snabbväxande företag 
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finns inom alla storlekskategorier: små, medelstora och stora. Det positiva sambandet mellan 
storlek och företagstillväxt går även i hand med Mark II (Schumpeter, 1942). Schumpeter pekar 
på betydelsen av större företag och menar att de drar nytta av stordriftsfördelar, bred kompetens 
samt en utvecklad teknologi vilket hävdas vara resurser som små företag inte besitter. Viktigt 
att poängtera är att dagens litteratur finner skiftande resultat gällande sambandet mellan storlek 
och företagstillväxt. Företagets storlek är av central roll för tillväxt, men huruvida sambandet 
ser ut är desto mindre tydligt. Vidare är det viktigt att understryka det faktum att uppsatsen inte 
inkluderar stora företag, enbart de små och medelstora. Därmed bör storleksvariabeln tolkas 
med försiktighet. 
 
Kedjor och icke-kedjor kan även vara verksamma i olika branscher vilket innebär att de har 
olika förutsättningar gällande exempelvis konkurrens och kapitalinvesteringar. Det kan betyda 
att kedjor finns i tuffare branscher och bedrivs under svårare förutsättningar. I uppsatsen tas 
inte lika stor hänsyn till branschtillhörighet, men är ett intressant område att fördjupa framtida 
forskning i. 

 

Det är vidare väsentligt att poängtera datas brister. Uppsatsen bygger på ett datamaterial som 
inte till fullo grundas på ett slumpmässigt urval. Som tidigare nämnt är versionen av FVOV 
från år 2014 riktad mot att studera unga företagare. Undersökningen har utformats för att unga 
företagsledare med större sannolikhet ska inkluderas i ett givet stratum. Viktning tar däremot 
hänsyn till detta och därför anses urvalsmetoden inte påverka materialets representativitet.  
  
Vidare antas att studiens inkluderade kedjeföretag klassificeras som kedjor under hela perioden 
2011-2014 eftersom data för kedjeföretag enbart finns för år 2014. Detta är relevant att 
poängtera med avseende på att en medlem inom frivillig fackhandelskedja kan välja att gå ur 
kedjan utan att behöva lägga ned sin verksamhet (Ideström och Fernlund, 2015). För studien 
innebär detta att ett företag som år 2014 klassificeras som ett kedjeföretag inte nödvändigtvis 
klassas som ett sådant innan eller efter 2014. Detta betyder att det finns en möjlighet att icke-
kedjor inkluderas i datamaterialet vilket kan leda till missvisande resultat. De övriga oberoende 
variablerna observeras också enbart under samma år, 2014, eftersom dessa initialt var matchade 
med FVOV 2014. Därmed görs antagandet att företagen inte byter bransch eller status gällande 
koncerntillhörighet. Ålder är däremot en genererad variabel som utgår från företagens grundår. 

 
Fortsättningsvis baseras studien endast på företag i Sverige med högst 249 förvärvsarbetande. 
Småföretag (0-49 anställda) tillsammans med medelstora företag (50-249 anställda) utgör 
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nästan alla svenska företag (99,9 procent). Trots detta står stora företag för en tredjedel av 
antalet anställda i Sverige (Tillväxtverket, 2019). Detta innebär att studien inte kan ta hänsyn 
till stora företag som i stor utsträckning representerar antalet sysselsatta i Sverige. Detta 
behöver även tas hänsyn till vid tolkningen av storleksvariabeln. Om det vore möjligt att studera 
företag med fler än 249 förvärvsarbetande skulle eventuellt ett annat resultat erhållas.  
  
Det är vidare väsentligt att lyfta fram att föreliggande studie inte har möjlighet att fånga upp 
hur många företag inom en kedjeverksamhet som startas upp. Det medför exempelvis att 
studien inte kan observera när fler franchiseföretag inom franchiseverksamheten etableras, 
vilket resulterar i att det inte finns möjlighet att ta i beaktning när verksamheten expanderar i 
form av fler enheter.  
  

9. Slutsats  
Syftet med uppsatsen har varit att studera sambandet mellan kedjetillhörighet och 
företagstillväxt bland små och medelstora företag i Sverige. Studien bygger på Företagens 
villkor och verklighet 2014 samt registerbaserad data från Statistiska centralbyrån.  
  
Uppsatsen finner inget stöd för att kedjeföretag genererar högre tillväxt än icke-kedjor. 

Resultaten indikerar istället på att kedjeföretag i genomsnitt växer långsammare jämfört med 

icke-kedjeföretag. Likt flera tidigare studier finner föreliggande uppsats att unga företag har 

stor betydelse för tillväxt och jobbskapande. Detta implicerar att beslutsfattare bör fokusera på 

att uppnå ett företagsklimat med låga inträdesbarriärer för att underlätta etableringen av unga 

nystartade företag på marknaden. Med detta menas att svensk politik inte bör fokusera på att 

förbättra möjligheter för etablerade kedjeföretag, utan istället fokusera på att skapa goda 

förutsättningar för att nya och unga företag kan upprättas. Studien finner även ett positivt 

samband mellan storlek och företagstillväxt. Med hänsyn till tidigare forskningsresultat, som 

påvisar både negativa och positiva samband mellan storlek och tillväxt, är det emellertid 

nödvändigt att tillgodose ett gott företagsklimat för verksamheter inom alla storleksklasser och 

inte enbart fokusera på en enskild storlekskategori. Detta resultat bör därmed tolkas med 

försiktighet eftersom studien enbart inkluderar små och medelstora företag.  

  
Förslag till vidare forskning kan vara att studera om sambandet ser annorlunda ut när ett annat 
tillväxtmått tillämpas. Detta kan exempelvis vara omsättning eller vinst. Det skulle även vara 
intressant att studera större kedjeföretag (fler än 249 anställda) och hur tillväxtmöjligheterna 
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för dessa ser ut. Förslag till framtida studier kan även vara att studera kedjor mer ingående på 
branschnivå och undersöka företagens olika förutsättningar och miljöer i respektive bransch. 
Vidare skulle fortsatta studier dessutom, på ett djupare plan studera kedjeföretag och jämföra 
samarbetsformerna. Att kunna urskilja franchisekedjor, frivilliga fackhandelskedjor och 
återförsäljarkedjor skulle ge en fördjupad kunskap om kedjeföretag och deras 
tillväxtmöjligheter.  
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Appendix   
Tabell A1. Korrelationsmatris för inkluderade variabler för perioden 2011-2017.  
  

  

         
Tillväxt  1,000                  
Kedja  0,008  1,000                
Ålder  -0,050  0,051  1,000              
Storlek  0,090  0,113  0,154  1,000            
Koncern  -0,004  0,084  0,237  0,359  1,000          
Bransch  0,015  -0,087  -0,229  -0,044  -0,112  1,000        
Aktiebolag  -0,013  0,011  0,000  0,002  -0,000  0,004  1,000      
Handels- och 
kommandit 
bolag  

0,006  -0,000  0,009  -0,003  -0,008  0,002  -0,348  1,000    

  Ekonomisk förening  0,003  0,001  -0,005  0,007  -0,003  0,004  -0,316  -0,040  1,000  
Källa: SCB, 2015; 2017a.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

 

 

A2. Skattade OLS-regressioner för perioden 2014-2017, inklusive företag med fler än 249 
förvärvsarbetande.    

Tillväxt 2014-2017  (1)    (2)    (3)  (4)  

Tillväxt 2011-2014  -0,081***  
(0,007)  

-0,082***  
(0,007)  

-0,081***  
(0,007)  

-0,082*** 
(0,007)  

Log (Ålder)  
-0,027***  
(0,002)  

-0,027***  
(0,003)  

-0,027***  
(0,002)  

-0,028*** 
(0,003)  

Log (Storlek)  
0,029***  
(0,002)  

0,031***  
(0,002)  

0,030***  
(0,002)  

0,032*** 
(0,002)  

Koncern  
-0,020***  
(0,005)  

-0,020***                      
(0,005)  

-0,020***  
(0,005)  

-0,020*** 
(0,005)  

Kedja     
-0,043***  
(0,006) 

   
-0,039*** 

(0,007)  

Aktiebolag        -0,007  
(0,005)  

-0,006  
(0,005)  

Handels- och kommanditbolag  
      -0,006  

(0,009)  
-0,006  

(0,009)  

Ekonomisk förening        
0,023**  
(0,011)  

0,023** 
(0,012)  

Konstant  
0,071***  
(0,013)  

0,075***  
(0,013)  

0,069***  
(0,016)  

0,082*** 
(0,020)  

Observationer  69 023  69 023  69 023  69 023  

R2  0,012  0,013  0,017  0,018  

Adj. R2  0,012  0,013  0,017  0,018  

Anm: Marginella effekter. Specifikation (3) och (4) kontrollerar för branschtillhörighet. Robusta standardfel i 
parentes. ***p<0,01;**p<0,05;*p<0,1.  

  
  
  



  

 

 

 A3. Skattade OLS-regressioner för perioderna 2011-2014 och 2014-2017, svensk kedja och 
utländsk kedja, inklusive företag med fler än 249 förvärvsarbetande med referensgrupp icke-
kedja.   

   Tillväxt 2011-2014 
för svensk kedja   

(1)  

Tillväxt 2014-2017 
för svensk kedja  

(2)  

Tillväxt 2011-2014  
för utländsk kedja  

(3)  

Tillväxt 2014- 
2017 för utländsk 

kedja  
(4)  

Kedja  -0,047***  
(0,008)  

-0,023*** 
(0,008)  

-0,168*** 
(0,061)  

-0,013  
(0,027)  

Log (Ålder)  
-0,092*** 

(0,002)  
-0,029*** 

(0,003)  
-0,164*** 

(0,010)  
-0,031*** 

(0,003)  

Log (Storlek)  
0,076*** 

(0,002)  
0,031*** 

(0,002)  
0,115*** 

(0,006)  
0,029*** 

(0,002)  

Koncern  
-0,101*** 

(0,005)  
-0,019** 

(0,005)  
-0,100*** 

(0,006)  
-0,022*** 

(0,006)  

Aktiebolag  
0,007  

(0,005)  
-0,008** 

(0,004)  
0,005  

(0,004)  
-0,009** 

(0,005)  

Handels-och 
kommanditbolag  

0,012  
(0,009)  

-0,005  
(0,009)  

0,009  
(0,010)  

-0,011  
(0,010)  

Ekonomisk förening  
0,009  

(0,011)  
0,027** 
(0,011)  

0,023** 
(0,012)  

0,027** 
(0,012)  

Konstant  
0,072*** 

(0,013)  
0,075*** 

(0,013)  
0,069*** 

(0,016)  
0,094*** 

(0,020)  

Observationer  74 667  66 108  68 501  60 533  

R2 0,012  0,013  0,017  0,020  

Adj. R2  0,012  0,013  0,017  0,020  

Anm: Marginella effekter. Samtliga regressioner kontrollerar för branschtillhörighet. Robusta standardfel i 
parentes. ***p<0,01;**p<0,05;*p<0,1.  

  
 



  

 

 

A4. Genomsnitt av antal förvärvsarbetande och antal skapade jobb över bransch, för året 
2014.  

Bransch  Benämning  Antal  

förvärvsarbetande 

Genomsnittligt antal 

skapade jobb  

B  Utvinning av mineral  

   

16  0 

C  Tillverkning   21  – 1 

D  Försörjning av el, gas, värme 

och kyla   
12  2 

E  Vattenförsörjning; 

avloppsrening, avfallshantering 

och sanering  

18  1 

F  Byggverksamhet   18  1 

G  Handel; reparation av 

motorfordon och motorcyklar   
19  1 

H  Transport och magasinering  15  2 

I   Hotell- och 

restaurangverksamhet   
14  1 

M  Verksamhet inom juridik, 

ekonomi, vetenskap och teknik  
11  1 

O   Offentlig förvaltning och 

försvar; obligatorisk 

socialförsäkring  

17  2 

P   Utbildning   13  1 

Q  Vård och omsorg; sociala 

tjänster  
18  3 

R  Kultur, nöje och fritid   10  1 

S  Annan serviceverksamhet  9  2 

 Källa: SCB, 2007; 2017a.  

  
 
 



  

 

 

A5.  Nedlagda företag för åren 2015-2017.  
År   Företagets status i förhållande till föregående år   Svensk   

kedja  
Utländsk   

kedja  
Icke-kedja  

2015  

  

      

 Nedlagda via hopslagning    

   

44 (3,7)  

   

10 (5,2)  331 (2,6)  

   Övriga nedlagda som inte kodas som överlevare   75 (6,2)  21 (10,8)  807 (6,2)  

   Övriga nedlagda som inte kodas som överlevare - saknas på  
  

KOMB-filen8 

11 (0,9)  1 (0,5)  201 (1,6)  

   Nedlagda via uppdelning  37 (3,1)  10 (5,2)  269 (2,1)  

2016  

  

   

 Nedlagda via hopslagning  

   

60 (5,0)  

   

18 (9,3)  

   

332 (2,6)  

   Övriga nedlagda som inte kodas som överlevare  67 (5,6)   18 (9,3)  748 (5,8)  

   Övriga nedlagda som inte kodas som överlevare - saknas på  
KOMB-filen  

11 (0,9)   4 (2,1)  211 (1,6)  

   Nedlagda via uppdelning  33 (2,7)   8 (4,1)  247 (1,9)  

2017  

  

   

 Nedlagda via hopslagning  

   

37 (3,1)  

   

 6 (3,1)  

   

286 (2,2)  

   Övriga nedlagda som inte kodas som överlevare  90 (7,5)  25 (12,9)  680 (5,3)  

   Övriga nedlagda som inte kodas som överlevare - saknas på  
KOMB-filen  

13 (1,1)  1 (0,5)  200 (1,5)  

   Nedlagda via uppdelning  30 (2,5)   9 (4,6)  253 (2,0)  

Anm: Relativa tal i parentes. Det betyder antalet företag relativt till hur många företag som klassas som svensk 
kedja, utländsk kedja respektive icke-kedja. Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD) är en tillämpning av 
RAMS.  
Källa: SCB, 2015; 2017b.  

                                                 
8 KOMB-filen är en aggregerad matris av matchande individer över organisationsnummer mellan två år. Omaka 
förvärvsarbetande, d.v.s. personer som inträder på eller lämnar arbetsmarknaden mellan åren, ingår inte i filen 
(SCB, 2017b).   



  

 

 

A6. Nya och kvarvarande företag för åren 2015-2017.  

År  Företagets status i förhållande till föregående år  Svensk kedja  Utländsk kedja  Icke-kedja  

2015  

  

  

Nytt via uppdelning  

  

43 (3,6)  

  

11 (5,7)  

  

292 (2,3)  

  Övriga nya som inte kodas som överlevare  49 (4,1)  12 (6,2)  529 (4,1)  

  Övriga nya som inte kodas som överlevare - 

saknas på KOMB-filen  

6 (0,5)  1 (0,5)  

  

105 (0,8)  

  Nytt via hopslagning  33 (2,7)  10 (5,2)  270 (2,1)  

  Kvarvarande  947 (78,8)  123 (63,4)  9334 (72,1)  

2016  

  

  

Nytt via uppdelning  

  

38 (3,2)  

  

8 (4,1)  

  

265 (2,0)  

  Övriga nya som inte kodas som överlevare  49 (4,1)  16 (8,2)  497 (3,8)  

  Övriga nya som inte kodas som överlevare - 

saknas på KOMB-filen  
2 (0,2)  1 (0,5)  79 (0,6)  

  Nytt via hopslagning  49 (4,1)  14 (7,2)  267 (2,1)  

  Kvarvarande  886 (73,7)  108 (55,7)  8855 (68,4)  

2017  

  

  

Nytt via uppdelning  

  

33 (2,7)  

  

9 (4,6)  

  

269 (2,1)  

  Övriga nya som inte kodas som överlevare  58 (4,8)  16 (8,2)  454 (3,5)  

  Övriga nya som inte kodas som överlevare - 

saknas på KOMB-filen  
5 (0,4)    84 (0,6)  

  Nytt via hopslagning  30 (2,5)  4 (2,1)  237 (1,8)  

  Kvarvarande  841 (70,0)  103 (53,1)  8408 (65,0)  

Anm: Parenteserna redovisar talen i procent.  

Källa: SCB, 2015; 2017b.  
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