
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatuppsats 
Bachelor’s thesis 
 
 
 
 
 
 
 
Företagsekonomi 
Business Administration 
 
Små och medelstora företags prestation under och efter finanskrisen  
 
 
Andreas Hörnlund 
Joacim Karlsson 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittuniversitetet  
Avdelningen för Ekonomivetenskap och Juridik 
Kandidatuppsats 
 
Examinator:  Tommy Roxenhall 
Handledare:  Darush Yazdanfar 
Författarnas e-postadress: 
Andreas Hörnlund: andreas.hornlund@gmail.com 
Joacim Karlsson: joacimkarlsson_@hotmail.com 
 
Datum: 2018-06-15 
 
 
 



 

Sammanfattning	
	
Den finansiella krisen med start hösten 2008 innefattade en markant minskning i BNP och 
exporten för Sverige och drabbade de svenska företagen negativt. I den svenska företagssfären 
utgörs företagen till 99,9% av små och medelstora företag (SME) och förutom den andel de 
utgör av alla företag i Sverige visar det sig att SME till stor del utgör en viktig katalysator vid 
återhämtning från finansiella kriser. SME tenderar att ha svårt att finansiera sin verksamhet 
med externa medel under kriser, men samtidigt anses SME investera under kriser för att hantera 
dessa kriser. 	
	
Så hur drabbas svenska SME under en finansiell kris, hur påverkas deras prestationer och hur 
ser resultaten ut jämfört med åren efter. Denna studies syfte är att redogöra för faktorer som har 
samband med prestation i form av lönsamhetsmåtten ROA och ROE samt tillväxtmåttet antal 
anställda för SME inom den svenska metallindustrin under och efter finanskrisen 2008–2009. 
Vid analysen kommer företagens prestationer att mätas i form av lönsamhet och tillväxt med 
hjälp av finansiella nyckeltal. I studien ingår 580 SME från Sverige inom metallindustrin och 
tidsperioden som studeras är 2008–2015, åren 2008–2009 kategoriseras som krisperiod då den 
senaste finansiella krisen inträffade under dessa år. Lönsamhet mättes genom Return on Assets 
(ROA) och Return on Equity (ROE) medans tillväxt mättes genom Antal anställda, de faktorer 
som inkluderades för att påvisa samband var; lång- och kortfristiga skulder, omsättning, ålder 
och finansiell kris. För att jämföra lönsamhet och tillväxt under och efter den finansiella krisen 
användes en deskriptiv analysmodell, för att empiriskt testa faktorernas samband skapades en 
multipel linjär regressionsmodell. Studiens resultat visade att lönsamheten var bättre under 
krisperioden än efter, men att tillväxten var högre efter krisperioden än under. Vidare visade 
studien empiriskt stöd för att flera av faktorerna hade samband med lönsamhet och tillväxt. 	
	
Nyckelord: Finansiell kris, nyckeltal, lönsamhet, tillväxt, SME, faktorer.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 



 

Abstract	
	
The latest financial crisis affected Sweden in late 2008, it resulted in a significant drop in GDP 
and export which had a negative impact on the Swedish companies. Within the companies of 
Sweden, a total of 99,9% is represented by small and medium sized enterprises (SME) and 
besides their proportion among registered Swedish companies, they also count for as an 
important part as a catalyst when the economy is recovering from a financial crisis. During 
financial crisis SME find it difficult to receive external financing such as loans from banks to 
proceed their operations but at the same time SME tend to invest during financial crises to 
handle and recover from said crises. 	
	
So how did the latest financial crisis affect Swedish SME, how where their profitability and 
growth affected. The purpose of this study is to analyze and compare profitability and growth 
measures ROA, ROE and number of employees for Swedish SME within the metal 
manufacturing branch during and after the financial crisis 2008-2009, and also determine the 
determinants conjunction with profitability and growth. The analyze was conducted with 
financial key ratios to measure profitability in terms of Return on Assets (ROA) and Return on 
Equity (ROE), growth was measured with total number of employees (Antal anställda).  The 
study consists of 580 Swedish SME within the metal manufacturing branch and the observed 
period is 2008-2015 with the crisis period of 2008 and 2009 hence it was the last financial crisis 
that struck Sweden. The determinants that were included in the study was; long- and short-term 
debts, age, turnover and financial crisis. To compare the profitability and growth during and 
after the crisis this study used a descriptive analysis. To conduct empirical tests of possible 
conjunctions between the determinants and profitability and growth a multiple linear regression 
model was created. The results of the study show that profitability was higher during the latest 
financial crisis then after, but it also showed that growth was higher after the crisis then during 
the crisis. The study also showed empirical conjunctions between the majority of the 
determinants and profitability but also with growth.  	
	
Key words: Financial crisis, financial key ratios, profitability, growth, SME, determinants. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 



 

1. Introduktion .....................................................................................................................1 
1.1 Problembakgrund .................................................................................................................. 1 
1.2 Problematisering .................................................................................................................... 2 
1.3 Problemformulering............................................................................................................... 3 
1.4 Syfte ........................................................................................................................................ 3 
1.5 Avgränsningar ........................................................................................................................ 3 

2. Teoretisk referensram ......................................................................................................4 
2.1 Teori ....................................................................................................................................... 4 

2.1.1 Resource based view ......................................................................................................... 4 
2.2 Tidigare forskning.................................................................................................................. 5 
2.3 Hypoteser ............................................................................................................................... 7 

2.3.1 ROA (Return On Assets) ................................................................................................... 9 
2.3.2 ROE (Return On equity).................................................................................................... 9 
2.3.3 Antal anställda ................................................................................................................ 10 

3. Metod ..............................................................................................................................12 
3.1 Litteratursökning och källkritik .......................................................................................... 12 
3.2 Övergripande val av metod.................................................................................................. 14 
3.3 Urval ..................................................................................................................................... 14 
3.4 Datainsamling ...................................................................................................................... 15 
3.5 Operationalisering ............................................................................................................... 15 

3.5.1 Beroende variabler .......................................................................................................... 16 
3.5.2 Oberoende variabler ........................................................................................................ 17 

3.6 Dataanalys ............................................................................................................................ 18 
3.7 Tillförlitlighet ....................................................................................................................... 19 
3.8 Etiskt förhållningssätt .......................................................................................................... 20 

4. Resultat och analys .........................................................................................................21 
4.1 Resultat ................................................................................................................................. 21 

4.1.1 Deskriptiv analys: Under och efter finansiella krisen ....................................................... 21 
4.1.2 Deskriptiv analys: årsvis ................................................................................................. 22 
4.1.4 Multipel linjär regressionsanalys ..................................................................................... 26 

4.2 Analys av beroende variabler .............................................................................................. 28 
4.2.1 ROA ............................................................................................................................... 28 
4.2.2 ROE................................................................................................................................ 28 
4.2.3 Antal anställda ................................................................................................................ 29 

4.3 Analys av oberoende variabler ............................................................................................ 29 
4.3.1 Kortfristiga skulder ......................................................................................................... 29 
4.3.2 Långfristiga skulder ........................................................................................................ 30 
4.3.3 LogOmsättning ............................................................................................................... 31 
4.3.4 LogÅlder ........................................................................................................................ 32 
4.3.5 LagROA ......................................................................................................................... 32 
4.3.6 Kris ................................................................................................................................. 33 

4.4 VIF ........................................................................................................................................ 34 
4.5 Regressionsmodellerna ........................................................................................................ 34 

5. Slutsats och framtida forskning .....................................................................................36 
5.1 Slutsats ................................................................................................................................. 36 
5.2 Framtida forskning .............................................................................................................. 38 

Referenslista .......................................................................................................................39 



 

1 

1. Introduktion 
	
Under	 introduktionen	 kommer	 en	 problembakgrund	 och	 problematisering	 presenteras.	
Detta	kommer	 resultera	 i	 studiens	problemformulering,	 syfte	och	avslutningsvis	 kommer	
studiens	avgränsningar	allmänt	presenteras.		
 
1.1 Problembakgrund  
	
Finansiella kriser innebär en nedåtgående trend i tillväxt och påverkar samhällen negativt både 
ekonomiskt och på arbetsmarknaden genom ökad arbetslöshet (Visser et al., 2013). Den senaste 
globala finanskrisen utbrast i USA år 2007 i samband med att Lehman Brother gick i konkurs. 
En studie av Cirmizi et al. (2012) visar att konsekvenserna av den globala finanskrisen 
2007/2008 påverkade företag över hela världen, studien visade att effekterna av finanskrisen 
resulterade i lägre efterfrågan för varor och tjänster. Sverige var länge förskonat från krisen, 
men under hösten 2008 kom även konsekvenser av Lehman Brothers konkurs att drabba den 
svenska kreditmarknaden (Konjunkturinstitutet, 2008), och därmed fick det konsekvenser för 
den svenska industrin. Effekterna av den globala nedgången resulterade för Sverige i en 
historisk minskning av BNP. Den senaste motsvarande nedgången 1993 var mycket på grund 
av den minskade exporten vilket påverkade industrierna som ledde till en ökad arbetslöshet 
samt minskad hushållskonsumtion. Hushållen valde kort och gott att spara mer vilket 
resulterade i en nedgång för den svenska ekonomin (SCBa, 2009). Sverige har sedan början av 
1980-talet exporterat mer än vad som importerats (SCBb, n.d.). Under 2017 bestod 70 % av 
den totala exporten från Sverige av varor, den resterande delen utgjordes av tjänster. Bland de 
tio viktigaste exportvarorna under 2017 återfinns bland annat järn och stål och produkter 
tillverkade för industrin, metallindustrin är enligt tidigare nämnt en viktig del för den svenska 
ekonomin (ibid). Vad blir då konsekvenserna av en global finansiell kris? SCBb (n.d.) visar på 
ett tydligt fall för den svenska exporten under den senaste finanskrisen. Denna studie kommer 
analysera konsekvenserna en finansiell kris har för små och medelstora företags prestation inom 
den svenska metallindustrin.  
 
I Sverige utgör små och medelstora företag (SME) 99.9% av det totala antalet företag som finns 
registrerade (Tillväxtverket, 2018), detta leder till antagandet att inom den svenska 
metallindustrin så är SME flest av företagen sett till antal. Skillnaden mellan SME och stora 
företag deklareras i antalet anställda och omsättning och Länsstyrelsen Västernorrland (n.d.) 
kungör att EU:s gränser för SME går vid 1–249 antal anställda samt en omsättning som inte 
överstiger 50 miljoner euro. Det skiljer sig även mellan hur de olika SME går tillväga i att 
införskaffa extra kapital t.ex. vid finansiella kriser. Publika kan välja att göra nyemissioner och 
genom det öka det egna kapitalet (Avanza, n.d) eller låna från banker mot en räntekostnad. 
Privata aktiebolag har likt publika möjligheter till banklån, detta är tillsammans med 
handelskrediter de primära kapitalanförskaffningsmetoder (Carbo-Valvelde et al., 2016). Sahin 
et al. (2011) förklarar att under finansiella kriser tenderar SME uppleva svårigheter att uppta 
lån vilket ger antagandet att handelskrediter är en betydande finansieringskälla för SME under 
finansiella kriser. Införskaffandet av kapital anses också öka för SME under finansiella kriser, 
detta enligt Michaelas et al., (1999) då kortfristiga lån ökar under finansiella kriser och minskar 
vid förbättrad ekonomisk situation. Något som kan förklaras av det Price et al. (2013) förmedlar 
att under finansiella kriser tenderar SME att strategiskt investera för att hantera och klara av 
nedgången i ekonomin. Ett intressant inlägg i forskningen kring SME under och efter finansiella 
kriser, forskning som enligt Price et. al. (2013) studerats lite trots den viktiga position SME 
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anses besitta som katalysatorer vid ekonomisk återhämtning. Något som ger incitament att det 
finns områden inom SME-forskningen kring finansiella kriser som är bristfälliga och vidare 
kan studeras.  
 
Sahin et al. (2011) genomförde en studie för att undersöka vilka faktorer som anses vara 
anledningen till att SME i USA drabbades hårdare än stora företag. Det nämns att efterfrågan 
på varor var en faktor men även som tidigare noterats var tillgängligheten till lån bidragande. 
Studien klargjorde även att bristen på investeringar var en bidragande orsak till den mer 
negativa påverkan för SME i USA. Vilket kopplas samman med studien som Beck och 
Demirguc-Kund (2006) genomförde och som hävdar att tillväxten för SME påverkas mer 
negativt jämfört med stora företag vid lågkonjunkturer. Frågan som ställs då är huruvida SME 
i Sverige presterade på liknande sätt och vilka faktorer som påverkade prestationen.  
 
För att bedöma och utvärdera hur dessa företag presterar kommer denna studie använda sig utav 
ett antal olika nyckeltal. Prestation hos ett företag kan bedömas som flera olika saker men för 
denna studie kommer prestation att analyseras efter lönsamhet och tillväxt, lönsamhetsmått och 
tillväxtmått visar hur väl ett företag presterat under den studerade tidsperioden. Genom att 
analysera olika nyckeltal hos företag uppstår en större förståelse om varifrån ett företags tillväxt 
och-/ eller lönsamhet kommer ifrån (Nilsson et. al. 2002, s.128-130). Genom att studera olika 
nyckeltal går det att bland annat studera hur ett företags return on assets (ROA), return on equity 
(ROE), Antal anställda och upptagande av Kortfristiga- och Långfristiga skulder har förändrats 
över tid. Då denna studie ämnar att jämföra ett företags nyckeltal över flera år appliceras en 
longitudinell metod (Nilsson et. al. 2002, s.131), genom att applicera den metoden ges 
möjligheter till att upptäcka trender och förändringar inom företagen som skett över tid. 
Finansiella nyckeltal är viktiga för företag, och fördelarna med nyckeltalen är många. Catasús 
et al. (2017, s. 121) framhäver att nyckeltal är jämförbara, samt att det gäller oavsett vilken 
verksamhet företagen är verksamma inom så länge nyckeltalen är desamma. Vidare belyser 
Catasús et al. (2017, s. 121) att de flesta finansiella nyckeltalen är enkelt utformade efter mer 
är bättre principen, till exempel är en högre ROA bättre än en lägre. Det finns även svagheter 
hos tidigare nämnda nyckeltal, bland annat riskerar intressant information gällande personal att 
gå om intet och framförallt så försvåras jämförelser över tid på grund av inflations och 
prisförändringar (Catasús et. al. 2017, s. 121). I tidigare studier har det undersökts huruvida 
nyckeltal i analys är pålitliga för att förutsäga nedgångar och konkurser för företag. Slutsatsen 
i studierna framhöll nyckeltalens positiva funktion i analysen (Altman, 1968; Ohlson, 1980). 
Det finns tidigare studier om prestationer i form av tillväxt och lönsamhet för SME som har 
utförts i andra länder, bland annat Salman Saleh et al. (2017) som i sin studie undersökte företag 
i Australien medan Ebaid (2009) i sin studie undersökte egyptiska företag. Det ger incitament 
för vidare studier likt denna där nyckeltal kommer att användas för analyser gällande lönsamhet 
och tillväxt hos svenska SME.  
	
1.2 Problematisering 
	
Finansiella kriser är något som drabbar det ekonomiska systemet och för den svenska industrin 
är det viktigt att vara förberedd för framtida finansiella kriser.	
	
Resource based view (RBV) menar på att istället för att enbart se till ett företags produkter ska 
det fokuseras på deras resurser, med det menas att ett företags resurser är något de förfogar över 
som t.ex. lån, kapital och personal (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Detta i samspel med 
Michaelas et al. (1999) upptäckt att SME ökar skulder under finansiella nedgångar visar på att 
företag måste anpassa sig till de rådande förhållandena som gäller. Det finns rapporter som 
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påvisar hur de svenska storbankerna är förberedda för ett oförutsägbart scenario. 
Konjunkturinstitutet (2008) förmedlar att de svenska storbankerna har avsatt tillräckligt med 
medel för att klara av en finansiell kris, så kallad kapitaltäckningskrav som är ett krav på 
finansiella institutioner att avsätta ett visst kapital för oförutsägbara händelser 
(Finansinspektionen, 2018). Däremot finns det lite forskning om hur SME inom metallindustrin 
klarar sig under finansiella kriser och vilka faktorer som är betydelsefulla för att ta sig igenom 
en finansiell kris.	
	
Vad är det dock som skiljer åt i prestation under en finansiell kris och hur väl man presterar i 
uppgången i tillväxten? Medelstora företag utgör en stor del av vår ekonomi, så vilka värden är 
viktigare att ha översikt över, för att hantera en finansiell kris med framgång. Med det i åtanke 
anser författarna av denna studie att SME är en vital del av det finansiella systemet i Sverige 
och vars framgång i att hantera och resa sig ur en finansiell kris är viktigt för att hela samhället 
ska återhämta sig. Vad är det då som avgör hur väl man klarar av en finansiell krissituation? 
Finns det något specifikt tillvägagångssätt? Författarna av denna studie anser därmed att 
medelstora aktiebolag och deras prestationer bör granskas och vad i så fall är nyckeln till 
framgång att hantera en finansiell kris på ett framgångsrikt sätt. Med nyckeltal som verktyg ska 
studien kunna beskriva vilka faktorer som är viktiga för att framgångsrikt hantera en finansiell 
krissituation. 	
	
1.3 Problemformulering 
	
Hur skiljer sig prestationen i form av lönsamhet och tillväxt för svenska SME inom 
metallindustrin under och efter finanskrisen 2008–2009, samt vilka faktorer har samband med 
prestationen?   	
	
1.4 Syfte 
	
Syftet med denna studie är att redogöra för faktorer som har samband med prestation i form av 
lönsamhetsmåtten ROA och ROE samt tillväxtmåttet antal anställda för SME inom den svenska 
metallindustrin under och efter finanskrisen 2008–2009.	
	
1.5 Avgränsningar 
	
De generella avgränsningarna som har gjort för denna studie är att huvudfokus är riktat mot 
SME i Sverige, vidare har även har författarna valt att kolla närmare på tillverkning och 
framställning inom metallindustrin. 	
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2. Teoretisk referensram 
	
I	denna	del	av	studien	kommer	studiens	valda	teori	samt	tidigare	forskning	presenteras.	
Teori	och	tidigare	forskning	bidrar	och	resulterar	i	studiens	hypoteser	som	kommer	
presenteras,	därefter	avslutas	avsnittet	med	studiens	analysmodell.	
 
2.1 Teori 
	
Tidigare studier visar att det finns olika teorier gällande vilka variabler som kan användas för 
att påvisa företags lönsamhet, variablerna kan delas in under tre olika kategorier, företags 
specifika kännetecken, variabler efter branschtillhörighet och marknadsrelaterade variabler 
(Yazdanfar, 2013). Vidare finns det flertalet omfattande teoretiska perspektiv och bland dessa 
hittar vi, structure-conduct performance (SCP), market based view (MBV), strategy-structure-
performance (SSP), organization-environment-structure-performance (OESP) och resource 
based view (RBV). Till skillnad från de andra perspektiven så betonas vikten av variabler från 
inom det egna företaget vid användandet av RBV för att utvärdera och analysera lönsamheten 
(ibid).  
     	
2.1.1 Resource based view 
	
Resource based view (RBV) även benämnd som Resource advantage theory är en form av 
synsätt/ teori som presenterades under 1900-talet gällande att istället för att betrakta ett företags 
produkter vid utvärdering av prestationer som bland annat lönsamhet bör det istället fokuseras 
på företagets resurser. I en studie som genomfördes av Wernerfelt (1984) argumenterar han för 
att se till företagens resurser istället för deras produkter, Wernerfelt framhåller i studien att ett 
företags resurser är något som kan framhållas antingen som en styrka eller en svaghet. Det leder 
oss till att resurser för ett företag bland annat kan vara personal och kapital. Barney (1991) 
finner i sin studie att det finns samband mellan ett företags resurser och dess möjligheter till 
konkurrenskraft på marknaden, i studien framhäver Barney att företag som uppvisar 
prestationer på en hög nivå har en förmåga att allokera sina resurser på ett effektivt sätt. RBV 
poängterar att betydelsen av hur ett företag presterar är i allra högsta grad beroende av hur de 
interna resurserna används och inte av de externa faktorerna (ibid). Wernerfelt (1984) 
presenterar i ett sammanhang resurser som både konkreta och fysiska tillgångar men framhäver 
vidare att det även består av immateriella ting, med det i åtanke anser studien att resurser både 
kan vara av fysiskt material för tillverkning men även pengar, lån, personal etc. RBV som teori 
omfattar även ekonomi-organisatorisk teori då teorin ämnar till att kunskap som anställda inom 
företagen besitter bör betraktas som en resurs vilket kan ge incitament till att företag som lyckas 
förvalta den resursen på rätt ger sig själva en fördel på marknaden (Barney, 1991; Wernerfelt, 
1984). Enligt RBV följer företag heterogena vägar vilket resulterar i att företag utvecklar olika 
kvalifikationer över tid vilket i sin tur leder till en skillnad i kapacitet, framgångsrika företag 
inom sin bransch är det på grund av att deras åtkomst till resurser är större och därigenom får 
dem en ökad konkurrenskraft på marknaden (ibid). Barney (1991) och Wernerfelt (1984) menar 
både på att företag som presterar väl och utnyttjar sina resurser på ett bra sätt skapar sig fördelar 
mot andra företag, men poängterar också att ett företags ålder är relevant då det innebär kunskap 
och en sorts styrka på marknaden. 
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2.2 Tidigare forskning  
 
Forskning om vad för finansiell struktur som påverkar tillväxten för SME i Sverige ansågs vara 
en förbisedd del i det akademiska spektret gällande SME. Tillväxt kan definieras av med mer 
än en variabel enligt Delmar et al. (2003), ökning i omsättning och antal anställda för att nämna 
några. En studie av Kachlami & Yazdanfar (2016) utfördes för att undersöka huruvida det fanns 
något samband mellan den finansiella strukturen och diverse variabler för företagsverksamhet 
för 13,548 stycken SME i Sverige. Variabler som intern eller extern finansiering, ålder på 
företaget, kort- och långfristiga skulder, vinst i form av ROA samt storlek i form av antal 
anställda valdes. Storlek på företag kan definieras på olika sätt vilket Yazdanfar (2013) delger 
och exemplifierar antal anställda, omsättning och tillgångar för att nämna några. Det är viktigt 
att förklara vilken definition som en studie utgår ifrån, detta för att förtydliga då flera 
definitioner finns att tillgå, omsättning definierar tillväxt i deras studie. Tre stycken analyser 
som baserades på Resource Based View-teorin och data innehållandes information om SME 
från Sverige kom fram till slutsatsen att de tre analyserna unisont förmedlade ett positivt 
samband mellan några förklaringsvariabler och tillväxt. Nämligen kortfristiga skulder, antal 
anställda och ROA, det drogs även slutsatsen att ålder inte har ett positivt samband med tillväxt 
(Kachlami &Yazdanfar, 2016). Vid genomförandet av deras studie visade regression-modellen 
även ett positivt samband mellan långfristiga skulder och tillväxt, detta samtidigt som den 
modell med fixerade effekter visade på ett negativt samband för långfristiga skulder (ibid). 
Deras resultat genererar intressanta variabler för vidare studier som undersöker prestation i 
form av tillväxt under och efter en finansiell kris, dessa anses vara kortfristiga skulder och 
långfristiga skulder. 
 
En studie av Yazdanfar & Öhman (2018) genomfördes för att undersöka sambandet mellan 
tillväxt och antal anställda, men även storlek och ålders förhållande med antal anställda. 
Tillväxt definierades i form av omsättning och studien riktades mot fyra stycken 
industribranscher i Sverige där 13,548 stycken SME studerades med ett tidsspann mellan år 
2009-2012. Storlek definierades med naturliga logaritmen av totala tillgångar och ålder i 
naturliga logaritmen av ålder. Slutsatsen som Yazdanfar & Öhman kom fram till var att det 
fanns ett positivt samband mellan tillväxt och antal anställda, samt ett positivt samband mellan 
antalet anställda och oberoende variablerna storlek och ålder. Yazdanfar & Öhman (2018) anser 
även att resultatet stärker den underliggande teorin RBV som bland annat ämnar att beskriva 
SME funktion i skapande av arbetstillfällen (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984).  
 
En studie utförd av Michaelas et al., (1999) undersökte hur företagsstrategier för 
kapitalstrukturen påverkade typen av skuldsättning hos företag. Studien använde nyckeltal för 
att finna samband med totala skulder, korta- och långfristiga skulder. Resultatet i studien var 
att flertalet nyckeltal hade samband med mängden kortfristiga och långfristiga skulder. Bland 
annat var nyckeltalen som ingick i studien return on total assets (ROTA), ålder, totala tillgångar 
och strukturen på tillgångar signifikanta i sitt samband mot kapitalstrukturen. Vidare framhäver 
Michaelas et al., (1999) i sin studie att SME ökar sina skulder under perioder av ekonomiska 
finansiella kriser då kortfristiga lån ökar och för att sedan minska när det sker en återhämtning 
inom ekonomin. Det påvisas även ett positivt samband mellan långfristiga skulder och 
förändring i tillväxt (ibid). Hur påverkar då den ökande skuldsättningen hos SME under en 
finansiell kris deras prestationer? Intressant fråga och något som går att utröna i tidigare 
forskning av Yazdanfar & Öhman (2015). De upprättade en studie vars syfte skulle utröna 
huruvida om mängden skuldsättning har ett samband med hur SME presterar. Skuldsättning 
definierar de i studien som handelskrediter samt kort- och långfristiga skulder. Yazdanfar & 
Öhman (2015) finner i sina studier av 15,897 företag inom fem olika industrisektorer att det 
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finns ett negativt samband mellan ökningen av skulder och lönsamhet för SME i Sverige. 
Studien utförd av Yazdanfar & Öhman påvisar även att det finns en skillnad i lönsamhet mellan 
SME beroende på om de väljer att finansiera verksamheten med skulder eller eget kapital. Ett 
inlägg som genererar funderingar för författarna om eget kapitals samband med prestationen 
under och efter finanskrisen. 
 
Vidare finns studier gällande hur handelskrediter påverkar SME och vilken fördel det medför 
att finansiera sin fortskridande verksamhet med hjälp av handelskrediter. Yazdanfar & Öhman 
(2017) förmedlar att handelskrediter är ett viktigt finansieringsverktyg men studien undersökte 
huruvida det är ett “alternativ eller komplement” (Yazdanfar & Öhman, 2017). I studien som 
inriktade sig mot perioden 2009 till 2012 och med paneldata innehållande 15,897 stycken SME 
från fem industribranschen i Sverige kunde man se ett förhållande mellan kortfristiga lån och 
handelskrediter men inte mot långfristiga lån. Vilket resulterade i slutsatsen att handelskrediter 
enbart är ett komplement vid upptagande av kortfristiga skulder och ett alternativ istället för 
långfristig skuldsättning. Yazdanfar & Öhman vill poängtera att den data som använts i studien 
är från 2009 till 2012 vilket kan ha inverkan på resultatet och hänvisar till tidigare studier från 
Indien där handelskrediter endast anses vara ett komplement oavsett tidsperspektiv på skulden. 
Något som de anser kan vara implementerbart på Sverige vilket författarna av denna studie inte 
anser är bevisat och därmed låter Yazdanfar & Öhmans studie vara mer pålitlig med tanke på 
testresultatet av det empiriska datamaterialet. Påvisas det ett antingen negativt eller positivt 
samband mellan kortfristiga skulder och prestation, finns incitament att fråga sig vilken typ av 
skuldsättning som påverkar.  
 
Det finns intressanta studier gällande livscykler för SME och hur de presterar under nämnd 
cykel att granska i form av en studie utförd av Yazdanfar & Öhman (2014). De undersökte 
huruvida det finns ett samband mellan SME prestationer gällande tillväxt och lönsamhet och 
livscykeln för ett företag, vilket innefattar från start av ett företag till dess slut. Med det i åtanke 
ges incitament enligt författarna att ålder kan vara en förklaring för prestation. Studien 
undersökte svenska SME-företag inom sex industrisektorer och var till antalet 26,721 stycken 
under en period mellan åren 2008 och 2011. Resultatet av studien visade på tydliga tecken på 
hur SME presterar är beroende på var i livscykeln bolagen befinner sig. Jämförelsevis presterar 
stora företag bättre men SME har en acceleration i tillväxt och lönsamhet som stora företag inte 
kan konkurrera med. För vår studie som ska belysa samband med prestation för SME under och 
efter finanskrisen 2008 legitimerar Yazdanfar och Öhmans studie att undersöka om ålder har 
en positiv inverkan baserat på tidigare forskning om prestation baserad på företagets stadium i 
livscykeln.  
 
Antagandet att under ett företags livscykel kan det förekomma någon typ av finansiell kris 
känns rimlig, detta med tanke på ett bolags syfte om att verksamhet ska bedrivas är på obestämd 
tid (Skatteverket, 2018) och tidigare nämnda studier kring lågkonjunkturer för SME. Ma & Lin 
(2010) har skrivit en intressant artikel som diskuterade kring prestationen för SME i 
Storbritannien under den finansiella krisen och vilka faktorer som påverkade överlevnad under 
krisen. De upptäckte bland annat orsaker som minskad efterfrågan och förändrade 
konsumtionsmönster vilket orsakade att under 2009 tvingades uppskattningsvis 30,000 SME 
likvideras. Den finansiella kris som drabbade kreditmarknaden påverkade inte SME nämnvärt 
enligt Lin & Ma (2010). Det var snarare tillgång och efterfrågan som drabbade SME negativt, 
då SME enligt Lin & Ma (2010) vanligtvis inte finansierar externt på kreditmarknaden. En 
närhet till institutionerna på kreditmarknaderna säger de även vara till fördel för en 
framgångsrik hantering av en finansiell kris. Förblir skuldsättningen en viktig faktor för 
prestation hos svenska SME? Finns det skillnader i prestationer för SME i Storbritannien och 
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Sverige under finansiella kriser? Det ska denna studie vidare undersöka, hur man kan mäta 
prestation delges i kommande stycke.  
 
En studie av Altman (1968) undersökte huruvida finansiella nyckeltal kan förutspå konkurshot 
och nedåtgående trender. Fem stycken nyckeltal användes och företag delades in i två grupper, 
en innehållandes företag som ansökt om konkurs mellan 1946-1965 och den andra innehållande 
stratifierat utvalda företag jämfördes mot de utvalda nyckeltalen. Studien kom att bevisa 
nyckeltalens pålitlighet och dess användbarhet vid analyser av företag när det kommer till att 
förutse nedgångar och konkurser, men nyckeltal kan användas till så mycket mer än det. Chin-
Fook Yap et al. (2017) har i sin studie inkluderat 70 stycken företag som är registrerade på 
Malaysian Stock Exchange, syftet med deras studie var att undersöka om det går att använda 
sig utav ett mindre antal nyckeltal för att utröna några skillnader mellan företagens prestationer 
under tidsperioden 2006-2010. I genomförandet har dem till en början utgått från 21 stycken 
nyckeltal som allt efter arbetets gång blev reducerat till 6 stycken nyckeltal. Därefter har dem 
analyserat hur varje företag har presterat och sedan gjort en jämförelse för att se om det fanns 
ett samband mellan utvalda nyckeltal och deras variabel som är förändringen i BNP. I slutsatsen 
nämner Chin-Fook Yap et al. (2017) att det gick att använda sig utav ett mindre antal nyckeltal 
för att genomföra deras analys, vilket stödjer denna studie där det kommer användas ett mindre 
antal nyckeltal för analysera lönsamhet och tillväxt. Ebaid (2009) genomförde en studie där 
syftet var att undersöka eventuella samband mellan kapitalstrukturen och lönsamheten hos 
egyptiska företag, i studien användes 64 företag och tidsperioden som studerades var 1997-
2005. För att mäta lönsamheten användes ROA och ROE, i slutsatsen av studien framkom det 
att företagens beslut gällande kapitalstrukturen hade en väldigt liten om än någon inverkan alls 
på lönsamhet hos de studerade företagen (ibid).  
 
Salman Saleh et al. (2017) utformade sin studie för att analysera finansiella prestationer hos 
australiensiska företag före och under finanskrisen som utlöstes under 2007. I studien var deras 
huvudsakliga syfte att jämföra finansiella prestationer med hjälp av nyckeltalen ROA och ROE 
för att sedan undersöka om det gick att finna ett samband mellan organisatoriska skillnader hos 
företagen kontra deras prestationer (ibid). Under deras arbete identifierades ytterligare 
oberoende variabler som användes i studien, bland dessa återfanns bland annat extern 
finansiering och tillväxt som intressanta. Resultatet av studien visade att det fanns samband 
mellan organisatoriska skillnader och prestation mätt genom finansiella nyckeltal men även att 
extern finansiering hade inverkan, likaså hade tillväxt en positiv inverkan dock ej signifikant 
(ibid). 
 
2.3 Hypoteser  
	
I denna del kommer hypoteser att presenteras, vid skapandet av hypoteserna kommer författarna 
utgå från RBV och tidigare studier. RBV framhåller att ett företags resurser både kan vara av 
materiella ting och immateriella som bland annat personal eller lån, men även att ett företags 
resurser både kan vara en styrka likaväl som en svaghet (Wernerfelt, 1984). RBV som teori har 
ett brett spann, förutom att den förespråkar ett nytt synsätt gällande vad som bör anses räknas 
till ett företags resurser berör den också ekonomi-organisatorisk teori. I och med att RBV ser 
till resurser som både materiella och immateriella förespråkas användandet av personal och den 
kunskap som företags anställda besitter, de egenskaperna mynnar ut i att företag får en fördel 
och konkurrenskraft på marknaden (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984).  
 
Tidigare studier som genomförts i andra länder visar på att företags prestationer kan analyseras 
med ett antal nyckeltal, Chin-Fook Yap et al. (2017) kom till slutsatsen att det räcker med ett 
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mindre antal nyckeltal vid bedömning av företags lönsamhet. Det resulterar i att denna studie 
kommer att använda sig av ett mindre antal nyckeltal som beroende variabler, nämligen ROA, 
ROE och Antal anställda för att analysera företagens prestationer, där prestationer har delats 
upp i två olika delar som är lönsamhet och tillväxt. Salman Saleh et al. (2017) använde i sin 
studie om australiensiska företag nyckeltalen ROA och ROE för att analysera lönsamheten, detta 
styrker användningen av dessa variabler i denna studie. Längre fram i detta avsnitt kommer det 
delges en ytterligare förklaring till respektive nyckeltal, dess funktion och om studien ämnar att 
tillämpa de som ett tillväxtmått respektive lönsamhetsmått.  
 
Genom tidigare studier har det identifierats ett antal oberoende variabler som kan betraktas som 
intressanta och relevanta för denna studie och om dessa har ett eventuellt samband med 
lönsamhet och tillväxt för svenska SME, dessa variabler kommer presenteras i fortsättningen 
av detta stycke. Michaelas et al., (1999) kommer till slutsatsen i sin studie att SME företag ökar 
intaget av kortfristiga skulder under recession, Yazdanfar & Öhman (2015) har i sin studie 
påvisat ett negativt samband mellan skulder (både kortfristiga och långfristiga) och lönsamhet. 
Michaelas et al., (1999) påvisar en ökning i kortfristiga skulder hos SME under finansiella 
kriser och Yazdanfar & Öhman (2015) menar på att ökning av skulder har ett negativt samband 
med lönsamheten. Då RBV ser lån som en resurs för företag (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) 
ämnar denna studie till att analysera om de kortfristiga och långfristiga skulderna har ett positivt 
samband med tillväxt. Från RBV förklaras att också ålder har inverkan på ett företags 
prestationer, detta då Barney (1991) & Wernerfelt (1984) menar att ålder inverkar på möjlighet 
att anskaffa resurser och bygger kunskap hos företagen, även Yazdanfar & Öhman (2018) 
kommer till slutsatsen i sin studie att ålder har ett positivt samband med tillväxt. Eftersom SME 
utgör 99,9% av Sveriges företag (Tillväxtverket, 2018) anses det intressant att undersöka hur 
omsättning hos företag eventuellt samspelar med prestation. Som tidigare nämnt poängterar 
RBV att en resurs för ett företag kan vara eget kapital vilket i sin tur kommer från ett företags 
omsättning (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984), vilket resulterar i att denna studie ämnar 
undersöka om ett positivt samband mellan omsättning och både lönsamhet samt tillväxt 
existerar. Den senaste finansiella krisens effekter fick konsekvenser för företag över hela 
världen efter den bröt ut i USA under 2007, det ledde till minskad efterfrågan på varor och 
tjänster (Cirmizi et al. 2012). För svensk del resulterade det i en minskad export för industrierna 
(SCBa, 2009) vilket borde påverka lönsamheten negativt, Visser et al., (2013) drar slutsatsen i 
sin studie att en finansiell kris har ett negativt samband med tillväxt. Historiska händelser för 
och inom ett företag är viktig, det som inträffar året innan har betydelse för året efter. Ett positivt 
resultat i form av ROA från ett föregående år kan ha positiv betydelse för lönsamhet och tillväxt 
året efter, något som tidigare studier har tagit i beaktning och därför inkluderat en lag-variabel 
för ROA (Feeny et al., 2005; Yazdanfar, 2013).  
 
Baserat på tidigare nämnd information ger det oss därigenom följande oberoende variablerna; 
Kortfristiga skulder, Långfristiga skulder, LogOmsättning, LogÅlder, lag-variabel för ROA och 
Kris. Dessa kommer att användas för att undersöka det samband med lönsamhet i form av ROA 
och ROE samt tillväxt i form av antal anställda som beskrivits i stycket ovan.  
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2.3.1 ROA (Return On Assets) 
 
ROA är ett lönsamhetsmått som kommer användas i denna studie, det är ett nyckeltal som visar 
den procentuella avkastningen som företagets totala tillgångar producerar. 
 
 
Hypoteser: 
 
Kortfristiga skulder:  
 
H1: Det finns ett negativt samband mellan Kortfristiga skulder och ROA. 
 
 
Långfristiga skulder: 
 
H2: Det finns ett negativt samband mellan Långfristiga skulder och ROA 
 
Naturliga logaritmen av omsättning (LogOmsättning): 
 
H3: Det finns ett positivt samband mellan LogOmsättning och ROA. 
 
Naturliga logaritmen av ålder (LogÅlder): 
 
H4: Det finns ett positivt samband mellan LogÅlder och ROA. 
 
Lag-variabel för ROA (LagROA): 
 
H5: Det finns ett positivt samband mellan LagROA och ROA. 
 
Kris: 
 
H6: Det finns ett negativt samband mellan Kris och ROA. 
 
2.3.2 ROE (Return On equity) 
 
ROE är även det ett lönsamhetsmått, det är ett nyckeltal som ser till den procentuella 
avkastningen som företagets egna kapital genererar.  
 
Hypoteser: 
 
Kortfristiga skulder: 
 
H7: Det finns ett negativt samband mellan Kortfristiga skulder och ROE. 
 
Långfristiga skulder: 
 
H8: Det finns ett negativt samband mellan Långfristiga skulder och ROE. 
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Naturliga logaritmen av omsättning (LogOmsättning): 
 
H9: Det finns ett positivt samband mellan LogOmsättning och ROE. 
 
Naturliga logaritmen av ålder (LogÅlder):  
 
H10: Det finns ett positivt samband mellan LogÅlder och ROE. 
 
Lag-variabel för ROA (LagROA): 
 
H11: Det finns ett positivt samband mellan LagROA och ROE. 
 
Kris: 
 
H12: Det finns ett negativt samband mellan Kris och ROE. 
2.3.3 Antal anställda 
 
RBV menar på att anställda bör betraktas som en resurs, anställda kan även användas för att 
visa storleken på ett företag. Antalet anställda ses som ett prestationsmått i form av tillväxt 
för denna studie, ett välmående och välfungerande företag har möjlighet att sysselsätta fler 
anställda.  
 
Hypoteser: 
 
Kortfristiga skulder: 
 
H13: Det finns ett positivt samband mellan Kortfristiga skulder och Antal anställda. 
 
Långfristiga skulder: 
 
H14: Det finns ett positivt samband mellan Långfristiga skulder och Antal anställda. 
 
Naturliga logaritmen av omsättning (LogOmsättning): 
 
H15: Det finns ett positivt samband mellan LogOmsättning och Antal anställda. 
 
Naturliga logaritmen av ålder (LogÅlder):  
 
H16: Det finns ett positivt samband mellan LogÅlder och Antal anställda. 
 
Lag-variabel för ROA (LagROA): 
 
H17: Det finns ett positivt samband mellan LagROA och Antal anställda. 
 
Kris: 
 
H18: Det finns ett negativt samband mellan Kris och Antal anställda. 
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2.4 Analysmodell 
	
Analysmodellen som visas nedan i figur 1 är framtagen utifrån hypoteserna som är genererade 
i det tidigare avsnittet. I analysmodellen visas de beroende variablerna ROA, ROE och Antal 
anställda i mitten. Runt omkring kretsar de oberoende variablerna LogOmsättning, LogÅlder, 
LagROA, Långfristiga skulder, Kortfristiga skulder samt Kris som härletts från teori och 
tidigare studier. Analysen som kommer genomföras syftar till att se om det samband mellan de 
valda beroende och oberoende variablerna som tidigare nämnt kan statistiskt stärkas. 

	
Figur 1: Analysmodell över studiens beroende variabler och oberoende variabler som ska undersökas 
för samband.   	
     	
Beroende variabler (Yi): 	
Return on assets (ROA)	
Return on equity (ROE)	
Antal anställda	
	
Oberoende variabler (Xi): 
Kortfristiga skulder	
Långfristiga skulder	
LogOmsättning	
LogÅlder	
LagROA	
Kris	
	
Yi,t = αt + β1X1,t + β2X2,t + β3X3,t + β4X4,t + β5X5,t + β6X6,t + µt	

Där Yi är en beroende variabel och under ett visst år t, αt är interceptet under ett visst år, βi är 
koefficienten för varje X, Xi,t är en oberoende variabel under ett visst år och µ är en felterm. 	
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3. Metod 
 
I detta avsnitt kommer forskningsprocessen att presenteras, avsnittet kommer utgå från 
litteratursökningen och källkritiken för att sedan gå vidare till att presentera vilken metod och 
synsätt som använts under processen. Därefter kommer urvalsprocessen att diskuteras för att 
sedan övergå till hur datamaterialet insamlats, sen presenteras hur variablerna 
operationaliseras och hur analysen av datamaterialet gått tillväga. Avslutningsvis diskuteras 
det kring studiens trovärdighet och möjlighet till upprepning för att sedan avsluta med ett stycke 
om etiska förhållningssätt vid forskning.   
      
3.1 Litteratursökning och källkritik  
 
I uppstarten av litteratursökningen och granskningen som skulle komma att leda fram till det 
aktuella ämnet för denna studie studerades tidigare forskning för att finna om det fanns några 
liknande studier som var utförda där ett företags prestationer skulle analyseras med hjälp utav 
finansiella nyckeltal. Under första fasen av arbetet studerades den tidigare forskningen för att 
finna eventuella empiriska samband som kunde kopplas till det aktuella problemområde som 
studien ämnade undersöka, vidare undersöktes om det fanns någon teoretisk grund inom 
problemområdet. Vid sökning av litteratur kombinerades användningen av både Google 
Scholar och Business Source Premier. Anledningen till användandet av dessa två olika 
sökmotorer under arbetets gång var då de rekommenderas av Bell & Bryman (2017, s. 127). 
Samt av anledningen att författarna av den här studien inte hade tillgång och behörighet till 
läsandet av alla artiklar som hittades via Google Scholar. Då det saknades behörighet för 
artiklar hos Google Scholar användes Business Source Premier för åtkomst till de 
publikationerna. I de fall då artiklar via Business Source Premier inte var tillgängliga i 
webbformat kunde istället användandet av Google Scholar resultera i att dessa hittades, en 
kombinerad användning av de två olika sökmotorerna gav oss möjligheten till 
komplimenterande användning och möjligheten att maximera åtkomsten till en stor mängd 
vetenskapliga artiklar och publikationer. Google Scholar är en sökmotor framtagen av Google 
som enbart visar vetenskapliga artiklar och akademiska resultat i sökningarna, resultaten som 
genereras av Google Scholar sorteras efter relevans till sökningen eller så går det att välja att 
sortera efter datum. Business Source Premier är en sökmotor studenter har åtkomst till via 
Mittuniversitetets bibliotek där sökningen sker mot vetenskapliga artiklar och publikationer 
precis som vid användningen av Googles variant. Vid användningen av denna sökfunktion 
används nyckelord för att generera sökresultat, det går att kombinera ett antal olika nyckelord 
vid sökningen och sedan genereras träffarna beroende på relevansen till de aktuella nyckelord 
som användes vid sökningen. Nyckelord användes som sagt för att genomföra sökningarna då 
det handlar om vetenskapliga artiklar och tidigare studier, de nyckelord som användes var för 
sig eller i kombination med varandra var; “Financial ratios”, “Profitability”, “Crisis”, 
“Performance”, “SME”, “Debt”, “Growth”, “Financial Crisis”, “Resource Based View”.  
 
De artiklar som lokaliserades och användes i denna studie var “peer reviewed”, vilket innebär 
att artiklarna som kommit till användning har blivit granskade innan publicering och därigenom 
har en högre trovärdighet. Vid användningen av tidigare studier har denna studie i den 
utsträckning det varit möjligt försökt att kombinera användningen av både nyare och äldre 
studier för bredda perspektivet då nya nyare studier grundar i de äldre studierna inom området. 
Vidare har även författarna i den här studien i den mån det varit möjligt försökt att använda 
artiklar som blivit citerade tidigare då det anses kan resultera i en högre trovärdighet för den 
egna genomförda studien, i tabell 1 nedan visas i vilka journaler som artiklarna blivit 
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publicerade. Primära källor har varit utgångspunkten både för att säkerställa användandet av 
korrekt information men även för att försöka öka trovärdigheten för studien som utförts, därför 
har det i den utsträckning det varit möjligt fokuserats på att primärt hitta och använda 
primärkällor. Förutom användandet av tidigare studier och vetenskapliga artiklar har det även 
inkluderat två böcker som handlar om nyckeltal för att vidga författarnas egna kunskap, här 
anses att trovärdigheten för böckerna är hög då en av dem har varit kurslitteratur i tidigare 
undervisning på universitetsnivå och den andra boken har använts i tidigare studier på 
högskolenivå. Vidare användes ytterligare två böcker inom metodavsnittet och en bok inom 
statistik, böckerna är relevanta inom området och fungerar som kurslitteratur, de har använts 
för att öka förståelsen kring de olika delarna inom metodavsnittet samt statistiska termer för 
tolkning av resultat. 
 

	
Kommentarer: Statistik av journaler där artiklar hämtats, samt antal artiklar som hämtats från respektive 
journal.	
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3.2 Övergripande val av metod  
 
Vid initieringen av denna studie undersöktes eventuella segment i tidigare forskning som inte 
hade studerats. Forskningen inom området SME i Sverige valdes, SME utgör likt tidigare nämnt 
en övervägande majoritet av antalet registrerade företag i Sverige. Vilket innebär att denna 
studie bidrar till att vidareutveckla tidigare forskning och eventuellt hitta nya vinklar inom 
forskningen. Då det efter avgränsningar återstod 580 stycken företag var valet av 
forskningsmetod logiskt nog en kvantitativ sådan. I Bell & Bryman (2017, s. 58) kan man läsa 
att en kvantitativ forskning innebär att den data som samlas in för analys ska vara av kvantitet. 
En kvantitativ forskningsansats innebär att synsättet blir deduktivt, det betyder att studiens 
forskning ska byggas på tidigare teorier (ibid). Resource Based View var den teori denna studie 
valdes att baseras på, vilket ämnar att förklara företags finansieringsstrategi men också deras 
syn på vad som bör betraktas som en resurs för ett företag. Vid ett deduktivt synsätt innebär att 
den kunskapsteoretiska inriktningen blir positivistisk, vilket förklaras av Bell & Bryman (2017, 
s. 47) att naturvetenskapliga modeller föredras. Det innebär att teorier ska testas med 
vetenskapliga modeller för att undersöka samband eller påverkan mellan variabler, ett 
tillvägagångssätt som stärker den ontologiska inriktningen objektivism - “vetenskapen ska vara 
värderingsfri, det vill säga objektiv” (ibid.). I denna studie har variabler valts fram för att testas 
genom hypoteserna som skapats för att eventuellt visa på samband mellan variablerna och 
tillväxt samt lönsamhet.  
 
Då studien ämnar att undersöka och jämföra prestation under en tidsperiod om åtta år faller 
longitudinell forskningsdesign sig naturligt. Det innebär en att data jämförs över tid för 
förändringar (Bell & Bryman, 2017, s. 85). Den data som analyseras i denna studie är 
sekundärdata från Retriever Business och analysen skedde i form av en panelstudie vilket är en 
typ av longitudinell design och innebär att samma data har insamlats vid minst två tillfällen 
under en längre tidsperiod (ibid.). 
 
3.3 Urval 
 
I denna studie var det svenska SME inom metallindustrin som var målgruppen vid 
undersökningen. Då SME inom Sverige utgör 99,9 % av det totala antalet registrerade företag 
(Tillväxtverket, 2018) togs beslutet att avgränsa denna studie inom SME till att enbart inkludera 
företag som är verksamma inom metallindustrin och tillverkning som utförs inom 
metallindustrin, då studien inte är en totalundersökning och tid var en avgörande faktor gjordes 
denna avgränsningen. Tidigare nämnd avgränsning ledde till att företag som var registrerade 
inom SNI-koderna 24 (Stål- och metallframställning), 25 (Tillverkning av metallvaror utom 
maskiner och apparater) och 28:250 (Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och 
ventilation utom för hushåll) var av intresse för oss att utgå från under arbetet med studien, i 
denna studie kommer dessa benämnas som metallindustrin. Då definitionen gällande vad som 
avgör om ett företag bör betraktas som ett SME eller inte skiljer sig åt beroende på vilken 
informationskälla som används valde studien att utgå från den definition som EU (2018) 
använder sig utav, där fastslås det att SME är företag som har 1-249 stycken anställda och en 
omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro. Då en del av studiens syfte var att se till 
sambandet mellan de oberoende variablerna och beroende variablerna som innefattade både 
lönsamhet och tillväxt valdes därmed enbart att ta med företag som hade 20-199 stycken 
anställda. Då tillväxt i denna studie mäts genom antal anställda kunde det inte riskeras att 
företagen växer inom den kategorin och per definition inte längre räknas inom SME segmentet. 
Då gränsen för omsättning angavs i euro utgick från växelkursen för euro per 2018-04-23 vilket 
var 10 385 SEK á EUR (Riksbanken, n.d.). Det gav oss en övre gräns på omsättningen för 
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utvalda företag som blev 519 250 000 SEK. För att eliminera risken för att företag utan aktiv 
verksamhet finns representerade i datamaterialet valdes en undre gräns á 100 000 SEK, den 
undre gränsen användes med stöd av Yazdanfar & Öhman (2015) som vid deras studie använde 
sig av samma gräns för samma ändamål.  
 
 
3.4 Datainsamling  
 
Den aktuella data som används inom denna studie är sekundärdata och har inhämtats via 
databasen Retriever Business, databasen har erhållits via Mittuniversitetets bibliotek. Vid 
insamlingen har informationen som använts kommit direkt från företagens årsredovisningar 
som finns samlade inom databasen. Eftersom studien syftar till att jämföra och undersöka 
samband för prestation gällande lönsamhet och tillväxt under och efter den senaste finansiella 
krisen införskaffades data som omfattade dels åren 2008-2009 men även 2010-2015 då dessa 
perioder sedan ämnades jämföras mot varandra. Den data som samlades in från Retriever 
Business var; företagsnamn, organisationsnummer, omsättning, avkastning på eget kapital 
(ROE), avkastning på totala tillgångar (ROA), antal anställda, summa kortfristiga skulder, 
summa långfristiga skulder, summa eget kapital och skulder och summa eget kapital. Då studien 
också innehåller ålder i analysen införskaffades ålder manuellt för samtliga företag, detta 
gjordes genom att för varje företag så användes respektive organisationsnummer till att kolla 
upp när bolaget registrerades och sedan beräknades företagets ålder utifrån den uppgiften till 
och med 2008. Därefter justeras ålder manuellt för respektive företag under hela den aktuella 
tidsperioden som analysen avsåg. All den rådata som insamlades hanterades efter insamlingen 
i Excel för att formateras och sorteras till det format som behövdes för att genomföra de tester 
som var nödvändiga för att genomföra studien. 
 
Som tidigare nämnt gjordes avgränsningar för studien, avgränsningarna för antal anställda och 
omsättning utformades och anledningar till det förklaras under föregående del. När 
datamaterialet insamlades bestod det av 1052 stycken företag, nästa steg började med att rensa 
bort de företag som saknade värden inom kategorierna som valts ut för att undvika “missing 
value” i testerna. Sedan implementerades gränserna från avgränsningarna och därmed 
exkluderades företag som inte uppnådde de riktlinjer som bestämts att utgå ifrån, det renderade 
i ett slutgiltigt datamaterial som bestod av 580 stycken företag med datamaterial baserat på 
tidsperioden 2008-2015 vilket renderade i totalt 4640 stycken observationer per variabel att 
utgå från under arbetets gång.   
   
      
3.5 Operationalisering  
 
Efter insamlingen av den aktuella data som kom att användas inom denna studie kunde de olika 
begreppen som användes fastställas, under operationaliseringsdelen kommer förklaringar att 
ges över hur de olika variablerna blev operationaliserade. I tabell 2 här nedanför inkluderas 
studiens alla variabler, där förkortningar har använts finns dessa beskrivna och även en 
förklaring till hur respektive variabel används som mätmetod, slutligen visas även referenser 
till vilka tidigare studier som har använt sig utav respektive variabel vid tidigare tillfällen. 
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Kommentar: Operationalisering av studiens samtliga variabler.	
	
3.5.1 Beroende variabler 
 
I tabell 2 ovan går det att se samtliga variabler som denna studie innehåller, de beroende 
variabler som denna studie ämnar undersöka är de första tre som ligger ovanför det 
dubbelbottnade strecket i tabellen. De variablerna är ROA, ROE och Antal anställda. Syftet 
med användningen av tidigare nämnda variabler är att analysera lönsamheten och tillväxt hos 
de företag som ingår i studien. ROA och ROE kommer i studien att mäta lönsamheten medan 
Antal anställda kommer mäta tillväxten hos företagen. I tabell 2 syns även de tidigare studier 
som använt sig av samma variabler som denna studie; Delmar et al. (2003); Ebaid (2009); 
Kachlami & Yazdanfar (2016) och Salman Saleh et al. (2017) har alla använt sig av de beroende 
variablerna som denna studie valt att använda sig utav vid tidigare tillfällen. Vid användandet 
av ROA som beroende variabel går det att använda sig av en lag-variabel för att kompensera 
och ta i beaktning att det som inträffar under ett år har inverkan på året därefter.  
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3.5.2 Oberoende variabler 
 
Som tidigare nämnt är alla variabler presenterade i tabell 2, de oberoende variablerna är det sex 
sista som ligger under det dubbelbottnade strecket. De oberoende variablerna som var av 
intresse för denna studie att inkludera var omsättning, ålder, lång och kortfristiga skulder, lag-
variabel för ROA och en dummyvariabel som symboliserar krisperioden. I tabellen visas också 
referenser till tidigare studier där variabeln har använts. 
 
Variablerna operationaliserades med utgång och stöd från tidigare studier. RBV menar att en 
resurs för ett företag också kan vara lån och tidigare studier har visat på samband mellan 
skuldsättning och lönsamhet samt tillväxt. Det gav variabeln Kortfristiga skulder, där användes 
summan av kortfristiga skulder dividerat med totala skulder (Barney, 1991; Kachlami & 
Yazdanfar, 2016; Michaelas et al., 1999; Salman Saleh et al., 2017; Wernerfelt, 1984; 
Yazdanfar & Öhman, 2015), vilket är det vanligaste tillvägagångssättet då den procentuella 
andelen för Kortfristiga skulder beräknas. Från RBV och tidigare studier hämtades också 
variabeln Långfristiga skulder (Barney, 1991; Kachlami & Yazdanfar, 2016; Wernerfelt, 1984; 
Yazdanfar & Öhman, 2015). Variabeln beräknas på samma tillvägagångssätt som Kortfristiga 
skulder beräknades, det vill säga summa (s: a) långfristiga skulder dividerat med totalt kapital. 
Ålder användes som variabel då tidigare studier och teori visat att ett företags ålder har inverkan 
på tillväxt och lönsamhet (Barney, 1991; Kachlami & Yazdanfar, 2016; Wernerfelt, 1984), i 
denna studie användes den naturliga logaritmen av ålder för respektive år på varje företag i 
studien likt Yazdanfar & Öhman (2018). Då RBV betonar vikten av användandet av ett företags 
resurser anser författarna att omsättning är en viktig del, detta då omsättning inom ett företag 
speglar dess ekonomiska aktivitet och leder till vinstmöjligheter. Tidigare studier visar på 
samband mellan omsättning och tillväxt. Således har studien använt omsättning som en 
oberoende variabel i form av naturliga logaritmen av omsättning till att undersöka eventuella 
samband med tillväxt och lönsamhet (Barney, 1991; Kachlami & Yazdanfar, 2016; Wernerfelt, 
1984). I studien användes även en dummy-variabeln som är Kris, vid användandet av Kris 
kategoriseras åren 2008–2009 som krisperioden och 2010–2015 som icke krisperiod (Beck & 
Demirguc-Kund, 2006; Cirmizi et al., 2012; Visser et al., 2013).  
 
Som tidigare nämnt kan det vid användningen av ROA som beroende variabel vara aktuellt att 
använda sig av en lag-variabel. Anledningen till skapandet och användningen av lag-variabel i 
denna studie är för att ta hänsyn till händelser som inträffar i ett företag under ett år har en 
inverkan på året efter, Yazdanfar (2013) använde en lag-variabel för att förklara fluktuationer i 
ROA med historiska siffror på ROA. Yazdanfar argumenterar att variationen i ROA från 
föregående år förklaras av faktorer i företagets verksamhet från föregående år. Historiska 
faktorer såsom marknadsandelar och kundrelationer, för att nämna några, bör betraktas som 
resurser för ett företag enligt teorin i denna studie, RBV. Argumentet att flera faktorer förklarar 
variation i ROA stärks av Feeny et al., (2005) som inkluderade en lag-variabel för ROA i deras 
studie med tanken att förklara att variation i ROA även påverkas av faktorer som 
marknadsföring och innovationer. Detta medför att denna studie inkluderade en lag-variabel för 
ROA.   
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3.6 Dataanalys  
 
Vid analysen av datamaterialet utgick analysen från olika statistiska tester som genomfördes i 
statistikprogrammet SPSS. Precis som Yazdanfar & Öhman (2018) gjorde i sin studie 
implementerades korrelationsanalys, multipel regressionsanalys samt två stycken deskriptiva 
analyser som utgångspunkt för de analyser som genomfördes i denna studie.   
 
Multipel Linjär Regressionsanalys även benämnd Ordinary Least Squares (OLS) innebär att 
man testar två eller flera oberoende variabler samtidigt för att se eventuella samband mot en 
beroende variabel (Alwan et al., 2011, s. 573). Då denna studie ämnade till att undersöka 
samband som existerar mellan ett flertal oberoende variabler och de beroende variablerna 
ansågs en multipel linjär regressionsanalys vara passande för analyserna. Vid användningen av 
regressionsanalysen testades de oberoende variablerna för eventuella samband mot respektive 
beroende variabel, testerna gjordes för att undersöka sambanden för tillväxt och lönsamhet hos 
företagen som utgjorde datamaterialet. Då denna studie innefattar tre stycken beroende 
variabler som skall testas mot de oberoende variablerna använder denna studie tre stycken 
regressionsmodeller för att genomföra analysen. När analysen genomfördes testades hela 
modellen mot den beroende variabeln, i resultaten av testet går det sedan att urskilja hur 
respektive variabels samband antingen hade en positiv eller negativ inverkan på prestationerna 
hos företagen. Nedan presenteras respektive regressionsmodell för varje beroende variabel; 
 
ROA i,t = αt + β1LagROA1,t + β2LogOmsättning2,t + β3%KortfristigaSkulder3,t + 
β4%LångfristigaSkulder4,t + β5LogÅlder5,t + β6Kris6,t + µt 
 
ROE i,t = αt + β1LagROA1,t + β2LogOmsättning2,t + β3%KortfristigaSkulder3,t + 
β4%LångfristigaSkulder4,t + β5LogÅlder5,t + β6Kris6,t + µt 
 
Antal anställda i,t = αt + β1LagROA1,t + β2LogOmsättning2,t + β3%KortfristigaSkulder3,t 
+ β4%LångfristigaSkulder4,t + β5LogÅlder5,t + β6Kris6,t + µt 
 
(Regressionsmodeller för varje beroende variabel (Kris är modellens dummyvariabel).  
 
I regressionsanalysen genomfördes två olika statistiska tester som var VIF och Durbin-Watson 
för upptäcka eventuella felaktigheter som testerna kunde påvisa.   
Vid analysens genomförande kan man se hur väl modellen förklarar förändringar för den testade 
beroende variabeln, genom att studera den justerade förklaringsgraden får man en procentuell 
siffra på hur mycket av förändringen i den oberoende variabeln som den aktuella modellen 
förklarar. För att mäta korrelation mellan våra variabler kommer Pearsons korrelationsmetod 
användas. Det innebär att det undersöks om och i så fall hur väl oberoende variabler förklarar 
samma förändring i den oberoende variabeln, styrkan i hur väl de förklarar samma förändring 
graderas på en skala mellan 0 och plus/minus 1 där 0 är lägst (Alwan et al., 2011, s. 573, s. 95). 
Korrelerar variabler med varandra kan det ge effekt på regressionsanalysen och resultatet kan 
bli missvisande. Vidare genomfördes ett Durbin-Watson-test som användes för att undersöka 
om det är ett återkommande mönster för observationerna, dvs autokorrelation (Alwan et al., 
2011, s. 573, s. 710). Modellen ska helst erhålla ett Durbin-Watson-värde på två vilket innebär 
ingen autokorrelation men inom intervallet 1-3 (Nerlove & Wallis, 1966), vid uppvisade värden 
närmare noll indikerar testet på en positiv autokorrelation och vid värden närmare fyra uppstår 
en negativ autokorrelation (Nerlove & Wallis, 1966). Värdet på Variance inflation factor (VIF) 
observerades för att undersöka mängden multikolinjäritet i regressionsmodellen. Det 
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observerade värdet ska inte överstiga fyra för att inte riskera ett multikolinjäritetsproblem 
(O ́brien, 2007). 
 
De deskriptiva analysernas syfte är att beskriva antalet observationer i testet för att säkerställa 
att alla observationer ingår i testet, standardavvikelsen och medelvärdet för alla observationer. 
Vid genomförandet av den deskriptiv analysen anmärktes skillnader för olika tidsperioder för 
antalet observationer, standardavvikelse och medelvärdet vilket ansågs betydande för denna 
studie då en del av syftet var att urskilja eventuella skillnader under och efter finanskrisen 2008-
2009. Vid analysen av datamaterialet som utfördes med en multipel linjär regressionsanalys 
testades de uppsatta hypoteserna mot en signifikansnivå på 0,05 (5%), visar resultatet av testet 
ett p-värde < 0,05 så förkastas den aktuella hypotesen som testas.  
 
3.7 Tillförlitlighet 
 
Metod-delen i denna studie innehar syftet att förmedla tillvägagångssättet studien genomförts. 
Detta med tanken att studien kunna genomföras igen och resultera i samma resultat som denna. 
Ett tillvägagångssätt för att undersöka huruvida en studie resultera i samma resultat definieras 
av dess trovärdighet. Trovärdighet för en studie beskrivs av dess Reliabilitet och Validitet 
(Collis, J & Hussey, R., 2014., s. 52-53). Reliabilitet är ett tillförlitlighetsmått och avser att 
bedöma om en studie levererar samma resultat om testerna genomförs igen. Validitet 
eftersträvar att gradera hur väl testerna som genomförs är relevanta och att resultatet beskriver 
och sammankopplar variablerna som studeras för att med hjälp av hypoteserna förklara studiens 
forskningsansats (ibid). I Bell & Bryman (2017., s. 68) förmedlas att ytterligare en faktor i form 
av Replikerbarhet beskriver trovärdighet. Replikerbarhet förklarar om en oberoende person kan 
genomföra en tidigare studie genom att följa det beskrivna tillvägagångssättet och på så sätt 
uppnå samma resultat som originalstudien, en detaljerad beskrivning av studieprocessen är 
därmed avgörande för att uppfylla detta kvalitetskriterium (ibid). För att säkerställa en hög 
replikerbarhet har hela metodavsnittet ämnat att ge en tydlig beskrivning av 
forskningsprocessen där information om datamaterial, insamling, urval och behandling av 
datamaterial beskrivits noggrant för att säkerställa att en oberoende person kan genomföra 
studien på nytt med samma resultat. Att ha tillgång till den rådata som använts i denna studies 
tester bör noteras som en nyckel till replikerbarheten för studien.  
 
De kvalitetssäkrande åtgärderna i denna studie inleddes med att den tidigare forskningen har 
enbart erhållits i vetenskapliga artiklar från likt tidigare nämnt källor såsom Google Scholar 
och Business Source Premier. Då artiklarna är Peer-reviewed skulle källornas pålitlighet stärkts 
samt att primära källorna i dessa artiklar har lokaliserats och refererats till vilket kan anses 
stärka trovärdigheten. Både test-variabler som teori har genom dessa artiklar påträffats och 
applicerats i denna studie varpå resultatet ska knytas till tidigare forskning.   
 
Begreppsvaliditet även kallat teoretisk validitet är ett validitetskriterium och avser de faktorer 
eller begrepp som testas mäter det som de ämnas att testa (Bell & Bryman, 2017, s. 69). För att 
stärka begreppsvaliditeten har denna studie utgått ifrån tidigare forskning för att därifrån ta stöd 
vid skapandet av de variabler som ingår i denna studie. De beroende variablerna har i tidigare 
studier använts för att beskriva tillväxt och lönsamhet och de oberoende variablerna har likt i 
denna studie tidigare använts för att undersöka påverkan på tillväxt och lönsamhet.  
 
Vidare inom validitet förklarar Bell & Bryman (2017, s. 69) ytterligare ett kriterium väsentligt 
för studier: Extern validitet. Det diskuterar om studieresultat kan generaliseras, dvs huruvida 
resultatet i denna studie enbart speglar de företag som är inkluderade eller även beskriver de 
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exkluderade företagen. Den rådata som nedladdats från Retriever Business innehöll flertalet 
företag som inte uppfyllde de kriterier för att delta i testet såsom missing value, en verksamhet 
som ej bedrivits under hela tidsperioden, antal anställda och omsättning. Onekligen vill 
författarna av den här studien anse att resultatet speglar de inkluderade företagen inom 
metallindustrin, däremot är det inte bevisat att resultatet går att generalisera och applicera på de 
som exkluderats eller alla SME inom metallindustrin p.g.a. avgränsningarna. Detta medför att 
validiteten minskar om än inte tillräckligt enligt författarna då den utvalda populationen enbart 
varit en bransch och studien avser att beskriva enbart en del av tidigare nämnd bransch. Vidare 
är urvalet i denna studie inte slumpmässig vilket minskar generaliserbarheten för studiens 
resultat (Bell & Bryman, 2017, s. 190).  
 
De företag som inkluderats i denna studie har blivit anonyma genom hela arbetet med avsikt att 
öka trovärdigheten för studien. Samt har inte individuella företag pekats ut utan alla har 
behandlats objektivt. Ytterligare en aspekt att diskutera kring tillförlitlighet är den sekundära 
data som använts till analysen. Tillförlitligheten för den sekundärdata som använts ansvarar 
Retriever Business för vilket ej författarna av den här studien kan påverka och genomför denna 
studie med tron om att all data är korrekt insamlad och redovisad. Därefter har som tidigare 
nämnt missing values etc. avlägsnats.  
 
3.8 Etiskt förhållningssätt  
 
Med etik menas de moraliska värderingarna som ligger till grunden för en uppförandekod vid 
forskning (Collis, J & Hussey, R., 2014., s. 30–31). Bland annat diskuterar Collis & Hussey 
anonymitet och sekretess, vid genomförandet av studien har alla företagens data enbart använts 
i forskningssyfte och inte varit avsedd för någon annan. Denna studie syftar inte till att namnge 
företag som presterat bättre eller sämre än någon annan, istället fokuserar studien på helheten 
och genom det förblir företagen anonyma. Vid användandet av tidigare studier har författarna 
försökt presentera dessa så rättvist som möjligt för att inte förvränga resultaten för egen vinning. 
Det som författarna av den här studie anser vara den viktigaste moraliska värderingen för ett 
etiskt förhållningssätt är att inte plagiera andras arbeten, vid användandet av tidigare studier ska 
referering ske på ett korrekt sätt så att rätt person får rätt erkännandet. 
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4. Resultat och analys  
 
I detta kapitel presenteras resultaten från de statistiska analyserna som genomförts, resultaten 
för de deskriptiva analyserna kommer först att presenteras. Därefter kommer 
korrelationsanalysen att presenteras och diskuteras för att sedan övergå till en genomgång av 
de multipla linjära regressionsmodeller som användes för studien. Avslutningsvis kommer 
författarna analysera de resultat som studien genererat och diskutera dessa. 
 
4.1 Resultat 
	
4.1.1 Deskriptiv analys: Under och efter finansiella krisen 
	
Arbetet med analyserna startade med att en deskriptiv analys genomfördes. Då syftet med denna 
studie är att redogöra för faktorer som har samband med prestation i form av lönsamhetsmåtten 
ROA och ROE samt tillväxtmåttet antal anställda för SME inom den svenska metallindustrin 
under och efter finanskrisen 2008–2009, genomfördes den deskriptiva analysen på studiens 
beroende och utvalda oberoende variabler. I den deskriptiva analysen inkluderades samtliga 
beroende variabler, det vill säga ROA, ROE och Antal anställda. För de oberoende exkluderades 
dummy-variabeln Kris, lag-variabeln LagROA och LogÅlder. Anledningen till att dessa 
exkluderades var att dummy-variabeln enbart indikerar för finanskrisen eller icke efter 
finanskrisen, lag-variabeln LagROA plockades bort då den är med i modellen för att förklara 
inverkan som föregående års ROA har för nästkommande år. LogÅlder togs bort från 
deskriptiva analysen då variabeln är en kontrollvariabel som ämnar undersöka huruvida ett 
företagens ålder och dess samband mot tillväxt och lönsamhet. Vilket mynnar ut i att de 
oberoende variabler som inkluderats i analysen var Kort- och Långfristiga skulder samt 
LogOmsättning. 	
 
I tabell 3 här nedanför observeras resultatet från den deskriptiva analysen som genomfördes för 
att jämföra eventuella skillnader mellan lönsamhet och tillväxt under och efter finanskrisen. 
Finanskrisen 2008–2009 representeras i tabellen under siffran 1, och 0 är representativt för 
tidsperioden 2010–2015 som definierats till efter finanskrisen. Genom informationen som 
presenteras i tabell 3 kan det utläsas att medelvärdet för ROA under finanskrisen var 0,177 
(17,7%) och efter finanskrisen var medelvärdet 0,160 (16%). Standardavvikelsen var under 
finanskrisen 0,806 och efter finanskrisen skedde en ökning för standardavvikelsen till 1,159. 
För den andra variabeln som ämnar mäta lönsamheten ROE kan det utläsas från tabellen att 
medelvärdet under finanskrisen var 0,096 (9,6%) och efter finanskrisen var medelvärdet 0,089 
(8,9%), standardavvikelsen för ROE var under finanskrisen 0,144 (14,4%) och efter 
finanskrisen minskade standardavvikelsen till 0,124 (12,4%) för ROE. Vidare kan det för 
beroende variabeln antal anställda som i denna studie används för att mäta tillväxt hos 
företagen konstateras att under finanskrisen var medelvärdet 49 stycken och efter finanskrisen 
var medelvärdet 50 stycken.  
 
Då den första deskriptiva analysen som genomfördes visade på att lönsamheten för de 
inkluderade företagen i studien var högre under det som definierats till finanskrisen än efter 
finanskrisen togs beslut om att genomföra ytterligare en deskriptiv analys. Resultatet från den 
analysen som utfördes för respektive år som studien behandlar kommer presenteras mer 
ingående under nästkommande avsnitt. 
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Kommentarer: Deskriptiv tabell för beroende och oberoende variabler under och efter krisperioden. 
Kommentarer: 0 = Efter krisperiod; 1 = Under krisperiod; ROA = Avkastning på totala tillgångar; ROE = 
Avkastning på eget kapital	
	
4.1.2 Deskriptiv analys: årsvis  
 
Den andra deskriptiva analysen som genomfördes för både för beroende variabler och 
oberoende variabler gjordes för respektive år som omfattas i studien, de variabler som 
inkluderades i den andra deskriptiva analysen som genomfördes var samma som vid 
genomförande av den första och dessa visas nedan i tabell 4.  
 
Sett till ROA kan det utläsas från tabell 4 att från år 2008 till år 2015 så har medelvärdet 
förändrats från 0,298 (29,8%) till 0,170 (17%), det vill säga att förändringen över hela den 
analyserade tidsperioden har varit negativ och medelvärdet för ROA har hos de företag som 
ingick i studien minskat med 0,128 (12,8%) från 2008 till 2015. Standardavvikelsen för ROA 
har under tidigare nämnd tidsperiod gått från att 2008 vara 0,741 till att 2015 vara 1,158 vilket 
är en ökning på 0,417. Vidare kan det från analysen utläsas att det genomsnittliga medelvärdet 
för ROA hos de undersökta företagen under hela tidsperioden varit 0,165 (16,5%) och den 
genomsnittliga standardavvikelsen 1,081 för hela tidsperioden. Vid en närmare granskning kan 
det utläsas att medelvärdet för ROA drastiskt minskade från 2008 till 2009 vilket ligger inom 
finanskrisen, 2009 var medelvärdet 0,057 (5,7%) vilket är en minskning med 0,241 (24,1%). 
Samtidigt som medelvärdet för ROA minskade så ökade standardavvikelsen år 2009 till 0,8550 
jämfört med föregående år. Efter 2010 så ökar medelvärdet under de två efterföljande åren för 
sedan 2013 återigen minska och hamna på 0,053 (5,3%), efter 2013 syns i resultatet att det 
återigen sker en återhämtning för ROA. Sett till förändringen av medelvärdet för ROA över den 
observerade tidsperioden med upp och nedgångar noteras även att standardavvikelsen ökar och 
minskar över tid. År 2010 syns i tabell 4 den högsta notering för standardavvikelsen vid en nivå 
av 1,539, 2011 minskar standardavvikelsen för att från och med 2013 återigen stiga och därefter 
ligger standardavvikelsen på en högre nivå än båda de åren som räknas till finanskrisen.   
 
Vid analysen av ROE kan det från tabell 4 utläsas att medelvärdet 2008 var 0,133 (13,3%) och 
2015 var medelvärdet 0,085 (8,5%) vilket visar på en minskning för ROE med 0,048 (4,8%) 
över den åttaårsperiod som analysen är baserad på. Standardavvikelsen för ROE år 2008 var 
0,134 och år 2015 var standardavvikelsen 0,124, resultaten visar här en minskning på 
standardavvikelsen från 2008 till 2015 på 0,01 över hela tidsperioden. Det genomsnittliga 
medelvärdet för ROE för åren 2008 till 2015 var 0,09 (9%) och den genomsnittliga 
standardavvikelsen för hela tidsperioden var 0,129 för de företag som omfattades av studien. 
Även för ROE går det att urskilja en minskning från 2008 till 2009 som räknas till finanskrisen 
där medelvärdet för ROE minskade med 0,074 (7,4%) till 0,059 (5,9%) vilket är det lägsta 
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medelvärdet för de företag som ingick i studien, standardavvikelsen ökade samtidigt med 0,011 
vid en jämförelse mellan samma år. Noterbart är att även ROE återhämtar sig de nästkommande 
åren för att sedan återigen succesivt minska under 2012 och 2013 innan det sker ytterligare en 
återhämtning under 2014 och 2015. 
 
I tabell 4 noteras att Antal anställda år 2008 har ett medelvärde på 52 stycken och att 
standardavvikelsen hos de undersökta företagen är 31st, 2015 var medelvärdet för Antal 
anställda 51 stycken och standardavvikelsen var 29 st. Under den observerade tidsperioden har 
medelvärdet för Antal anställda hos de inkluderade företagen minskat med 1 stycken och 
standardavvikelsen har även den sjunkit med 2 st. Riktas fokus till det genomsnittliga 
medelvärdet för Antal anställda över hela tidsperioden så var det 50 stycken och den 
genomsnittliga standardavvikelsen var 28 st. Likt tidigare variabler går det även för Antal 
anställda att observera en minskning från 2008 till 2009, medelvärdet minskade för de 
undersökta företagen från 52 stycken år 2008 till 46 stycken 2009 vilket också är det lägsta 
antalet som observerades för den undersökta tidsperioden.  
 
När analysen genomförs för de oberoende variablerna registreras det från tabell 4 att 
medelvärdet för de Kortfristiga skulderna 2008 var 0,413 (41,3%) och att 
standardavvikelsen var 0,186. År 2015 var medelvärdet för Kortfristiga skulderna 0,413 
(41,3%) och standardavvikelsen var det året 0,196. Från informationen som hämtats i tabell 4 
går det urskilja att medelvärdet är detsamma år 2008 som 2015 för de Kortfristiga skulderna 
(41,3%), vilket också är det högsta medelvärdet sett över alla åren. Standardavvikelsen har från 
2008 till 2015 ökat till 0,196 vilket ger en skillnad på 0,1 sett till den analyserade tidsperioden. 
Sett till hela tidsperioden går det från tabell 4 utläsas att ett genomsnittligt medelvärde för 
Kortfristiga skulder är 0,404 (40,4%) och den genomsnittliga standardavvikelsen är 0,187.  
 
Vid en närmare analys av de Långfristiga skulderna i tabell 4 var medelvärdet 2008 för de 
undersökta företagen 0,145 (14,5%) med en standardavvikelse på 0,164. År 2015 var 
medelvärdet 0,125 (12,5%) med en standardavvikelse som var 0,148. Från 2008 till och med 
2015 registreras en minskning i medelvärdet av de Långfristiga skulderna med 0,02 (2%) från 
16,4% till 14,8% hos de undersökta företagen, och en standardavvikelse som minskat med 
0,016 från 0,164 till 0,148. Sett till hela den undersökta tidsperioden för variabeln Långfristiga 
skulder så går det att utläsa ett genomsnittligt medelvärde på 0,137 (13,7%) med en 
genomsnittlig standardavvikelse som var 0,159.  
 
För logaritmen av omsättningen hos de undersökta företagen kan från tabell 4 utläsa att 
medelvärdet år 2008 var 4,875 enheter med en standardavvikelse som var 0,306. Till år 2015 
syns en ökning av medelvärdet för LogOmsättning till 4,896 enheter med en standardavvikelse 
som var 0,306, sett från 2008 till och med 2015 observeras en ökning av LogOmsättning med 
0,021 enheter. Det genomsnittliga medelvärdet för den observerade tidsperioden för 
LogOmsättning var 4,857 enheter med en standardavvikelse som var 0,303.     
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I tabell 4 visas N som antalet observation för respektive år, givet att studien omfattade 580 
stycken företag under en tidsperiod som sträcker sig mellan 2008–2015 ger det oss totalt 4640 
observation per variabel som inkluderats i den deskriptiva analysen.  
 
 

	
Kommentarer: En tabell med resultatet för den deskriptiva analysen för beroende och oberoende variabler per 
år. N = antalet observationer; ROA = Avkastning på totala tillgångar; ROE = Avkastning på eget kapital; 
LogOmsättning = Den naturliga logaritmen av omsättningen; Kortfristiga skulder och Långfristiga skulder. 	
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4.1.3 Korrelation	

Som tidigare nämnt ämnar en korrelationsanalys att analysera hur väl oberoende variabler 
förklarar samma förändring för en beroende variabel, korrelationsanalys genomförs därmed för 
att minska risken för missvisande resultat i regressionsanalysen. Vid en granskning av tabell 5 
syns det att analysen testar för korrelation, sannolikhet för korrelationsresultatet och antalet 
observationer som testats. Inledningsvis noteras att gentemot observationerna (N) så har alla 
variabler utom LagROA det maximala antalet observationer 4640 stycken. LagROAs bortfall 
förklaras av som tidigare nämnt att data för LagROA har inhämtats genomgående från det 
föregående året vilket resulterar i att värden för år 2008 är frånvarande då datamaterial för år 
2007 inte fanns tillgängligt för studien, och därmed blir antalet observationer 4060 stycken. 
Vidare till korrelationen, så undersöks tabell 5 och Pearson Correlation med kunskapen att ett 
värde på 0 innebär att det inte existerar någon korrelation och 1 och -1 som maximala värden, 
noteras att det existerar korrelation mellan alla variabler. Det existerar däremot inte starka 
korrelationer för variablerna, det högsta värdet är värdet för Långfristiga skulder gentemot 
Kortfristiga skulder som är -0,225. Så sammanfattningsvis ligger korrelationsvärden mellan 
0,162 och -0,225 och korrelationerna ligger på en tillfredsställande nivå och variablerna anses 
vara godkända för att gemensamt förklara en beroendevariabel. Den sista delen av testet är Sig. 
(2-tailed) och avser att mäta om korrelationsresultatet är statistiskt säkerställt vid valda 
signifikansnivåer.  
 

	
Kommentar: Pearson Correlation = Korrelationskoefficient; N = Antal observationer; Sig. (2-tailed) = 
Sannolikheten för det statistiska utfallet; * = Signifikant unison förändringsriktning för variablerna vid 
signifikansnivå 5% (P <0,05) ** = Signifikant unison förändringsriktning för variablerna vid signifikansnivå 
1% ( P <0,01)  
 
I tabell 5 ovan observeras att alla resultat ej är signifikanta, antalet skiljer sig däremot åt om 
signifikansnivån är 5% eller 1%. Fyra resultat granskas lite extra, värden för Kortfristiga 
skulder - Kris, Kortfristiga skulder - LogOmsättning, Kortfristiga skulder - LagROA och 
LagROA - LogÅlder. Värdena för Kortfristiga skulder gentemot Kris och LogOmsättning och 
LagROA - LogÅlder är för höga för att klara en signifikansnivå på 1%, även 5 och 10% (0,401, 
0,765 och 0,655 i nämnd ordning). Vid 1% signifikansnivå är däremot värdet för Kortfristiga 
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skulder - LagROA signifikant med värdet 0,013, vilket ger 12 signifikanta korrelationsvärden. 
I tabell 4 går det också observera huruvida variabler har ett statistiskt säkerställt, vid 
signifikansnivåerna 1% och 5%, samband vid förändring i variabelvärde och dess riktning, dvs 
om variabel X1 ökar kommer X2 också att öka eller vice versa. De 10 stycken 
variabelkombinationer som är statistiskt säkerställda är LogOmsättning - LogÅlder, LagROA - 
LogOmsättning, Kris - LogÅlder, Kris - LagROA, Kortfristiga skulder - LogÅlder, Kortfristiga 
skulder - LagROA, Långfristiga skulder - LogÅlder, Långfristiga skulder - LogOmsättning, 
Långfristiga skulder - LagROA och Långfristiga skulder - Kris. Kortfristiga skulder - LagROA 
är signifikant med signifikansnivå på 1% resterande med signifikansnivå på 5%. 
 
4.1.4 Multipel linjär regressionsanalys 
 
I tabell 6 nedan noteras diverse resultat från regressionsanalysen för våra oberoende variabler 
och Intercept, samband mellan de oberoende variablerna och en beroende variabel samt resultat 
av tester för den använda modellen som använts i testet. Resultatet på Signifikansnivå avgör om 
det är ett statistiskt säkerställt samband mellan en oberoende variabel, givet att alla andra 
oberoende variabler är med i modellen, och en beroende variabel eller inte, beroende på vilken 
signifikansnivå som eftersträvas. VIF är likt tidigare nämnt ett mått på multikolinjäritet och 
Unstdrd. 𝛽 (en förkortning för Unstandardized 𝛽) förmedlar hur värdet för en beroende variabel 
i enheter förändras om en oberoende variabels värde ökar med en procent givet att de andra 
variablerna finns med i modellen och förblir konstanta. Anställda har i tabellen tre stycken 
decimaler, något som avrundats till heltal i studiens skriftliga delar. 
 
 

	
Kommentarer: ROA = Avkastning på totala tillgångar; ROE = Avkastning på eget kapital; Signifikansnivå = 
Sannolikheten för det statistiska utfallet; VIF = Indikation för multikolinjäritetsproblem; Unstdrd. 𝛽 = 
Förändring i oberoende variabel effekt på beroende variabel; Justerad förklaringsgrad = Den justerade 
förklaringsnivån för hur mycket variablerna förklarar modellen; Durbin-Watson = indikation för 
autokorrelation. 	
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Genomgången av regressionsanalysen inleds med Signifikansnivå för de oberoende variablerna 
gentemot beroende variabeln ROA. Intercept är signifikant vid signifikansnivån 5% vidare är 
även LogOmsättning, LagROA och Långfristiga skulder signifikanta vid en signifikansnivå på 
5%. Det observeras att inte alla oberoende variabler är signifikanta vid en signifikansnivå på 
5%. Om en signifikansnivå på 10% hade valts för studien skulle även Kris vara signifikant. 
Vidare undersöks värdet på VIF för variablerna mot ROA och som nämnts tidigare är skalan 
från 0 och uppåt, värdena som observeras gentemot ROA är LogÅlder 1,081; LogOmsättning 
1,065; LagROA 1,023; Kortfristiga skulder 1,093; Långfristiga skulder 1,111; Kris 1,024 vilket 
ger ett intervall mellan 1,023 och 1,111. Avslutningsvis för ROA är Unstdrd. 𝛽, en procents 
ökning för Intercept resulterar i en minskning av ROA med 0,764 enheter. En procents ökning 
för LogÅlder resulterar att ROA minskar med 0,012 enheter, om LogOmsättning ökar med en 
procent ökar ROA med 0,205 enheter. En procents ökning för LagROA innebär en ökning för 
ROA med 0,132 enheter, densamma kommer öka med 0,029 enheter om Kortfristiga skulder 
ökar med en procent. För en procents ökning för Långfristiga skulder och Kris resulterar i en 
reducering av ROA med 0,656 och 0,095 enheter respektive.   
 
För ROE om man likt för ROA börjar med Signifikansnivå är alla oberoende variabler 
signifikanta om signifikansnivån är 5% men även vid 1%, Intercept är enda undantaget, 
däremot är den variabeln signifikant om signifikansnivån för studien skulle vara 10%. För VIF-
värdena observeras att LogÅlder har ett VIF-värde på 1,081, LogOmsättning resulterade i ett 
värde på 1,065, LagROA fick ett värde på 1,023, Kortfristiga skulder har ett VIF-värde på 1,093, 
Långfristiga skulder samt kris har värdena 1,111 respektive 1,024. Noterbart är att VIF-värdena 
för ROE vid analysen är identiska med ROA. För Unstdrd. 𝛽 är det likt ROA för ROE där 
värdena är positivt och negativt under 1. Inspekteras variablerna individuellt innebär en ökning 
av Intercept med en procent att ROE reduceras med 0,053 enheter och en liknande ökning för 
LogÅlder resulterar i att ROE minskar med 0,03 enheter. LogOmsättning kommer vid en 
procents ökning föranleda en ökning av ROE med 0,055 enheter, 0,021 enheter om LagROA 
ökar med en procent, -1,039 enheter om Kortfristiga skulder ökar med samma procent, minska 
med 0,211 enheter och 0,029 enheter om Långfristiga skulder respektive Kris ökar med samma 
procentuella ökning.  
 
Den sista beroende variabeln i denna regressionsanalys Antal anställda, har precis som för ROE 
och ROA samma värden på VIF för alla oberoende variabler. När det kommer till 
Signifikansnivå och Unstdrd. 𝛽 skiljer sig, likt ROE, värdena åt även för Antal anställda 
gentemot ROA. Inledningsvis med Signifikansnivå noteras att alla oberoende variabler är 
signifikanta vid en signifikansnivå på 5% och även vid 1%. För Unstdrd. 𝛽 observeras en mer 
variation bland värdena, en ökning för LogÅlder med en procent kommer resultera i en ökning 
av Antalet anställda med 5 stycken. Om LogOmsättning ökar med en procent kommer Antalet 
anställda öka med 68 stycken, ökar LagROA med samma mängd resulterar det i en reducering 
av Antalet anställda med 1 stycken. Skulle Kortfristiga skulder öka med en procent leder det 
till att Antal anställda ökar med 8 stycken, ökar Långfristiga skulder med en procent kommer 
Antal anställda att öka med 18 stycken och vid en procents ökning för Kris blir Antalet 
anställda reducerat med 3 stycken. 
Längre ner i tabell 5 delges resultatet för regressionsanalysen, som testats för varje beroende 
variabel. De statistiska testerna är som tidigare nämnt Signifikansnivå för modellen, Justerad 
förklaringsgrad och Durbin-Watson. Genomgående för alla oberoende variabler så är modellen 
signifikant vid en signifikansnivå på 1%. Den justerade förklaringsgraden för ROA har ett värde 
av 0,033, 0,158 för ROE och för Antal anställda är den 0,533. Sist ut, Durbin-Watson, 
observeras värdet gentemot ROA för 2,040, för ROE är det 1,293 och för Antal anställda noteras 
värdet 0,426.   
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4.2 Analys av beroende variabler 
 
I denna del kommer de resultat som tidigare presenterats att analyseras och diskuteras, analysen 
har delats upp i två separata delar. I första delen presenteras en analys av beroende variablerna 
utifrån de deskriptiva statistikresultaten, i den andra delen analyseras de oberoende variablerna 
i kombination med att de hypoteser som tidigare ställts upp antingen kommer att förkastas eller 
accepteras samt kopplas till den teoretiska referensramen.  	
	
4.2.1 ROA 
 
Genom att granska värdena i den deskriptiva tabellen tabell 3 för ROA under och efter 
finanskrisen är det till synes ingen direkt skillnad mellan perioderna. Då medelvärdet är 0,177 
under finanskrisen och 0,160 efter finanskrisen antyder att medelvärdet för ROA var bättre 
under finanskrisen snarare än efter. Detsamma gäller standardavvikelsen under samma period, 
standardavvikelsen under krisen är 0,086 vilket är lägre än efter finanskrisen där värdet är 
1,159. Då denna studie tidigare informerat om en nedgång i BNP och export gjordes en 
deskriptiv analys för ROA årligen i spannet 2008–2015 för att urskilja anledning till varför 
värdena under finanskrisen var mer tilltalande än för perioden efter finanskrisen. Finanskrisen 
ankom till Sverige sent år 2008 och kollar man i tabell 4 ser man att värdet på medelvärdet för 
ROA under 2008 var sett över alla år i hela tidsspannet det bästa medelvärdet, detsamma gäller 
värdet på standardavvikelsen. Det är bäst sett till alla andra år då det har de lägst värdet på 
0,741. Det är en anledning till att resultaten för variabeln Kris är bättre under finanskrisen än 
efter. Vidare om man kollar på år 2009 så är resultaten för medelvärdet är 0,059 och 
standardavvikelsen 0,850. Värdet för standardavvikelsen är det fjärde minsta under perioden 
2008–2015 och medelvärdet är det minsta observerade värdet under samma period, 0,057. Det 
kan förklara det starka medelvärdet för ROA under finanskrisen; att finanskrisen som tidigare 
nämnt ankom till Sverige under senare delen av 2008. Ett år som var slutet på en högkonjunktur, 
påverkade företagen inte nämnvärt utan det var under 2009 de märkbara effekterna 
observerades. Vid en generell granskning av åren 2010–2015 så är de två åren direkt efter 
finanskrisen en period som indikerar en stark återhämtning med höga medelvärden sett över 
hela perioden men från och med 2012 och framåt är medelvärdet mindre vilket förklarar att 
under finanskrisen är medelvärdet högre. Intressanta iakttagelser som ger antaganden att 
företagen år 2015 ännu inte återhämtat sig från finanskrisen. 
 
4.2.2 ROE 
 
Från den tidigare genomförda deskriptiva analysen går det att utläsa från tabell 3 att under 
finanskrisen var medelvärdet för ROE 0,096 och efter finanskrisen var medelvärdet 0,089. Här 
syns en minskning vilket indikerar att medelvärdet för ROE också var bättre för de undersökta 
företagen under finanskrisen än vad det var efter. Det gav incitament för genomförandet av den 
deskriptiva analysen som utfördes för vardera år som ingick i studien. Resultatet från den 
analysen visar i tabell 4 att 2008 hade den högsta siffran för ROE vilket var 0,133, och därefter 
minskade medelvärdet avsevärt till 2009. Då 2008 var det år som finanskrisens konsekvenser 
drabbade den svenska industrin anser författarna ändå att konsekvenserna syns betydligt senare 
än så. Detta eftersom att 2008 var det år som ROE nådde den högsta nivån som observerades i 
studien, vilket också bekräftas av nedgången som syns under 2009 och att medelvärdet för ROE 
inte når någon högre nivå än 2008 under resterande del av tidsperioden. Sett över hela den 
observerade tidsperioden för studien har en minskning av medelvärdet för ROE med 0,048 
(4,8%) observerats från 2008 till 2015 vilket även indikerar att effekterna av den senaste 
finansiella krisen inte visade sig direkt då 2008 var ett starkt år, däremot syns effekterna i 
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återväxten inom metallindustrin. Vidare kan det förklara anledningen till varför den första 
deskriptiva analysen som genomfördes uppvisar en bättre prestation i form av lönsamhet hos 
företagen under finanskrisen än efter.  
 
4.2.3 Antal anställda 
 
Antal anställda användes för att mäta tillväxt hos de studerade företagen i denna studie, sett till 
medelvärdet under finanskrisen kan det från tabell 3 utläsas ett medelvärde på 49 stycken och 
efter finanskrisen var medelvärdet 50 stycken. Standardavvikelsen är 28 stycken under båda 
perioderna men kollar man år för år var standardavvikelsen 31 under 2018 och 26 år 2009 och 
2010 för att därefter öka till 29 år 2011. Studerar man år för år minskade Antalet anställda till 
46 stycken år 2009 och efter det ökat igen till högsta antalet 2012 och 2015. Likt ROA och ROE 
har siffrorna för Antal anställda inte återhämtat sig sedan krisen vilket ger ytterligare incitament 
att år 2015 var företagen fortfarande i en period av återväxt.  
 
4.3 Analys av oberoende variabler 
 
4.3.1 Kortfristiga skulder  
 
Anmärkningsvärt är om man jämför värdena för finanskrisen mot tidsperioden efter i den 
deskriptiva analysen som återfinns i tabell 3 så går det att urskilja att medelvärdet för 
Kortfristiga skulder var marginellt lägre under finanskrisen. Detta resultat skiljer sig från den 
tidigare studie gjord av Michaelas et al., (1999) som påvisade att under finansiella kriser så ökar 
andelen Kortfristiga skulder hos SME. Yazdanfar & Öhman (2015) kom till slutsatsen i sin 
studie att en ökad skuldsättning i form av Kortfristiga skulder ledde till en minskad lönsamhet, 
även studien utförd av Salman Saleh et al. (2017) visade att extern finansiering hade inverkan 
på lönsamheten. I tabell 3 noteras en marginell ökning av Kortfristiga skulder efter finanskrisen 
samtidigt som lönsamheten i form av ROE och ROA minskat. Vidare kommer 
regressionsanalysen att testa huruvida det statistiska sambandet mellan Kortfristiga skulder och 
beroende variablerna.  
 
Från resultaten av regression modellerna i tabell 6 går det utläsa att det finns ett positivt 
samband mellan Kortfristiga skulder och ROA då Unstdrd. 𝛽 är 0,029 , däremot är det inte 
statistiskt säkerställt då p-värde > 0,05 (5%) observerats vilket leder till att H1 förkastas och 
därigenom kan inget positivt samband säkerställas mellan Kortfristiga skulder och ROA. Detta 
resultatet skiljer sig från studien utförd av Yazdanfar & Öhman (2015) där de kom fram till 
slutsatsen att Kortfristiga skulder har ett negativt samband med lönsamhet. Däremot ligger 
resultatet i linje med den underliggande teorin RBV för denna studie, där poängteras att lån kan 
ses som en styrka i form av resurs för ett företag om den utnyttjas på ett bra sätt (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984). Samt även med resultatet Ebaid (2009) presenterade där det fastslogs att 
kapitalstrukturen hade marginell om ens något samband med lönsamheten. 
 
Vidare visar resultatet av analysen ett negativt samband mellan Kortfristiga skulder och ROE, 
i tabell 6 går det att utläsa att Unstdrd. 𝛽 är -0,139. Eftersom p-värdet < 0,05 (5%) kan därför 
hypotesen H7 accepteras och därigenom kan det med statistisk stöd säkerställas ett samband 
mellan Kortfristiga skulder och ROE som är negativt. Det statiska sambandet kan säkerställas 
på en stark nivå då det observerade p-värdet < 0,01(1%) och därigenom finns ett negativt starkt 
statistiskt samband mellan Kortfristiga skulder och ROE. Resultat från analysen ligger i linje 
med studien gjorde av Yazdanfar & Öhman (2015) där deras slutsats var att Kortfristiga skulder 
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har ett negativt samband med lönsamhet. Det skiljer sig däremot från resultatet Ebaid (2009) 
kom fram till där slutsatsen var att kapitalstrukturen hade en marginell om än någon inverkan 
alls på lönsamheten. Här anser den underliggande teorin RBV att lån bör ses som en resurs, 
däremot poängteras vikten av att ta i beaktning att det även gäller för en resurs som kan 
betraktas som en svaghet för företaget om den inte utnyttjas på rätt sätt (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984).  
 
För den sista beroende variabeln Antal anställda syns ett positivt samband i tabell 6 där 
Unstdrd. 𝛽 är 8 och då det observerade p-värdet < 0,05 (5%) kan H13 accepteras, även här finns 
ett starkt statistiskt stöd för det positiva sambandet då observerat p-värdet < 0,01 (1%). Detta 
resultat ligger i linje med den tidigare studien gjord av Kachlami & Yazdanfar (2016) där även 
dem undersökte eventuellt samband mellan Kortfristiga skulder och tillväxt, resultatet från 
deras studie stämmer överens med denna studies resultat om att Kortfristiga skulder har ett 
samband med Antalet anställda och som förefaller sig positivt. Att Kortfristiga skulder hade 
ett positivt samband med tillväxt i form av Antalet anställda stöds också av RBV som 
poängterar att tillväxt kan ske både genom interna men även externa medel (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984).  
 
4.3.2 Långfristiga skulder 
 
För Långfristiga skulder går det i tabell 3 att observera en minskning från finanskrisen till 
perioden efter, att Långfristiga skulder minskar efter den finansiella krisen motsäger resultatet 
av studien från Michaelas et al., (1999). I deras studie framkom det att Långfristiga skulder 
minskar under finansiella kriser för att sedan öka hos SME efter att den finansiella krisen 
avtagit. Från tabell 4 kan det utläsas att medelvärdet år 2009 för Långfristiga skulder ökade, 
detta tvärtemot det resultatet Michaelas et al., (1999) nådde i sin studie, faktum är att under 
2009 var medelvärdet det högsta under hela den studerade tidsperioden. Vidare kan det i tabell 
3 observeras att lönsamheten i form av ROA och ROE var lägre efter finanskrisen samtidigt 
som även Långfristiga skulder minskat, här motsäger resultatet från den deskriptiva analysen 
slutsatsen från studien utförd av Yazdanfar & Öhman (2015) då deras resultat visade på att ökad 
skuldsättning leder till minskad lönsamhet.  
 
För att undersöka eventuella statistiska samband mellan Långfristiga skulder och lönsamhet 
studeras tabell 6 för resultaten av regressionsanalysen, där går det för lönsamhet i form av ROA 
att utläsa ett negativt samband då Unstdrd. 𝛽 är -0,656. Det är även statistiskt säkerställt då 
observerat p-värde < 0,05 (5%), sambandet är även signifikant vid 0,01 (1%) vilket indikerar 
ett starkt statistiskt samband som är negativt mellan Långfristiga skulder och ROA, det 
resultatet innebär att H2 accepteras. Denna studies resultat stämmer överens med resultatet i 
studien utförd av Yazdanfar & Öhman (2015) som kom fram till slutsatsen att en ökning av 
Långfristiga skulder hade ett negativt samband med lönsamheten i form av ROA. Resultatet 
ligger delvis i linje med studien utförd av Salman Saleh et al., (2017) som påvisade att extern 
finansiering hade ett negativt samband med ROA, däremot uppstod detta negativa samband 
efter finanskrisen. Vidare skiljer sig resultat av denna studie mot resultatet i studien av Ebaid 
(2009) som kom till slutsatsen att kapitalstrukturen hade en väldigt liten inverkan om ens någon 
alls på lönsamheten.  
 
För den andra beroende variabeln ROE som även den ämnar mäta lönsamheten observeras i 
tabell 6 ett negativt samband med Långfristiga skulder då Unstdrd. 𝛽 är -0,211. Sambandet är 
även här statistiskt säkerställt eftersom observerat p-värde < 0,05 (5%), sambandet är precis 
som för ROA signifikant vid 0,01 (1%) vilket indikerar ett starkt statistiskt samband som är 
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negativt. Resultatet resulterar i att H8 accepteras, det resultatet står i linje mot resultatet från 
Yazdanfar & Öhman (2015) vars studie som även den påvisar ett negativt samband mellan 
Långfristiga skulder och lönsamhet. Resultatet skiljer sig mot studien av Salman Saleh et al., 
(2017) som inte kunde påvisa ett negativt samband mellan Långfristiga skulder och lönsamhet 
i form av ROE.  
 
Sist ut för analysen av Långfristiga skulder är dess samband med tillväxt i form av Antal 
anställda, här utläses från tabell 6 ett positivt samband mellan Långfristiga skulder och Antal 
anställda då Unstdrd. 𝛽 är 18. Vidare är sambandet statistiskt signifikant då observerat p-värde 
< 0,05 (5%), sambandet är signifikant även vid 0,01 (1%) vilket indikerar på ett starkt statistiskt 
samband som är positivt mellan Långfristiga skulder och tillväxt i form av Antal anställda för 
de inkluderade företagen i denna studie. Det observerade resultatet leder till att H14 accepteras, 
det resultatet indikerar på att företagen utnyttjat sina resurser som ett verktyg för tillväxt vilket 
indikerar att Barney’s (1991) & Wernerfelt (1984) RBV teori kan se lån som en positiv resurs 
för ett företag då resursen används effektivt. Vilket också statistiskt bevisats av Michaelas et 
al., (1999) då även deras resultat blev att Långfristiga skulder hade ett positivt samband med 
tillväxt.  
 
4.3.3 LogOmsättning 
 
Den deskriptiva delen för LogOmsättning påvisar ett högre medelvärde efter finanskrisen än 
under, 4,868 kontra 4,826 och år för år är år 2009 är den enda nedgången, annars är det inga 
skillnader att anmärka på. Vilket kan tolkas som att under tillväxt är omsättning ett bra mått för 
att beskriva tillväxten. Något som överensstämmer med Kachlami & Yazdanfar (2016) vars 
slutsats säger att omsättning och tillväxt har ett samband. 
 
Vidare till regressionsanalysen, i tabell 6 kan det utläsas att det finns ett signifikant samband 
mellan LogOmsättning och ROA då p-värdet < 0,05 (5%), det är även signifikant vid en 
signifikansnivå på 0,01 (1%). Då Unstdrd. 𝛽 är positivt 0,205 innebär det med statistiskt 
säkerhet att det finns ett positivt statistiskt säkerställt samband mellan LogOmsättning och ROA. 
Detta innebär att H3 kan accepteras, vilket stärker det Yazdanfar & Kachlami (2016) säger om 
att det finns ett positivt samband mellan omsättning och ROA. Däremot om fokus riktas på det 
deskriptiva är det intressant då som det tidigare sagts påvisade ROA högre medelvärden under 
finanskrisen, samtidigt som LogOmsättning hade ett högre medelvärde perioden efter 
finanskrisen. Något som ställer frågor om det samband som påvisades mellan LogOmsättning 
och ROA, en anledning till skillnaden kan stödjas av den underliggande teorin RBV som säger 
att hur väl ett företag presterar beror på hur de utnyttjar sina interna resurser (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984), dvs att företagen generellt utnyttjat sina interna resurser bättre innan än 
under krisen. 
 
Vidare i tabell tabell 6 vid observation av LogOmsättning mot ROE noteras ett p-värde på 0,000 
vilket innebär att p-värdet < 0,05 (5%). Längre till höger under Unstdrd. 𝛽 noteras värdet 0,205 
vilket innebär ett positivt samband, vilket resulterar i att det med statistisk säkerhet går att 
säkerställa att det observerade sambandet mellan LogOmsättning och ROE är positivt. Därmed 
går det att acceptera H9 vilket innebär att det finns ett positivt statistiskt säkerställt samband 
mellan LogOmsättning och ROE vid en signifikansnivå på 5%, men även vid en signifikansnivå 
på 0,01 (1%) vilket indikerar på ett starkt statistiskt samband. Intressant även här då ROE likt 
ROA hade högre värde för medelvärdet under finanskrisen än efter, detta kontra LogOmsättning 
som har bättre värde under finanskrisen än efter. Även här bör RBV tas i beaktning som en 
möjlig förklaring, att resursutnyttjandet efter krisen har effektiviseringsmöjligheter.  
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Sist ut för LogOmsättning är Antal anställda där det observeras ett p-värde på även 0,000, det 
medför att p < 0,05 (5%). Under Unstdrd. 𝛽 noteras att det är positivt samband på 68, med 
andra ord finns ett positivt statiskt säkerställt samband mellan LogOmsättning och Antal 
anställda och därmed går det acceptera H15. Det finns alltså ett positivt statistiskt samband 
mellan LogOmsättning och Antal anställda vid signifikansnivån 5% men även vid 1%. Något 
som stärker det Delmar et al. (2003) förmedlar i sin studie att antalet anställda och omsättning 
definierar tillväxt samt studien av Yazdanfar & Öhman (2018) vars slutsats att omsättning har 
ett positivt samband med antal anställda. Denna studie klargör och vidareutvecklar därmed 
tidigare studier och säger att sambandet är positivt.  
 
4.3.4 LogÅlder 
 
När det inledningsvis fokuseras på LogÅLder mot ROA, kan det i tabell 6 observeras ett p-värde 
på 0,864 vilket innebär att p > 0,05 (5%). Unstdrd. 𝛽 är -0,012 vilket innebär att sambandet är 
negativt men inte signifikant säkerställt. Det innebär att H4 inte kan accepteras, dvs att studien 
inte har empiriskt stöd för ett statistiskt säkerställt positivt samband mellan LogÅlder och ROA. 
Något som skapar en diskussion kring orsaken till detta utfall, då Yazdanfar & Öhman (2014) 
säger att ålder på ett företag avgör prestationen samt att den underliggande teorin RBV säger 
att ålder bör anses vara en resurs. Detta då ålder kan innebära en konkurrensfördel i och med 
positionen på marknaden och den kunskap företagen kan anses besitta (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984).  
 
Vidare observeras Signifikansnivå mot ROE och där noteras ett p-värde på 0,000 vilket medför 
att att p < 0,05 (5%). Värdet för Unstdrd. 𝛽 är -0,03, då går det med statistisk säkerhet säga att 
det finns empiriskt stöd om att sambandet mellan LogÅlder och ROE är negativt. Därför kan 
H10 förkastas och då det finns ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan LogÅlder och 
ROE vid signifikansnivån 5% men även vid 1% signifikansnivå vilket antyder ett starkt negativt 
statistiskt samband mellan dem. Gentemot ROA fanns det inget statistiskt samband vilket är 
intressant när det existerar ett samband med ROE, båda som anses vara prestationsmått för 
lönsamhet enligt Salman Saleh et al., (2017). RBV-teorin stärks då teorin anser att ålder anses 
som en resurs för företag att prestera (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). 
 
Mot Antal anställda blev resultatet en signifikansnivå på 0,000, det ger att p < 0,05 (5%) och 
ett statistiskt säkerställt samband mellan LogÅlder och Antal anställda vid signifikansnivån 5% 
men även vid 1%. Värdet för Unstdrd. 𝛽 är 5, det innebär att det positiva sambandet är statistiskt 
säkerställt vilket leder till att H16 accepteras. Resultatet är intressant, då en tidigare studie av 
Kachlami & Yazdanfar (2016) kom fram till slutsatsen att ålder inte har ett samband med 
tillväxt, att definitionen av tillväxt i form av nyckeltal kan resultera i olika resultat. Däremot i 
resultatet av en senare studie gjord av Yazdanfar & Öhman (2018) så dras slutsatsen att det 
finns ett positivt samband mellan Antal anställda och ålder. Vilket stärker resultatet i denna 
studie samtidigt som det stärker den underliggande teorin RBV om att ålder som tidigare 
nämnts är en form av resurs (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984).  
4.3.5 LagROA 
 
Vid en analys av ROA till att börja med går det att observera ett positivt samband mellan 
LagROA och ROA i tabell 6 där värdet för Unstdrd. 𝛽 är 0,132. Det observerade p-värdet 0,000 
indikerar på ett signifikant statistiskt samband vid signifikansnivån 0,05 (5%) men även vid 
0,01 (1%), vilket bevisar att det finns ett starkt statistiskt säkerställt positivt samband mellan 
LagROA och ROA. Vilket resulterar i att H5 accepteras. Det upptäckta resultatet samstämmer 
med det som Yazdanfar (2013) påpekar i sin studie om att historiska siffror för ROA förklarar 
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förändringarna i ROA, vilket indikerar på att ett företags historia, erfarenheter och relationer 
har betydelse vilket även Barney (1991) & Wernerfelt (1984) framhäver genom RBV-teorin.  
 
Vid en fortsatt genomgång av resultaten utläses från tabell 6 även ett positiv samband mellan 
LagROA och ROE, det är ett positivt samband då Unstdrd. 𝛽 är 0,021. Även detta samband är 
statistiskt signifikant vid signifikansnivåerna 0,05 (5%) och 0,01 (1%) då det observerade p-
värde är 0,000 och därigenom accepteras H11. Vilket i sin tur bevisar ett positivt statistiskt 
säkerställt samband mellan LagROA och ROE. Vilket samstämmer med underliggande teorin 
för studien RBV då ett företags historia, relationer och marknadsandelar bör betraktas som ett 
företags resurser (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Samt att tidigare händelser i ett företag bör 
betraktas som viktiga då dem har inverkan på företagens prestationer. 
 
Vid analysen av den sista beroende variabeln Antal anställda som används för att mäta tillväxt 
hos företagen syns i tabell 6 ett negativt samband mellan LagROA och Antal anställda då 
Unstdrd. 𝛽 är - 0,916. Det sambandet är statistiskt fastställt vid signifikansnivån 0,05 (5%) men 
även vid 0,01 (1%) då observerat p-värde är 0,000 vilket innebär att H17 förkastas. Det visar 
att ett bättre resultat från föregående år har ett negativ inverkan för Antal anställda hos 
företagen som inkluderats i denna studie. Detta resultat anses motsäga vad Barney (1991) & 
Wernerfelt (1984) vill framhålla genom RBV då rimligtvis ett företags eventuella lönsamhet 
borde möjliggöra ökandet av företagets resurser i form av anställda. 
 
4.3.6 Kris 
 
Likt tidigare oberoende variabler inleds det med att studera värdet på Signifikansnivå mot ROA. 
Då p-värdet är 0,059 indikeras att p > 0,05 (5%), det finns alltså inget empiriskt stöd om ett 
negativt samband mellan Kris och ROA vid signifikansnivån 5%, det går alltså inte att förkasta 
H6. Däremot skulle det, om studiens satta krav för signifikansnivå på 5% korrigeras till 10%, 
finnas ett statistiskt säkerställt samband. Detta samtidigt som Unstdrd. 𝛽 är -0,095, hade 
sambandet varit negativt och H6 hade förkastats. Artikeln av Lin & Ma (2010) stärker vårt 
resultat, en artikel vars resultat var att i Storbritannien fanns det inga tydliga tecken att det direkt 
var den finansiella krisen som påverkade SME prestationer under finanskrisen. Däremot 
påpekar Lin & Ma (2010) att många företag likviderades under finanskrisen, men enligt 
slutsatserna i deras artikel ansågs inte finanskrisen ligga till grund för detta. Istället ansåg dem 
att förändringar i konsumtion förändrade tillgång och efterfrågan på marknaden. Däremot då 
kris-variabeln i denna studie var åren 2008 och 2009, bör det förändrade konsumtionsmönstret 
och nedgången i efterfrågan ändå anses vara en faktor till huruvida prestationen för företagen 
påverkades av den finansiella krisen. Detta då den förändring som skett i konsumtionsmönster 
och efterfrågan kan, enligt författarna av den här studien, vara en effekt av den finansiella 
krisen.  
 
P-värdet mot ROE är 0,000, så p < 0,05 (5%) och Unstdrd. 𝛽 är -0,029 vilket renderar i att 
sambandet är ett negativt sådant, det resulterar i att H12 accepteras. Det existerar alltså ett 
statistiskt säkerställt negativt samband mellan Kris och ROE vid signifikansnivån 5%, men även 
vid 1% vilket förtydligar styrkan på sambandet. Ett resultat som stärker artikeln av Lin & Ma 
(2010) vars slutsats som tidigare nämnt menade att SME direkt inte påverkades av finanskrisen 
utan istället av minskad efterfrågan och förändrat konsumtionsmönster och att det var den 
förändringen som påverkade företagens lönsamhet. Det förändrade konsumtionsmönstret och 
efterfrågan bekräftas även av Cirmizi et al. (2012). Ett resultat som kan ge incitament att det 
kan finnas skillnader i prestation mellan SME i Storbritannien och Sverige under finanskrisen 
när ROE används som prestationsmått för lönsamhet. Även här bör det uppmärksammas att 
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författarna av den här studien anser att det förändrade konsumtionsmönstret och nedgången i 
efterfrågan påverkat prestationen under finanskrisen, om än inte direkt. 
 
Mot Antal anställda observeras ett p-värde på 0,000, notera även värdet på Unstdrd. 𝛽, som är 
3, det statistiska sambandet är därmed positivt. med det resultatet så förkastas H18 då p < 0,05 
(5%). Det existerar därmed ett statistiskt säkerställt positivt samband mellan Kris och Antal 
anställda vid en signifikansnivå om 5% men även vid 1%. Det indikerar att vid finanskriser 
ökar Antalet anställda för företagen något som författarna av den här studien anser ha koppling 
till RBV (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984), att anställda anses vara en resurs och därmed en 
bidragande faktor till att investera sig ur finansiella kriser. Ett resultat som också anses 
överensstämma med Price et al. (2013) som kom fram till att SME tenderar att strategiskt 
investera under finansiella kriser dels för att överleva dessa men även vara förberedda efter. 
 
4.4 VIF 
 
Värdet på VIF utläses från tabell 6 och värdet för alla oberoende variabler än densamma 
gentemot alla beroendevariabler. LogÅlder har VIF-värdet 1,081, LogOmsättning har värdet 
1,065, LagROAs VIF-värde är 1,023, Kortfristiga skulder uppnådde ett VIF-värde på 1,093, 
Kortfristiga skulder har VIF-värdet 1,111 och Kris har värdet 1,024. Som sagt är värdena 
samma för ROA, ROE och Antal anställda och spannet för värdena är mellan 1,023 och 1,111 
vilket enligt författarna är bra i kontrast till de krav som ställs på VIF-värden att inte överstiga 
4 för att undvika multikolinjäritet (O ́brien, 2007).  
 
4.5 Regressionsmodellerna 
 
Sett till regressionsmodellerna i helhet som genomfördes går det att i tabell 6 att urskilja att 
samtliga modeller var signifikanta, för prestationsmåtten ROA och ROE som ämnade mäta 
lönsamhet samt tillväxt måttet Antal anställda var det observerade p-värdet 0,000. Det innebär 
att samtliga modeller som konstruerats för att analysera prestationer hos SME i den svenska 
metallindustrin visade statistisk signifikans vid nivåerna 0,05 (5%) samt 0,01 (1%), vilket 
innebär att samtliga modeller kan förklara samband mellan de oberoende variablerna och 
beroende variablerna givet att samtliga variabler ingår i modellen.  
 
Sett till Justerad förklaringsgrad kan det i tabell 6 utläsas att för ROA var den 0,033 (3,3%) 
vilket kan anses vara lågt, men med tanke på tidsperioden om åtta som analyserades och antalet 
observationer anser författarna av den här studien den justerade förklaringsgraden vara rimlig 
med tanke på hur många förklarande faktorer som rimligtvis inverkar på ROA. Då den justerade 
förklaringsgraden för regressionsmodellen avsedd att förklara ROE studeras, observeras en 
högre nivå för den justerade förklaringsgraden 0,158 (15,8%). Regressionsmodellen förklarar 
till 15,8% förändringen i ROE, att regressionsmodellen förklarar förändringen i ROE i den 
utsträckningen anses för denna studie vara bra med tanke på tidsperioden och antalet 
observationer. För den sista regressionsmodellen som avsåg att förklara förändringen i Antal 
anställda utläses i tabell 6 en Justerad förklaringsgrad á 0,533 (53,5%) vilket innebär att den 
regressionsmodellen förklarar mer än 50% av förändringen i Antal anställda.  
 
Författarna av den här studien anser att resultaten för regressionsmodellerna överlag är bra även 
om den justerade förklaringsgraden för ROA kan anses vara låg, däremot resulterade studien i 
en enligt författarna väldigt hög Justerad förklaringsgrad för Antal anställda vilket sedermera 
leder resultatanalysen in på ämnet autokorrelation. Som tidigare nämnt indikerar värden för 
Durbin-Watson som är på 2 att ingen autokorrelation existerar, för värden som ligger närmare 
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4 uppstår en negativ autokorrelation och värden närmare 0 indikerar på att en positiv 
autokorrelation existerar, i den bästa av världar bör värdet ligga mellan intervallet 1-3 (Nerlove 
& Wallis, 1966). I tabell 5 går det att utläsa ett Durbin-Watson värde på 2,040 för ROA, 1,293 
för ROE, och 0,426 för Antal anställda. Det indikerar att det inte existerar någon autokorrelation 
i modellen för ROA, för ROE är inte heller autokorrelation något problem då värdet återfinns 
inom intervallet. Däremot går det för Antal anställda att uppfatta ett värde för Durbin-Watson 
som ligger utanför intervallet, det indikerar på en positiv autokorrelation i modellen vilket kan 
anses ligga bakom den höga justerade förklaringsgraden. 
 
Viktigt att poängtera och belysa är som tidigare nämnt att samtliga resultat för modellerna 
enbart uppnås då samtliga inkluderade variabler ingår i vardera regressionsmodell. Likaså vid 
hypotestesterna, samtliga resultat som påvisar samband och om det är statistiskt säkerställt är 
beroende av att övriga variabler ingår i modellen samt att dessa hålls konstanta.   
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5. Slutsats och framtida forskning  
 
I detta avsnitt kommer slutsatser dras av de resultat som delgavs i det tidigare avsnittet resultat 
och analys. Slutsatsen kommer kopplas till studiens forskningsfråga och syfte, en 
sammanfattning av hypotes utfallet presenteras även här. Slutligen kommer uppkomna frågor 
som uppstått under studien att rekommenderas för framtida forskning.  
 
5.1 Slutsats 
 
Syftet med denna studie är att redogöra för faktorer som har samband med prestation i form av 
lönsamhetsmåtten ROA och ROE samt tillväxtmåttet antal anställda för SME inom den svenska 
metallindustrin under och efter finanskrisen 2008–2009. Prestationen analyserades med hjälp 
av nyckeltalen ROA, ROE och Antal anställda, där ROA och ROE ämnade att beskriva 
lönsamhet och Antal anställda för tillväxt. 580 stycken företag valdes från metallindustrin och 
Kris var åren 2008 och 2009, perioden efter finanskrisen var åren 2010–2015. Det testades även 
variabler som var avsedda att förklara lönsamhet och tillväxt och dessa var Kortfristiga skulder, 
Långfristiga skulder, LogOmsättning, LogÅlder, LagROA och Kris. 	
 
Studien bidrar med sitt resultat till forskningen inom SME i Sverige, framförallt visar denna 
studie på att lönsamheten för svenska SME var högre under finanskrisen vilket går att koppla 
till den uteblivna negativa effekten för SME i Storbritannien under finanskrisen. Viktigt att 
belysa är att denna studie enbart hanterar en finansiell kris, vilket resulterar i att det inte går att 
generalisera de uppnådda resultaten för andra finanskriser då denna studies resultat var specifikt 
för just den här undersökta finanskrisen. Denna studie bidrar även till forskningsområdet genom 
att stärka eller ifrågasätta samband hos de faktorer som har ett negativt eller positivt samband 
med lönsamhet och tillväxt.  
 
Det är genom studien och resultaten av hypotesprövningarna som presenteras i tabell 7 bevisat 
att bland annat den oberoende variabeln LogOmsättning har ett positivt samband med både 
lönsamhet och tillväxt vilket samstämmer med tidigare studier inom området. Den 
underliggande teorin genom hela studien har varit RBV, som framhäver vikten och betydelsen 
av ett företags resurser. Resurser är som tidigare nämnt av både materiella och immateriella 
ting, genomgående för teorin är att en resurs både kan vara en svaghet eller en styrka. I tabell 7 
utläses att resurser i form av skulder till största del uppvisat negativa samband i förhållande till 
lönsamhet, men sett till tillväxt uppvisar båda typerna av skuldsättning ett positivt samband. 
Resultaten som framkommit i studien samstämmer med många tidigare studiers resultat inom 
forskningsområdet om bland annat skuldsättning i förhållande till lönsamhet. Däremot har 
studien också påvisat resultat som motsäger resultat från tidigare studier inom området, bland 
annat visar tidigare studier på att ökad skuldsättning leder till minskad lönsamhet och 
därigenom antagandet om att minskad skuldsättning leder till ökad lönsamhet. I denna studie 
syns tydligt i tabell 7 att sambandet mellan Kortfristiga skulder och lönsamhet i form av ROA 
är positivt, däremot är resultatet inte statistiskt säkerställt.  
 
Det finns fler samband och icke samband som är av intresse, såsom LogÅlder gentemot ROA 
och ROE. Då det uppdagades att det inte fanns ett positivt samband mellan LogÅlder och ROA, 
det fanns inte heller ett positivt samband mellan LogÅlder och ROE något som underliggande 
RBV-teorin indikerar som möjligt. Något som även intresserade författarna var att en ökning i 
LagROA medför en minskning av antalet anställda för företagen. Frågan är om det är rimligt att 
ett förbättrat resultat från föregående år för ROA reducerar mängden anställda för SME i 
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Sverige. Författarna av den här studien anser att de kan bero på att företaget effektiviserat sitt 
utnyttjande av de totala tillgångarna vilket kan leda till att företagen inte är beroende av lika 
många anställda för att kunna bedriva sin verksamhet. Ett argument som stärks av RBV som 
ser ålder som en resurs, vilket väcker funderingar om att företagen blir effektivare ju äldre 
företagen blir.  
 
Att ROA inte hade ett signifikant negativt samband med variabeln Kris anser författarna av den 
här studien bero på den period som undersöktes. Skulle företagen granskas år för år snarare än 
perioderna 2008–2009 kontra 2010–2015 skulle skillnader i prestationen förklaras tydligare då 
det höga värdet på ROA 2008 indikerar att effekterna av finanskrisen visades sig senare. Sådana 
orsaker kan vara skillnader på signifikanta samband och icke signifikanta enligt författarna av 
den här studien. Resultaten visar som det redan nämnts i det tidigare stycket att de inte finns 
något negativt samband mellan ROA och Kortfristiga skulder. Något som enligt författarna av 
den här studien skulle finnas om istället för att enbart använda Kortfristiga skulder, delar upp 
nyckeltalet kortfristiga skulder i flera oberoende variabler såsom handelskrediter etc. Detta då 
tidigare studiers resultat förmedlar betydelsen av handelskrediter vid finansiering.  
 
Denna studie kan klargöra att skillnaden i prestation för svenska SME inom metallindustrin 
under och efter finanskrisen var tydlig i lönsamhet, och kan påvisa marginella skillnader i 
tillväxt. Lönsamheten var bättre under finanskrisen och tillväxten bättre efter. ROA och ROE 
hade högre medelvärden under finanskrisen kontra efter, Antal anställda hade högre efter. Det 
påvisades också att ROE och Antal anställda hade ett negativt samband som var statistiskt 
signifikant med variabeln Kris medans ROA inte hade ett signifikant negativt samband med 
variabeln Kris. Däremot har medelvärdet för ROE och Antal anställda perioden efter 
finanskrisen återhämtat sig betydligt bättre än ROA, vilket kan utläsas av den deskriptiva 
analysen i tabell 4. Vidare anser författarna av den här studien att ROA och ROE är komplexa 
nyckeltal som kan förklaras av flertalet oberoende variabler som inte inkluderats i denna studie, 
det skulle vid inkluderande av fler oberoende variabler förbättra förklarandet av de nämnda 
nyckeltalens fluktuationer.  
 
Sammanfattningsvis var lönsamheten. i form av ROA och ROE. bättre under finanskrisen men 
tillväxten i form av antal anställda var bättre efter finanskrisen. Alla oberoende variabler hade 
på något sätt ett positivt eller negativt samband med prestationerna för de svenska SME inom 
metallindustrin under den undersökta tidsperioden. däremot var inte alla samband statistiskt 
säkerställda eller i den riktning som författarna av den här studien hade förutspått. 
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Kommentarer: ROA = Avkastning på totala tillgångar; ROE = Avkastning på eget kapital; H1, H2, H3 osv. = 
De olika hypoteserna från avsnitt 2.3; + = Positivt samband med beroende variabel; - = Negativt samband med 
beroende variabel. 
 
5.2 Framtida forskning 
 
De avgränsningar och urval som har genomförts vid genomförandet av denna studie ger 
incitament till ytterligare forskning inom området men i en större utsträckning. En mer 
omfattande tidsperiod i kombination med utökad omfattning över vilka branscher som 
inkluderas i studien skulle kunna ge upphov till ett mer generaliserbart resultat för SME i 
Sverige. Vidare kan det också leda till att framtida forskning kan utröna eventuella skillnader 
mellan branschtillhörighet och eventuella skillnader i prestationer under och efter finansiella 
kriser. Det som då eventuellt inkluderas i den framtida forskningen bör resultera i bättre 
förståelse över vad som resulterar i lönsamhet och tillväxt för SME i Sverige. Till exempel 
vilken typ av kortfristiga skulder och/eller kostnad för det externa kapitalet och dess påverkan 
på lönsamhet och tillväxt. Vidare så hade lag-variabeln LagROA ett negativt statistiskt samband 
med Antalet anställda och ROE var signifikant men inte ROA. Författarna rekommenderar 
därför att undersöka om det finns skillnader i effektivitet för SME i Sverige, detta kan påvisa 
ett eventuellt samband mellan ålder och hur effektiv ett företag är och företagens behov av 
Antal anställda. Vilket också kan kopplas till RBV då teorin framhåller att ett företags ålder är 
en resurs i form av bland annat kunskap och konkurrensfördelar.  
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