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Abstract 

 

Introduction: Firm growth has been carefully studied in the field of business administration 

& economics. The area is very heterogeneous and the cause of firm growth seem to differ 

substantially. This paper aims to investigate the growth of longtime gazelle firms. Earlier 

studies in the research area has mainly focused on the time up towards firms gain their 

reputation as gazelles.  

 

Purpose: This study therefore aims to investigate the further growth of 652 gazelle firms in 

Sweden, during the time of 2005 – 2015, and what variables which seem to influence their 

growth. 

 

Theory: The study is mainly based on a widespread sample of research in the field of firm 

growth, reaching from the early 20th century and towards. The selection of investigated firm 

variables, which is thought to correlate with firm growth, has been carefully selected on this 

basis.  

 

 

Method: A longitudinal panel has been conducted where a few firm specific variables has been 

collected and used in a series of multivariate analysis, where growth has acted a dependent 

variable. Earlier studies regarding gazelles and firm growth has acted as a fundament and 

guideline and the population is based on a list of gazelle firms conducted by the Swedish 

magazine Dagens Industri from year 2005. 

 

 

Conclusion: Factors such as the gazelle firms age and governance is thought to have an impact 

on their relative and absolute growth. Also factors such as initial size, industry and geographical 

market/origin seem to some degree have an impact on gazelle firms’ growth. 

 

Keywords: Gazelles, growth, dagens industri, age, governance 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Introduktion: Tillväxt inom företag har noggrant studerats inom företagsekonomin. 

Forskningsfältet är väldigt heterogent och orsaker till varför tillväxt inom företag sker, skiljer 

sig åt anmärkningsvärt företag sinsemellan. Denna studie ska undersöka den fortsatta tillväxten 

hos ett urval gasellföretag. Tidigare studier inom fältet har huvudsakligen fokuserat på 

gasellföretagens tillväxt fram tills att de definieras som gasellföretag, inte perioderna efter hög 

tillväxt.  

 

 

Syfte: Denna studie vill därför undersöka den fortsatta tillväxten hos 652 gasellföretag i Sverige, 

under tidsperioden 2005 – 2015, samt vilka faktorer som tycks påverka tillväxten.  

 

 

Teori: Studien är huvudsakligen baserad på ett spritt urval av forskning inom tillväxtfältet, från 

tidigt 1900-tal och framåt. T.ex. Gibrat, Delmar & Davidsson, Birch etc. Valet av undersökta 

variabler, som antas ha samband med tillväxt, har noggrant valts utefter denna litteratur.   

 

Metod: En longitudinell panelstudie har genomförts där ett antal företagsspecifika variabler har 

samlats in och använts i ett antal multivariata analyser, där tillväxt agerat som beroende variabel. 

Tidigare studier om gasellföretag och tillväxt inom företag har fungerat som ett fundament och 

riktlinje för studien. Företagspopulationen är baserad på en lista av gasellföretag från 2005 

skapad av den svenska näringslivstidningen Dagens Industri. 

 

 

Slutsats: Faktorer som gasellföretagens ålder och koncerntillhörighet påverkar deras fortsatta 

tillväxt. Även faktorer så som storlek, bransch och geografisk marknad antas i viss grad ha en 

påverkan på gasellföretagens tillväxt under mätperioden.  

 

 

Nyckelord: Gasellföretag, tillväxt, dagens industri, ålder, koncerntillhörighet. 
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1.  Introduktion 

Ekonomer har i många år intresserat sig för vad som skapar, bibehåller och utvecklar länders 

välstånd. Sedan Adam Smiths dagar har tillväxt studerats och uppfattats som ett brett och 

mångfacetterat samhälleligt fenomen (Helpman 2006). En viktig förutsättning för tillväxt och 

välstånd är entreprenörskap. Begreppet har en historia långt bak i tiden och äran för att 

begreppet introducerades i den ekonomiska litteraturen tillskrivs ofta till Richard Cantillon 

(1680 - 1734) och Jean Baptiste Say (1767 - 1832). Entreprenörskap har en historia längre 

tillbaka i tiden och begreppet tros härstamma från det franska språket och har sedan dess 

studerats i stor grad, samtidigt dess teoretiska mångfald har ökat (Landström 2005). Begreppet 

definieras idag på olika sätt men en gemensam faktor är kopplingen till etablering av företag 

(Landström & Löwegren 2009). En etablerad definition av entreprenörskap beskrivs av 

nationalekonomen Joseph Schumpeter. Schumpeter beskrev entreprenören som en innovatör 

med förmågan till att rubba jämvikten på marknaden. Denna jämvikt rubbas genom att resurser 

som inte kombinerats tidigare kombineras på kreativa sätt och på så sätt skapas innovationer. 

Schumpeter beskrev även att entreprenören och dess funktion inte nödvändigtvis behöver ta 

form i en enda individ, utan olika miljöer, individer och företag kan fylla 

entreprenörsfunktionen på olika sätt (Swedberg 2008). Entreprenörskap anses vara en viktig 

faktor för länders ekonomiska utveckling och på en mikronivå kan entreprenörskap ses som 

en motor bakom skapandet av nya företag (Stam 2005).  

Intresset för företagande och dess betydelse för samhälle och ekonomi har under senare år 

ökat (Landström & Löwegren 2009; Poldahl et al. 2011) och fokus har till stor del varit på 

företagens ökade effektivitet, sysselsättningseffekter, strukturomvandling och innovationer. 

Majoriteten av företag som idag etableras upplever generellt sett en normal utveckling och 

livslängd medan somliga inte klarar sig på marknaden och försvinner. Det finns också de 

företag som upplever en snabb utveckling och tillväxt. Vad som skapar tillväxt hos ett företag 

behöver nödvändigtvis inte leda till tillväxt för ett annat. Delmar et al. (2003) beskriver att det 

finns en multidimensionalitet om hur tillväxt sker för företag. Tillväxt kan uppnås på många 

sätt och inom området uppmärksammar man ofta att det inte finns en gemensam teori som kan 

förklara processen bakom det. Detta eftersom företag och deras miljö, produkter och tjänster 

skiljer sig, och tillväxt blir därmed en produkt av en mängd samspelande faktorer.  
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1.1 Gasellföretag och tillväxt 

Denna studie kommer att undersöka företag som har upplevt hög tillväxt. Inte tillväxten som 

företag vanligtvis kan uppleva, utan en tillväxt som är hög och ihållande. Företag med denna 

typ av tillväxt benämns inom litteraturen som “gasellföretag”. Begreppet myntades i slutet av 

1970-talet av amerikanske forskaren David Birch. Birch (1979) beskrev gasellföretag som en 

liten grupp företag som upplevde snabb tillväxt och tillsammans stod för många arbetstillfällen 

i USA. Forskningen kring dessa företag fokuserar på tillväxtens mekanismer i USA där 

ekonomin förklaras med hjälp av tre djur: elefanter, möss och gaseller. Företag som 

benämndes elefanter bestod av ett mindre antal stora företag som tillsammans representerade 

många jobb på marknaden. Företag med färre än tjugo anställda benämndes som möss, och de 

snabbväxande företagen benämndes som gaseller. Gasellföretagen representerade en av de 

mest dynamiska sektorerna inom ekonomin (Acs & Mueller 2008) och antogs stå för många 

nya jobb. Idag finns det ingen generell enighet om vad som definierar ett gasellföretag eftersom 

litteraturen är aningen olikartad. Definitionerna kan däremot generaliseras till att inkludera 

företag som växer i snabb takt, och oavsett val av definition har de i stort sett en gemensam 

faktor, vilket är aspekten om deras tillväxt i jämförelse med ‘vanliga’ företags tillväxt.  

Vilka förutsättningar antas vara viktiga för gasellföretag? Faktorer som antas bidra till snabb 

och ihållande tillväxt har påvisats vara faktorer som företagets förmåga att anpassa sig i sin 

miljö, tillgång till resurser, närhet till kunder och motivation för tillväxt (Julien et al. 2008). 

Kortfattat har tillväxt visat ett positivt samband med entreprenörens motivation för tillväxt, 

samtidigt som problem i företaget som uppkommit i samband med tillväxt kan skapa motsatta 

känslor. Anpassningskapacitet antas vara av vikt. Gasellföretag går ofta genom förändringar 

både internt (t.ex. nya arbetsmetoder, anställda, orders) och externt (t.ex. nya marknader, 

kunder och leverantörer). Anpassningskapacitet kan därför vara avgörande för huruvida de 

upplever tillväxt eller inte. Gasellföretagets marknad och efterfrågan för produkt/tjänst antas 

båda påverka tillväxt, och generellt sett kan en negativ förändring inom dessa aspekter orsaka 

ett signifikant avtagande av tillväxten. Ett väl förfogande över ett företagsnätverk antas även 

spela en viktig roll för dessa företag. Företagsnätverket antas vara kontakter av olika slag som 

på olika sätt kan utbyta kunskap, resurser, humankapital etc. Detta nätverk antas vara starkt 

kopplat med gasellföretagets tillgång till resurser. Resurstillgång kan vara en avgörande faktor 

för tillväxt och en undermålig sådan kan orsaka stagnation. En sista aspekt som anses vara av 

stor vikt är närhet till kunder. Utöver detta har Parker et al. (2010) visat att fem strategiområden 
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är viktiga för gasellföretags tillväxt: teknologi och innovation, administration & styrning, 

marknadsföring och försäljning, hantering av personalresurser och företagsstrategier. 

Vad har studier om gasellföretag undersökt? Det finns en stor mängd studier som har 

undersökt gasellföretag som jobbskapare (Birch & Medoff 1994; Birch et al 1995; Autio et al. 

2000). Ett flertal studier från olika länder (Birch, 1979; Storey et al. 1994; Fumegalli & 

Mussati, 1993; Kirchhoff & Phillips, 1988) har visat att små- och medelstora gasellföretag 

under de senaste decennierna haft en stor betydelse för nya arbetstillfällen. I slutet av 1980-

talet stod ungefär fyra procent av USAs, och fyra procent av Tysklands företagsstock, för mer 

än hälften av alla nya jobb i respektive land (Birch, 1994). Under åren 1990 - 1994 visades det 

vara (Birch et al., 1995) gasellföretag som stod för nästintill alla nya jobb i hela USA:s 

ekonomi. Det finns således en viktig relevans kring resultaten om att fåtalet företag står för en 

stor andel jobb. Det finns däremot två skilda bilder gällande sysselsättningseffekterna. 

Samtidigt som somliga studier (Birch & Medoff, 1994; Storey et al. 1994) menar att ett fåtal 

snabbväxande företag står för majoriteten av nya jobb, pekar viss svensk data (Davidsson et 

al. 1994, 1996) på att etableringen av ett stort antal mikroföretag och deras marginella tillväxt 

står för den stora andelen nya jobb. Mellan åren 1987 - 1996 stod tio procent av de mest 

snabbväxande företagen i Sverige för en total sysselsättningstillväxt på 185 264 arbetstillfällen 

(Davidsson & Delmar 2001) som i jämförelse med övriga företag i Sverige stod för nästan 300 

000 nya jobb per år. Davidsson & Delmar (2001) påpekar att gasellföretagens jobbskapande i 

jämförelse ska betraktas som ringa. 

 

1.2 Sveriges näringsliv och företagande 

I jämförelse med andra länder i Europa registrerar inget land så få egna företagare som Sverige. 

Fyra till fem procent av sysselsättningen i Sverige är baserad på eget företagande vilket kan 

jämföras med Storbritanniens tolv procent, Nederländernas femton procent och Italiens 

tjugoen procent (Fagerfjäll, 2013) Sveriges näringsliv har kortfattat, ur ett europeiskt 

perspektiv, tydliga särdrag. Sveriges industri präglas av internationella verkstadskoncerner 

som väger tungt i näringslivet. Ännu ett särdrag är näringslivets regler och protektionism som 

infördes i jordbruket och tillhörande förädlingsindustrier efter 1930-talets 

sysselsättningskriser. Idag är ungefär en tredjedel av Sveriges anställda en del av ett integrerat 

internationellt företagande som består av ett hundratal internationella företag, deras koncerner 

samt underleverantörer. År 1971 fanns det ungefär 250 000 företag i Sverige, denna siffra är 
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idag 1 200 106. Gasellföretagen är i klar minoritet i jämförelse med resterande företag och 

sedan år 2000 har utvecklingen sett ut på följande sätt.  

 

Tabell 1 Gasellföretag mellan år 2000 - 2005 

År   2000  2001  2002  2004  2005 

Antal  1012  1455  1254  967  652 
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2. Problemformulering 

Varför är gasellföretag och deras tillväxt intressant? Hölzl (2014) beskriver att intresset som 

finns för snabbväxande företag kan motiveras av det faktum att de uppfattas som viktiga 

drivkrafter i länders ekonomier, för spridning av innovationer och för nya jobb. I många länder 

står gasellföretag för en stor del av nya jobbtillfällen (Birch 1979; Halabisky et al, 2006), vilket 

gör dem till en viktig del för både samhällen och ekonomier. McKelvie (2006) har exempelvis 

betonat att det är av stor vikt att förstå mekanismerna bakom företagstillväxt eftersom det i 

många fall leder till många positiva makromässiga utfall. Ökningar i skatteintäkter, 

innovationer, nya jobb och övergripande ekonomisk tillväxt är endast ett fåtal exempel på utfall 

som tillväxt inom företag skapar. Tidigare forskning som bedrivits om gasellföretag har till 

stor del fokuserat på tiden fram till att företag blir gaseller och den tid de upplever den 

karaktäristiskt höga tillväxten (Birch 1979; Delmar & Davidsson 1998; Garnsey et al., 2006). 

På liknande sätt har aspekten om sysselsättningseffekter noggrant undersökts, däremot finns 

det mindre kunskap om företagens öde efter en period av hög tillväxt. Vad händer med dem 

efteråt?  

Inom forskningsområdet finns det i själva verket endast fåtal studier som har undersökt 

detta (Hölzl 2014; Parker et al., 2010; Acs & Mueller 2008; Daunfeldt & Halvarsson 2015). 

Vad som händer med gasellföretag och vilka faktorer som påverkar deras fortsatta utveckling 

efter hög tillväxt kan därför ses som ett relativt outforskat område inom 

företagsekonomiforskning. Denna studie vill därför undersöka detta fenomen i Sverige med 

motiveringen om att forskningen inom detta område är i sin begynnelse. Förutom den mer eller 

mindre klassiska synen om att gasellföretag i många fall kan skapa jobbtillfällen, vill denna 

studie göra ett försök till att undersöka gasellföretag som fenomen från ett annat perspektiv, 

och undersöka vilka faktorer som kan ha en påverkan på företagens dynamik och utveckling.   
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2.1 Syfte & forskningsfrågor      

Utifrån ovanstående problemformulering är det övergripande syftet med studien att undersöka 

hur tillväxten i en företagspopulation om drygt 400 företag, vilka samtliga har upplevt en 

tidigare hög tillväxttakt, utvecklas på längre sikt. I föreliggande uppsats studeras företagens 

utveckling över tio år. Syftet är också att, med stöd i tidigare forskning, identifiera faktorer 

som kan förklara dessa företags fortsatta tillväxt och utveckling. Studien försöker besvara 

följande frågor: Hur har tillväxten i dessa företag utvecklats på längre sikt – hur ser 

tillväxtmönstren ut? Går det att identifiera faktorer som kan förklara företagens 

tillväxtutveckling? 

 

2.2 Avgränsning 

Studien omfattar ett intervall mellan år 2004 och 2015. Inom detta intervall undersöks 652 

företag som har utnämnts till gasellföretag av näringslivstidningen Dagens Industri år 2005. 

Av dessa har studien baserats på de 438 företag som data kunnat säkerställas för.  
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2.3 Begreppsdefinition 

Ett antal begrepp nämns frekvent genom uppsatsen och dess innebörd kan skilja sig åt i olika 

sammanhang beroende på dess kontext, eftersom olika studier använder olika mått och 

definitioner. Denna lista med begrepp har som funktion att skapa en enhetlig definition för 

begreppen.  

 

Omsättning: Ett företags omsättning är detsamma som dess sammanlagda intäkter från sålda 

varor och utförda tjänster under en specifik period. Det är företagets nettoomsättning som 

anges i bokföringen. Nettoomsättningen definieras som företagets omsättning som härrör från 

den primära verksamheten med avdrag för rabatter, moms, och skatt som är direkt knuten till 

omsättningen (E-Conomic 2017).  

 

Omsättningstillväxt: Förändringar i nettoomsättningen jämfört med föregående period, dvs. 

försäljningstillväxten.   

 

Tillväxt: Tillväxt mäts i termer av huruvida företagens nettoomsättning ökat eller minskat, dvs. 

försäljningstillväxten.  

 

Anställningstillväxt: En ökning av antalet anställda i ett företag.  

 

OECD: Den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 

Organisationens uppdrag är att främja politik och policys med syfte att förbättra det 

ekonomiska och sociala välbefinnandet för individer runt om i världen (OECD 2017).  

 

Gasellföretag/Snabbväxande företag: Ett företag med snabb eller ihållande hög tillväxt.  

 

Outtröttliga gaseller: Gasellföretag som har upplevt tillväxt under mätperioden 2005-2015.  

 

Sandgaseller: Gasellföretag som har upplevt negativ tillväxt under mätperioden 2005-2015.  
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3. Teoretiska dimensioner av tillväxt 

Hög och ihållande tillväxt är det huvudsakliga fokuset i denna studie. Tidigare forskning har 

gjorts i stor kvantitet gällande tillväxt i sin allmänna form men forskning gällande 

snabbväxande företag har gjorts i allt mindre grad. Detta kapitel presenterar ett antal 

teoretiska utgångspunkter som denna studie förhåller sig till. Tillväxt av ihållande art är 

grundfundamentet och ett antal företagsspecifika faktorer presenteras sedan med motivationen 

att forskningsfältet har visat att de påverkar tillväxt i hög grad.  

3.1 Tillväxt 

Företagstillväxt som process har fascinerat ekonomer länge. Många empiriska studier inom 

ämnet har utgått från Gibrat (1931) som föreslog att företagstillväxt först och främst är en 

slumpmässig företeelse som sker oberoende av ett företags storlek. Under senare år har studier 

om företags tillväxttakt, deras uthållighet med tiden, och vad som antas vara avgörande 

faktorer för tillväxt genomförts (Colombelli et al. 2014). Tillväxt ses som ett komplext 

fenomen och många forskare har uppmärksammat att det finns en heterogenitet av mått 

gällande vad som använts för att mäta tillväxt. Ett vanligt mått för tillväxt är att mäta företagets 

försäljningstillväxt: sales growth (Bamford et al. 1997; Barkham et al. 1996; Begley 1995; 

Bloodgood 1996). Försäljningstillväxt mäter produkt- eller tjänstacceptansen på ett företags 

marknad och kan mätas som den absoluta förändringen av omsättningen eller som den 

procentuella förändringen i omsättning över tid (Falkenhall et al. 2009).  

Det finns en övertygelse hos företagsekonomer att det inte existerar en teori som enhetligt 

kan förklara tillväxt i företag. Ett tillvägagångssätt för att förklara och förstå tillväxt är att 

undersöka påverkan som externa faktorer har på företag. Dessa kan beskrivas som: 1) 

Makroekonomiska faktorer: aggregerad efterfrågan, institutionella regler, skatter, 

branscheffekter och geografiska skillnader. Ett andra tillvägagångssätt är att titta på företagets 

interna faktorer. Dessa interna faktorer kan delas upp i två kategorier: 2) Företagets struktur: 

ägarskap, ålder och storlek. 3) Företagets ledning: kunskap, erfarenhet, tillgång till resurser. 

Den sista aspekten berörs inte i denna studie, men är av stor vikt inom forskningsområdet för 

att förstå tillväxt. Inom denna aspekt ingår faktorer som exempelvis: 

teknologi och innovation, administration och styrning, försäljning och marknadsföring, 

hantering av personal- och företagsstrategier.  
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3.2 Tillväxt hos gasellföretag 

Många studier har fokuserat på vad som karaktäriserar företag med hög tillväxt, om de 

exempelvis är små (Davidsson & Delmar 1997, 1998; Wiklund et al. 2009), unga, (Bartelsman 

et al. 2013; Delmar et al. 2003) och om de tillhör en företagskoncern eller inte (Delmar et al. 

2003). Industrier och regioners påverkan på tillväxt har likaså undersökts (Halabisky 2006; 

Acs & Mueller 2008; Stam 2005; Storey et al. 1994). Halabisky (2006) har visat annorlunda 

resultat än vad tidigare studier gjort gällande sambandet bransch och tillväxt. Tidigare 

forskning har dels sett att hög tillväxt primärt sker för högteknologiska företag och att tillväxt 

är koncentrerat i specifika industrier. Halabiskys (2006) studie visade att ingen specifik 

industri var predisponerade för tillväxt.  

Hur tillväxt kan ske för dessa företag skiljer sig åt. (Garnsey & Heffernan, 2005; Smallbone 

et al. 1995) Företagen tros inte uppleva linjär tillväxt som sker ostört, utan tillväxten kan ske 

under många olika förhållanden (Garnsey & Heffernan 2005). Tillväxten utvecklar sig 

diskontinuerligt under en längre tidsperiod med en snabb tillväxtspurt som sedan följs av en 

period då tillväxten avtar eller stabiliseras (Smallbone et al. 1995). Tidig litteratur om ihållande 

tillväxt har föreslagit att företagstillväxt är karaktäriserat av positiv autokorrelation (Ijiri & 

Simon 1967). Senare litteratur föreslår att tillväxtens positiva autokorrelation snarare är liten i 

storlek och kan även te sig negativt för dessa företag (Bottazzi et al., 2007; Goddard et al., 

2002). Delmar & Wiklund (2008) har sett att företag som upplevt tillväxt har tendens till att i 

senare skeden ha höga ambitioner för att växa igen. Antonelli (1997) beskriver detta på ett 

liknande sätt och förklarar att detta sker som en självförstärkande positiv feedback-process där 

tidigare tillväxt inom företaget blir en motivator för senare tillväxt. Tidigare upplevd tillväxt 

och motivation behöver däremot inte vara en garanti för att tillväxten återkommer. Hölzl 

(2014) har visat att snabbväxande företag inte hade en ökad sannolikhet att överleva i framtida 

perioder än vad ‘normala företag’ hade, även Acs & Mueller (2008) har observerat samma 

fenomen.  

Inom forskningsfältet uppfattas snabbväxande företag i många fall vara “one-hit wonders”. 

Det innebär att de är osannolika att upprepa sin höga tillväxttakt igen (Daunfeldt & Halvarsson 

2012; Hölzl 2014). Det finns ett begränsat urval av studier gällande snabbväxande företags 

tillväxtprestationer efter deras första period av hög tillväxt (Hölzl 2014). Acs et al. (2008) har 

undersökt ett omfattande urval av amerikanska företag och kom fram till att små snabbväxande 

företag hade en låg sannolikhet att upprepa hög tillväxt. Hölzl (2014) har kommit fram till 

liknande resultat då en grupp snabbväxande företag studerades efter en period av hög tillväxt, 
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och observerade att företagen upplevde en markant lägre grad tillväxt. I jämförelse med en 

grupp ‘normala’ företag definierades tillväxten ändå vara hög. Relativt liknande resultat har 

Parker et al. (2010) fått fram gällande snabbväxande företags fortsatta tillväxt. Snabbväxande 

företag hade svårt att upprepa den tidigare upplevda tillväxttakten och orsaker till detta troddes 

dels bero på företagens ledning och organisatoriska faktorer. Även Daunfeldt & Halvarsson 

(2015) har undersökts snabbväxande företag i perioder efter en hög tillväxtperiod. Deras 

resultat visade att majoriteten av företagen inte var i närheten av att uppnå tillväxt i samma 

grad. De drog därför slutsatsen att snabbväxande företag är ’one hit wonders’.  

 

3.3.1 Storlek 

Vilka faktorer kan påverka ett företags tillväxt? Exempelvis har storlek visats vara en faktor 

som kan påverka på flera sätt. Små företag antas ha en tendens att uppleva snabbare tillväxt än 

stora företag, och det generella mönstret som storlek indikerar är att små företag har lättare att 

generera relativ tillväxt, men när storleken ökar minskar tillväxten successivt. De mindre 

företagen har däremot större tendenser till att misslyckas. I motsats till detta antas stora företag 

generellt sett ha en högre överlevnadsförmåga än vad mindre företag har. Beroende på hur 

tillväxt definieras kan små- och stora företags tillväxt skilja sig åt. Företag av större storlek har 

lättare att uppnå en högre absolut tillväxt eftersom de omsätter mer i jämförelse med de mindre. 

De mindre företagen har lättare att uppnå hög relativ tillväxt just på grund av sin storlek (Evans 

1987). Kumar (1985) & Mas-Ruiz et al. (2011) har exempelvis sett att variabiliteten hos ett 

företags tillväxt avtar när storleken ökar.  

 

 

3.3.2 Ålderns påverkan 

Studier av Evans (1987) & Dunne et al. (1988, 1989) var bland de första att explicit undersöka 

ålder som en bestämmande faktor i relation med tillväxt. Ett av de huvudsakliga resultaten 

dessa studier kom fram till var att den proportionella takten av tillväxt avtar när företag blir 

äldre. Sedan dessa tidiga studier har den negativa relationen mellan tillväxttakt och ålder 

bevisats vara en robust empirisk regelbundenhet mellan länder och industrier (Se Lotti et al. 

2009; Bartelsman et al. 2013; Geroski and Gugler 2004). Ålder antas vara en företagsspecifik 

faktor som kan påverka företagets förmåga att uppleva tillväxt. Ett företags ålder antas inom 
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forskningsfältet vara en faktor som påverkar förmågan att generera tillväxt, variabiliteten hos 

tillväxten och även företagens sannolikhet att överleva (Evans 1987). Dunne et al. (1994) har 

visat att ett företags ålder är negativt relaterat med dess tillväxt. Unga företag antas ha en bättre 

förmåga att konverta anställningstillväxt till försäljning, vinst och produktivitet. Äldre företag 

antas ha en lägre förväntad tillväxt i försäljning, vinst och produktivitet.  

Davidsson & Delmar (2003) har sett att snabbväxande företag tycks vara 

överrepresenterade bland unga företag. Det finns således en ett generellt mönster mellan ett 

företags ålder och deras tillväxt; att tillväxt tenderar att avta med åldern. Detta samband antas 

finnas oavsett bransch (Davidsson & Delmar 2003). Acs et al. (2008) har sett att snabbväxande 

företag vanligen existerat en lång period innan de har en märkbar påverkan på ekonomin ur ett 

jobbskapande perspektiv. Genomsnittsåldern för dessa företag visade sig vara 25 år.  

 

3.3.3 Geografisk plats 

Bridge et al. (1998) beskriver att geografisk plats är en faktor som tros påverka företags tillväxt, 

och dess påverkan är aningen komplex. Komplexiteten tycks ligga i lokala skillnader mellan 

områden som är svåra att särskilja, och därmed svåra att påvisa hur de påverkar företag. Lokala 

skillnader som går att finna i stadsmiljöer, naturmiljöer, och i yttre och centrala delar av dessa 

områden kan påverka företag på olika sätt. Konkurrenter i det geografiska området, kunder, 

områdets arbetsmarknad och andra geografiska särskildheter är exempel på faktorer som 

skiljer geografiska platser från varandra (Stam 2005). Acs & Mueller (2008) har visat att 

geografisk anknytning är väldigt avgörande och speciellt för gasellföretag. Mindre och 

medelstora företags geografiska anknytning antas inte vara lika avgörande som den antas vara 

för gasellföretag. Den tillväxt som gasellföretag upplever tros ha ett samband med att 

någonting som kallas för “gasellregioner”. Gasellregioner beskrivs vara regioner där 

snabbväxande företag förekommer i hög grad. Regionerna karaktäriseras av stora städer med 

många konkurrenter, universitet och forskningsanläggningar. Acs & Mueller (2008) beskrev 

dessa gasellregioner som städer i USA lokaliserade på öst- och västkusten och i 

Chicagoområdet. Exempel på områden som anses vara gasellregioner är Silicon Valley i 

Kalifornien, Route 128 i Boston, och Storbritanniens Cambridge Region. Vad som särskiljer 

dessa regioner från ‘vanliga’ regioner är den entreprenöriella aktiviteten inom dem. Audretsch 

& Dohse (2007) beskriver att entreprenöriell aktivitet antas variera från region till region, och 

det som karaktäriserar dessa gasellregioner är just den höga entreprenöriella aktiviteten. 
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Företagskluster i form av dessa främjar kunskapsspridning och nätverkande genom att 

kommunikationer underlättas via närhet. Företag lokaliserade inom kluster erhåller exempelvis 

lättare åtkomst till nödvändig teknologisk expertis, specialiserade leverantörer, humankapital 

och vetenskaplig kunskap. Varför företag tenderar att samlokaliseras i kluster beskriver Porter 

(1998) bero på att informationsutbyte underlättas och möjligheten till att skapa gemensamma 

institutioner skapas. Den geografiska närheten skapar sammanfattningsvis en heltäckande 

infrastruktur som underlättar kommunikation företag sinsemellan. Enligt Andersson & Poldahl 

(2016) är gasellföretag ett storstadsfenomen och cirka 63 procent av alla gasellföretag är 

placerade i en storstadsregion, detta gällde även snabbväxande företag. 

 

3.3.4 Koncerntillhörighet 

Ägarskap av företag antas påverka företag på olika sätt. Barney (1991) & Morris & Trotter 

(1990) har sett att företag som inte tillhör en koncern är flexiblare än företag inom en koncern, 

samtidigt som företag inom en koncern tycks ha tillgång till olika och mer resurser. 

Implikationer gällande detta i relation till tillväxt kan därmed ses vara blandade. En ökad 

flexibilitet hos ett företag som inte ingår i en koncern tros vara relaterat till större chans att 

identifiera nya möjligheter, men en lägre chans att agera på dessa möjligheter då bristen på 

nödvändiga resurser ofta är större. Gällande företag i en koncern är detta resonemang på 

motsatt vis. Den ökade tillgängligheten av resurser leder till förbättrade möjligheter att 

exploatera möjligheter, men en lägre möjlighet att identifiera och möjliggöra dem på grund av 

den minskade flexibiliteten (Barney 1991). Delmar et al. (2003) har visat att ägarskap inom 

snabbväxande företag påverkade företags tillväxtmönster. Både snabbväxande företag som 

hade stadig omsättningstillväxt, och snabbväxande företag med stadig absolut anställning- och 

omsättningstillväxt var företag som tillhörde koncern. En intressant aspekt som deras studie 

kom fram till var att företag som hade hög relativ anställnings- och omsättningstillväxt inte till 

majoritet tillhörde en koncerngrupp.  

 

3.3.5 Branscheffekter 

Branschtillhörighet antas inte vara relaterat till företags tillväxt per se, men antas vara relaterat 

till tillväxtprocessen. Organisatoriska ekologister argumenterar att branscher är så pass unika 

att de endast bör studeras för sig (Carroll & Hannan, 2000). Vad heterogeniteten beror på är 
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således industriella och institutionella variabler som är unika för branscher, och som därmed 

påverkar tillväxt på olika sätt. Litteraturen antyder att industrier påverkar faktorer som 

exempelvis konkurrens, inträdesbarriärer, teknologi, företagens livscykler och deras miljö. 

Med detta i åtanke beskriver Delmar & Davidsson (2003) att branschtillhörighet bör påverka 

ett företags tillväxtmönster. Storey et al. (1994) har dragit slutsatsen att små högteknologiska 

företag i Storbritannien inte endast hade höga tillväxttakter utan även lägre antal konkurser än 

små företag i andra branscher. Bridge et al. (1998) betonar däremot att det kan vara 

missledande att ha för mycket förtroende på branschers påverkan. Viss forskning har nämligen 

sett att tillväxt inom branscher varierar i högre grad än mellan branscher (Smallbone et al., 

1993). Halabisky (2006) har kommit fram till ett motstridande resultat gällande sambandet 

mellan bransch och tillväxt. Tidigare forskning har exempelvis sett att hög tillväxt primärt sker 

för högteknologiska företag och att tillväxt är koncentrerat i specifika industrier. Halabiskys 

(2006) studie visade att ingen specifik industri verkade vara predisponerade för tillväxt.  

 

3.4 Konjunktur 

Konjunktur används som begrepp för att beskriva den sammanlagda ekonomiska aktiviteten i 

ett land. När en konjunkturuppgång sker menas det att ett lands bruttonationalprodukt växer 

snabbare än den potentiella bruttonationalprodukten, och vid en konjunkturnedgång växer 

istället bruttonationalprodukten långsammare än den potentiella. Konjunkturen går i cykler 

och ekonomin befinner sig antingen i högkonjunktur eller lågkonjunktur (KI u.å.). När 

konjunkturen genomgått både en högkonjunktur och en lågkonjunktur räknas det som en 

konjunkturcykel, normalt mäts cykeln från högkonjuktur till nästa lågkonjunktur. Efter andra 

världskriget har en konjunkturcykel varit cirka 5 år, detta kan dock variera 

(Nationalencyklopedin, 2017)  

Konkursutvecklingar kan vara en konjunkturindikator, det vill säga att under en 

högkonjunktur och ekonomisk uppgång minskar konkurserna samtidigt som konkurserna 

normalt ökar vid en lågkonjunktur. Denna ökning och minskning förklaras ofta med 

institutionella och konjunkturella faktorer som företagen i mycket låg eller ingen utsträckning 

alls kan påverka. Konkurser anses ofta vara ett sätt för ekonomin att rensa ut de inaktiva 

företagen och omfördela resurserna till mer effektiva företag. Med detta synsätt anses 

konkurser vara av mindre vikt och en relativt oproblematisk procedur i en marknadsekonomi 

(Box et. al 2016).   
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3.4.1 Finanskrisen 2008 

Den konkreta utlösande orsaken till finanskrisen 2008 var fallande priser på den amerikanska 

bostadsmarknaden som ihop med ett antal obalanser i den globala ekonomin orsakade krisen. 

Banker tvingades skriva ned hundratals miljarder dollar i bostadsogbligationer, som i absoluta 

tal var stora, men relativt små i förhållande till förmögenhetsförluster som ägde rum på andra 

tillgångsmarknader (Bergström 2009). Den svenska ekonomins direkta exponering mot den 

amerikanska bostadsmarknaden var liten, men den kris som rådde på denna marknad orsakade 

ett finansiellt efterskalv i hela världen. I Sverige ökade osäkerheten om vilka låntagare som 

ansågs vara kreditvärdiga samtidigt som tillgången på krediter minskade på de finansiella 

marknaderna. Den svenska ekonomin gick därmed ner i en kraftig lågkonjunktur. 

 

 

3.5 Teoretisk diskussion 

Ett av de huvudsakliga teoretiska perspektiv som kommer vara i fokus är perspektivet som 

berör tillväxt inom företag. Detta perspektiv kommer att operationaliseras och analyseras på 

en mer eller mindre aggregerad nivå där perspektiv om tillväxt, utifrån tidigare forskning, förs 

fram. Sedan kommer samtliga faktorer som presenterats i tidigare avsnitt, t.ex. storlek, 

geografisk plats etc. att användas som teoretisk grund och även som fundament för ett flertal 

statistiska analyser. Respektive faktors påverkan på gasellföretagens tillväxt kommer i ett 

flertal multivariata analyser att undersökas. Även perspektiv om Sveriges ekonomi och 

konjunkturläge under mätperioden kommer att diskuteras i relation till gasellföretagens 

tillväxt. Samtliga teoretiska perspektiv och begrepp kommer, i generella drag, att diskuteras i 

analysen. Att tillväxt diskuteras och analyseras är ett självklart val med tanke på uppsatsens 

ämne. Valet av de faktorer som analyseras i multivariata analyser härstammar från tidigare 

forskning, exempelvis Delmar et al. (2003). Sammantaget skapar dessa perspektiv tillsammans 

en bred bild över ämnet tillväxt.  

Ett område som är av vikt inom tillväxtforskningen är faktorer som berör mänsklig 

kompetens etc. Detta område kommer inte beröras i denna studie på grund av den insamlade 

datans kvantitet, det skulle mer eller mindre kräva många fler arbetstimmar och resurser för att 

genomföra en sådan omfattande studie (Utskick av enkäter/genomförandet av intervjuer).  
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4. Metod 

Detta metodkapitel syftar till att redovisa vad för metod som använts, hur datainsamling har 

sker samt hur data har bearbetats och analyserats. Dispositionen kan presenteras som följande 

1) Val av metod 2) Insamling 3) Bearbetning. 4) Analys/SPSS.  

4.1 Kvantitativ studie med longitudinell design 

Denna studie är av kvantitativ form och har genomförts i form av en longitudinell 

forskningsdesign och ett bestämt urval av företag har studerats vid ett antal tillfällen. En 

longitudinell dataanalys är ett fält inom statistik där individer/företags historier är i fokus och 

undersöks med syftet att förklara deras randomiserade processer. Metoden kan användas för 

att undersöka många samhälleliga frågor och metoden främjar upptäckandet och 

karaktäriseringen av olika regelbundenheter som ter sig hos den undersökta gruppen (Singer 

2015). Denna longitudinella design kan tydligare definieras som en panelstudie. Att genomföra 

en panelstudie innebär att det finns ett fokus på ett specifikt urval och att det sker datainsamling 

gällande detta urval vid minst två tillfällen. Panelstudie som design förutsätter att data som 

samlats in består av samma variabler från samma urval (Singer 2015). Forskningsdesignen 

passar bra när en studie syftar till att belysa förändringar över tid samt samband mellan olika 

variabler. 

 

4.1.1 För- och nackdelar med panelstudier 

Designstrukturen av panelstudier förutsätter att insamling av data är inriktat på att belysa 

förändringar och kausaliteter över tid. Designen är användbar när det finns problem om 

tvetydighet gällande orsakssamband mellan olika variabler. Att genomföra en tvärsnittsdesign 

belyser exempelvis inte alla rådande förhållanden gällande vad som händer med panelen under 

mätperioden (Bryman & Bell 2012). Nackdelar med panelstudier inkluderar ofta problem med 

bortfall. T.ex. att företag under mätperioden går i konkurs eller att data om dem blir 

otillgänglig. Problemet med bortfall handlar i huvudsak om de företag som under mätperioden 

fallit bort eller att de företag som från början borde ha inkluderats inte funnits tillgängliga, kan 

skilja sig avsevärt från de företag som är inkluderade i panelen, vilket i sin tur kan påverka 

studiens resultat eftersom data av viktig form ej inkluderats. En risk med denna typ av studie 



16 

 

är att en stor mängd data samlas in och sedan inte används på ett genomtänkt och optimalt 

tillvägagångssätt. Denna kritik mot panelstudier kan däremot anses vara mer riktad åt 

författarna bakom studien än panelstudier i sig. 

 

4.1.2 Urval 

Data som har insamlats i den här studien kommer från 438 företags årsrapporter. Detta urval 

av företag har baserats på en lista sammanställd och presenterad av den svenska tidningen 

Dagens Industri. På listan finns 652 företag representerade men endast 438 företag gick att 

insamla data från. Dagens Industri har sedan år 2000 sammanställt en lista med snabbväxande 

företag i det svenska näringslivet och benämnt dessa företag som “gasellföretag”. Data 

gällande ett antal variabler har inhämtats mellan år 2004 - 2015. Somliga variabler har 

inhämtats från varje enskilt år och andra har hämtats färre antal gånger. 

 

Tabell 2. Studiens urval och paneldata 

 

Urval     Paneldata inhämtad mellan år 2004 - 2015 

652 företag     

214 bortfall     Omsättning, företagets ålder, koncerntillhörighet 

= 438 undersökta företag   storlek, årets resultat, geografiskt län 

 

 

Dagens Industri har skapat ett antal kriterier som varje företag måste uppfylla för att definieras 

som ett gasellföretag. Kraven som är aktuella för är följande:  

 

‐ för att kunna definieras som ett gasellföretag måste företaget ha: 

‐ offentliggjort minst fyra årsredovisningar 

‐ en omsättning som överstiger 10 Mkr 

‐ minst tio anställda 

‐ de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen 

‐ under samma period minst fördubblat sin omsättning 

‐ ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 

‐ i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner 

(Hallén 2005).  
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Dagens industris definition skiljer sig från andra definitioner (Se: Birch, 1979; OECD; 

Kirchhoff, 1988). Kraven innebär att företaget måste vara minst fyra år gammalt, ha en 

omsättning på minst tio miljoner kronor och tio anställda. Utöver detta finns det ett antal krav 

på företagets finansiella historik. Omsättningen måste ha dubblerats under en specifik 

tidsperiod och vuxit varje år under mätperioden. Företagens rörelseresultat måste även varit 

positivt för de fyra senaste räkenskapsåren. Sist men inte minst kommer kravet på att företaget 

måste vuxit organiskt, dvs. antal anställda eller övrigt tillkomna resurser kan inte ha 

tillgodosetts företaget via förvärv eller fusioner. Det som skiljer denna definition från 

exempelvis Birch (1979) definition är dels att omsättningen inte behöver utgå från $100,000 

dvs. ungefär 900 000 svenska kronor. Dagens industris definition har inte heller fokus på 

anställningstillväxt likt OECD’s definition. 

 

 

4.1.3 Val av tillväxtmått 

Valet av absolut och relativ tillväxt är baserat på att tidigare studier har mätt tillväxt på dessa 

tillvägagångssätt (Birch 1979; Delmar & Davidsson 2003; Hölzl 2014). Absolut tillväxt 

innebär den årliga förändringen i monetära enheter. Relativ tillväxt är den årliga procentuella 

förändringen i omsättning. Att ha med både absolut och relativ tillväxt är baserat på att de båda 

måtten skiljer sig åt i relation till företagens storlek. Absolut tillväxt tenderar att tillskriva mer 

tillväxt till stora företag medan små företag har det lättare att uppnå högre relativ tillväxt. 

Delmar & Davidsson (2003) beskriver att valet mellan absoluta och relativa termer frekvent 

diskuteras inom litteraturen, men i fall då resultat från olika studier jämförs tas detta inte i 

beaktande i nödvändig grad. Detta gäller även för de tidsperioder olika studier mätt. 

 

Omsättningstillväxt: Att använda omsättning som mått för tillväxt förekommer ofta inom 

tillväxtforskningen (Bamfordet et al. 1997; Barkham et al. 1996; Begley 1995; Bloodgood 

1996). Däremot är omsättning inte den perfekta indikatorn för tillväxt i alla fall. Detta 

motiveras med att företags omsättning är känslig för inflation och valutakurser, medan t.ex. 

antal anställda inte är det. Delmar & Davidsson (2003) menar att ett företags omsättning inte 

alltid leder tillväxtprocessen. För högteknologiska startup företag och startup av nya aktiviteter 

inom etablerade företag är det möjligt att tillgångar och antal anställda växer innan 

omsättningen börjar förändras. Tillväxtmått som exempelvis marknadsandelar och fysisk 
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produktion kan endast jämföras mellan företag i specifika industrier med liknande produkter. 

Variabeln totala tillgångar används ibland för att mäta tillväxt, men tycks ge fördelar för 

företag inom kapitalintensiva branscher. Företags resultat kan användas som en bra indikator 

för deras framgång men tycks inte mäta tillväxt. Omsättning tycks ändå vara en variabel som 

mäter produkt- eller tjänstacceptansen på marknaden och är därmed en bra variabel för att mäta 

tillväxt (Falkenhall et al. 2009). 

 

 

4.1.4 Val av variabler 

Variablerna som presenteras nedan är de som kommer att operationaliseras i ett flertal 

regressionsanalyser. Litteraturen om snabbväxande och gasellföretag har noggrant studerats 

och skapat förståelse för hur somliga faktorer antas påverka tillväxt. 

 

Omsättning: Data gällande omsättning för respektive funnet företag har samlats in. Denna data 

finns tillgänglig för respektive år mellan 2004 - 2015. Data mellan 2007 - 2015 har samlats in 

via Retriever Business. Retriever Business är en databas som främst tillhandahåller 

årsrapporter från aktiebolag, men även bearbetad information gällande aktiebolagen. 

Södertörns högskola har tillgång till denna databas. Data mellan 2004 - 2006 har samlats in 

manuellt via Retriever Business funktion “utvalda företag”, följt av funktionen “årsrapporter” 

för respektive år. Måttet ‘omsättning’ har valts ut eftersom det är ett vanligt mått för att mäta 

tillväxt, se: sales growth (Bamford et al. 1997; Barkham et al. 1996; Begley 1995; Bloodgood 

1996). Försäljningstillväxt är baserad på omsättningens ökning eller minskning. Tillväxten i 

omsättning mäter produkt- eller tjänstacceptansen på företagets marknad och kan mätas som 

den absoluta förändringen av omsättningen eller som en procentuell förändring över tid, dvs. 

den relativa förändringen (Falkenhall et al. 2009). 

 

Ålder: Data för respektive funnet företags ålder har samlats in. Ålder på respektive företag är 

detsamma som det år företaget grundades och har samlats in via Retriever Business. Företagens 

ålder har samlats in eftersom tidigare forskning om företag och tillväxt har visat att ålder en 

faktor som påverkar företagstillväxt (Evans 1987; Dunne et al. 1994; Delmar et al. 2003; Acs 

et al. 2008). 
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Årets Resultat: Data med ‘årets resultat’ har samlats in för respektive företag via Retriever 

Business. År 2004 har samlats in manuellt och 2007 - 2015 har hämtats ned med hjälp av 

Retriever. 

 

Storlek: Denna variabel har utformats utifrån definitionen Small and Medium-sized enterprises 

som är sammanställd av den Europeiska Kommissionen (2003). Dessa storlekskategorier har 

baserats på företagens omsättning. 

 

 

Tabell 3. Storlekskategorier av gasellföretag 

Storlek   Anställda  Omsättning  eller Balansräkning 

Large      över 500 miljoner  

Medium   < 250   < 500 miljoner   < 430 miljoner 

Small   < 50   < 100 miljoner   < 100 miljoner 

Mikro   < 10   < 20 miljoner   < 20 miljoner 

 

Källa: Europeiska Kommissionen (”large” tillagt av författare).  

 

Studien utgår från storleksindelningen Mikro - Large. Mikro - Medium är baserade på SME 

definitionens omsättningskrav men inte på kraven gällande antal anställda eller balansräkning. 

Storlekskategorin Large är skapad av författarna utifrån denna definition, och företag med över 

500 miljoner kronor i omsättning ingår i denna kategori. Antal anställda valdes inte ut eftersom 

fokus i denna uppsats är på tillväxt mätt i omsättning och inte antal anställda. 

 

Geografisk tillhörighet: Denna kategori innefattar 21 län som sedan har gjorts om till 20, 

eftersom Gotlands län endast innefattade ett företag, och placerades därmed ihop med 

Stockholms län. Information om respektive företags geografiska tillhörighet samlades in i 

samband med insamling av gasellföretag från år 2005. Denna information fanns tillgänglig i 

de 9 utgåvorna. En annan parameter som räknas som geografisk i studien är 

storstadsregioner/landsbygd. Företagen som har placerats i kategorin storstadregioner är 

företag inom Västra götaland med Göteborg som största stad, Skåne Län med Malmö som 

största stad och Stockholms Län med Stockholm som största stad. Enligt Lunneborg (2017) så 

bidrog de tre storstadregionerna under 2015 med 2 526 miljarder av Sveriges totala BNP på 4 

181 miljarder. 
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Koncerntillhörighet: Om respektive företag ingår i en koncern vid grundandet av företaget 

eller inte har undersökts. En del av analysen undersöker om koncerntillhörighet har haft en 

påverkan på företagets tillväxt, det vill säga om det har funnits tillgång till exempelvis externa 

resurser vid företagets start. Företag ingår i en koncern om det går att utläsa att företaget är 

grundat efter sitt moderbolag. Det råder ingen koncerntillhörighet för de fall då moderbolaget 

är grundat efter företaget. Detta kan istället tyda på att företaget som undersöks har startat ett 

nytt företag för att senare ha det som moder/holdingbolag. Om ett företag ingår i en koncern 

eller inte är intressant eftersom det kan till viss del tillgodose information om vad som kan ha 

funnits tillgängligt vid gasellföretagets start i form av resurser, humankapital, kapital, 

branschkunskap. I jämförelse med de företag som inte ingår i koncern kan inte samma 

antaganden göras. Vid de fall det ingår många företag i en koncern, t.ex. + 30, har företaget 

automatiskt ingått i en koncern. Detta har gjorts på detta vis eftersom en bedömning av 

respektive företag som ingår i koncernträd har varit alltför tidskrävande och svårt att bedöma. 

Många företag som fått indikatorn “Nej” på koncerntillhörighet tillhör ofta en koncern, dock 

inte utifrån kriteriet som beskrevs ovan.  

Databasen Zephyr har även använts under för att undersöka om fusioner eller förvärv har 

genomförts. Motivering till varför koncerntillhörighet undersöks i denna studie är att Delmar 

et al. (2003), som undersökt snabbväxande företags tillväxt, har även använt denna faktor. 

 

Branschtillhörighet: Denna information inkluderades i listorna om gasellföretag som hämtades 

från Dagens Industris e-tidningsarkiv. Branscherna var specifikt uppdelade och många 

branschgrupper fanns i listan. Denna lista har sedan struktureras om ett antal gånger och utifrån 

Tillväxtverket (2017) har tre stycken övergripande branscher skapats. Dessa är “Tillverkning”, 

“Handel” och “Tjänster”. Bransch antas ha en påverkan på vanliga och snabbväxande företags 

tillväxt, (Carroll & Hannan 2000; Delmar et al. 2003), därför har denna faktor inkluderats i 

denna studie. 
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Tabell 4. Indelning av branschgrupper 

Bransch    Antal företag  Branschgrupper 

 

Tillverkning    176   Byggverksamhet, energ. Vatten & el. 

        Tillverkning, utvinning.  

Handel    103   Handel 

 

Tjänster    159   Hotell & restaurang. Juridik, ekonomi,  

        vetenskap & teknik.  

  



22 

 

4.2 Insamling av data 

I detta avsnitt presenteras de olika steg som har genomförts i studien. En noggrann genomgång 

presenteras.  

4.2.1 Steg 1: Insamling av gasellföretag 

Insamlingen av data har genomförts i ett antal steg. Det första var att identifiera vilka företag 

som år 2005 utsågs till gasellföretag. För att identifiera dem behövdes tillgång till Dagens 

Industris digitala tidningsarkiv eftersom dessa listor endast publicerats i tidningsform och ej 

via andra källor. Tillgång till tidningens digitala arkiv erhölls och publicerade tidningar från år 

2005 undersöktes för att hitta listan på det årets gasellföretag. Tidningar från september- till 

december månad undersöktes eftersom information om vilken månad som denna lista 

publiceras inte fanns tillgänglig. Det visade sig att listan presenterades stegvis i 9 utgåvor av 

tidningen. Utgåvorna var publicerade mellan den 12 oktober och den 11 november. I dessa 

utgåvor presenterades samtliga företag utifrån geografisk tillhörighet i form av län, information 

om omsättning och antal anställda från år 2004. 

 

4.2.2 Steg 2: Insamling av variabler tillhörande gasellföretagen 

Detta steg av studien genomfördes med hjälp av en databas vid namn Retriever Business. 

Processen att samla in denna data var tidskrävande eftersom listan från Dagens Industri ej 

inkluderade företagens organisationsnummer, vilket innebar att sökande efter respektive 

företag genomfördes utifrån deras namn. Somliga företag identifierades direkt, somliga var 

svåra att hitta, och somliga fanns inte. Retriever Business har en funktion där företag kan sparas 

i en funktion vid namn “utvalda företag”. Respektive identifierat företag sparades i denna 

funktion och när samtliga företag identifierats valdes ett antal variabler ut som sedan 

exporterades till ett exceldokument. Variablerna som hämtades ner var från 2007 - 2015 

eftersom databasen endast har tillgänglig data mellan dessa år. Data från tidigare år, år 2004 - 

2006, hämtades därmed ned manuellt från tillgängliga årsrapporter med hjälp av företagens 

organisationsnummer. Data gällande företagens registreringsår och organisationsnummer 

kunde hämtas genom funktionen “utvalda företag” följt av alternativet 

“styrelsesammansättning”. 
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4.2.3 Steg 3: Sammanställning av data i Excel 

All data som hämtats ned från Retriever Business har omstrukturerats och bearbetats i Excel. 

Excel har varit det huvudsakliga verktyget för att få struktur på insamlad data. Filterfunktioner 

i Excel har använts för att skapa denna struktur, t.ex. gällande respektive företags variabler 

utifrån respektive år samt filtrering i storleks- och bokstavsordning osv. Ett fåtal matematiska 

formler har även applicerats i Excel för att kalkylera olika variablers utveckling. Då flera olika 

listor har sammanställts har det varit av stor vikt att säkerställa att rätt parametrar hamnar på 

rätt företag. Detta har kunnat uppnås genom att sortera alla företag på organisationsnummer 

på båda listorna som sammanförts, sedan har de olika listorna sammanförts och namnen tagits 

med för att kunna kontrollera att samma företag är på samma rad. På detta sätt har det kunnat 

kontrolleras att alla parametrar hamnat på rätt plats. Listorna har senare sammanställts för att 

på ett enkelt sätt kunna exporteras till SPSS. 

 

4.2.4 Bortfall 

På listan över gasellföretag var 652 företag närvarande, av dessa var 214 stycken bortfall. En 

av de anledningar som kan påverka bortfallets storlek är att den databas som använts. Retriever 

tillhandahåller information om inaktiva företag som blivit inaktiva 2007 och framåt, och kan 

därför sakna data om företag som blivit inaktiva innan dess (Retriever u.å). Detta medför att 

en möjlighet finns att företag som blivit inaktiva något av åren 2005 – 2006, kan förklara en 

del av bortfallet. Då många år har gått sen utnämnandet av gasellföretag och listan endast 

publicerade namn kan företagen vara svåra att hitta på grund av namnbyten. En del av bortfallet 

härrör även från att företag som överensstämmer gällande namn i vissa fall varit registrerade 

efter år 2000. Då reglerna för utnämning till gasellföretag utgår från minst fyra 

årsredovisningar (Hallén 2005) har dessa företag räknats till bortfallet.  
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4.3 Bearbetning av data 

Nedan presenteras bearbetning av insamlad data. Del 1 förklara hur gasellföretagens 

tillväxtutveckling från år 2004 - 2015 har kalkylerats. Del 2 kommer att beskriva hur data har 

använts i Excel och statistikprogrammet SPSS, samt stegvis hur data har behandlats och till 

slut analyserats i ett antal regressionsanalyser.  

4.3.1 Steg 1: Bearbetning av data 

I resultatavsnittet presenteras tre diagram med gasellföretag som upplevt positiv och negativ 

tillväxt. Två av diagrammen heter ”Outtröttliga gaseller” och presenterar fem kluster av företag 

som alla har haft en positiv relativ tillväxt. Det tredje diagrammet heter ”Sandgasller” och 

presenterar fyra kluster av gasellföretag som upplevt negativ tillväxt. Kluster har använts för 

att kunna presentera likheter och olikheter mellan faktorer i de olika tillväxtspannen.  

Inspiration till användandet av kluster och namnen till klustren har hämtats från Delmar et al. 

(2003). Namnen härrör inte från tidigare forskning, utan är skapade av författarna av denna 

studie. Outtröttliga gaseller refererar till att dessa företag har fortsatt uppleva tillväxt. 

Sandgaseller refererar till att dessa företag upplever en negativ tillväxt. Namnet kommer från 

en riktig gasellart som idag är utrotningshotad, därav namnet. 

 Klustrena är uppdelade på följande vis: 

 

1) Small growers: 0 - 49,9%, 2) Medium growers: 50-99,9% 3) Large growers: 100 - 199,99% 4) Super 

growers: 200 - 999,99% 5) Ultra growers: + 1000%.  

2) Small Divers 0 - 24% 2) Medium divers 25 - 49% 3) Big divers 50 - 74,99% 4) Super divers 75 - 100% 

 

Företagens totala relativa tillväxt har beräknats i Excel med formeln: 

Omsättning år 2004 / Omsättning år 2015 

Företagens genomsnittliga årliga relativa tillväxt har beräknats med hjälp av formeln formeln 

Compound Annual Growth Rate: 

CAGR = Omsättning år 2015 / Omsättning 2004^ (1 / x år – 1) 

Formeln kalkylerar en imaginär siffra som beskriver respektive företags omsättning om 

den skulle växa i en jämn takt. Därmed beräknar den inte uppgångar och dalar i 

omsättningen. Formeln fungerar bra på en aggregerad analysnivå och ett medelvärde har 

kalkylerats för respektive kluster. Varje företag i samma klusters CAGR har beräknats i 

Excel.  
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Diagram 1, 2, 3: En gemensam tillväxt har beräknats för respektive kluster. Detta har 

genomförts genom att företagen i respektive klusters medelvärde i omsättning har beräknats 

för varje enskilt år mellan 2004 - 2015.  

4.4 Analys av variabler 

Nedan presenteras den statistiska metod som använts och de variabler som använts för 

genomförandet av analyserna.  

4.4.1 Multipel regressionsanalys 

Det har genomförts ett antal multipla regressionsanalyser med de variabler som har samlats in. 

En multipel regressionsanalys används för att undersöka hur väl ett antal faktorer kan avgöra 

ett specifikt utfall (Griffith 2007). Denna metod är en av de mest frekvent använda när det 

gäller analyser av flertalet faktorer, speciellt när det handlar om mer än tre stycken (Bryman 

& Cramer 1998). Anledningen till att undersöka tre eller fler variabler varierar utifrån vad 

studier syftar till att undersöka. Styrkan hos den multipla regressionsanalysen ligger primärt i 

användandet för att fastställa den relativa betydelsen hos oberoende variabler i relation till en 

beroende variabel (Bryman & Cramer 1998). 

Vad innebär oberoende och beroende variabler? Ett mål med kvantitativ forskning inom 

samhällsvetenskapen är att försöka visa på förekomsten av kausalitet, vilket innebär att en 

faktor påverkar en annan och att det därmed finns ett samband. T.ex. att utbildningsnivå har 

en effekt på en individs lönenivå. En oberoende variabel anger att den har en påverkan på en 

annan variabel, oftast en beroende variabel. Som det nämndes ovan tros utbildningsnivån hos 

en individ påverka dennes lönenivå på arbetsmarknaden. Här kan en klar relation mellan en 

oberoende variabel, utbildningsnivå, och en beroende variabel, lönenivå presenteras. 

Respektive regressionsanalys har tolkats utifrån deras anova- och koefficienttabeller. I dessa 

har R2 värdet studerats, värde på ostandardiserade b-koefficienter, standardfel, standardiserade 

b-koefficienter, t-värde och p-värde. 
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4.4.2 Beroende variabel 

Denna studie vill undersöka om det finns ett samband mellan fem oberoende variabler och en 

beroende variabel. Den beroende variabeln är tillväxt. För respektive företag i analysen har det 

kalkylerats ut en total relativ tillväxt och en total absolut tillväxt. Dessa två tillväxtvariabler 

agerar beroende variabel i tre regressionsanalyser vardera. Den beroende variabeln 

LOGomsättning2015 har använts i en separat regressionsanal och är respektive gasellföretags 

omsättning år 2015. 

4.4.3 Oberoende variabler 

De oberoende variabler som tillämpats i studien är följande: koncern, ålder, storlek, geografisk 

plats, branschtillhörighet. Respektive företag har ett värde på dessa variabler. Nedan illustrerar 

en bild relationen mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Även ett antal 

variabler har använts för att se om gasellföretagens omsättning år 2015 har 

(LOGomsättning2015) påverkats av deras tidigare omsättning och resultat. Dessa oberoende 

variabler är logaritmerade, vilket tydligare beskrivs i avsnitt 4.4.6.   

 

Figur 1. Variabler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen konstruktion. 

4.4.4 Dummyvariabler 

En dummyvariabel är en variabel som är av kvalitativ art. Variabeln har således inte ett 

numeriskt värde som t.ex. variabeln ålder eller lön. Dummyvariabeln har istället ett antal 

kategorier, exempelvis ett dikotomiskt värde: Ja eller Nej. Utifrån de oberoende variablerna 

Koncern 

Ålder 

Storlek 

Geografisk 

plats 

Bransch 

Tillväxt 
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presenterade ovan används koncern, storlek, geografisk plats och branschtillhörighet som 

dummyvariabler. 

 

4.4.5 Statistikprogrammet SPSS 

SPSS är ett statistikprogram som hanterar rådata och kombinerar dessa till ny data med hjälp 

av olika metoder som programmet tillhandahåller (Griffith 2007). Detta program har använts 

för att genomföra regressionsanalyserna. Den data som samlats in för studien har i första hand 

bearbetats i Excel. Samtliga variabler har förberetts och sedan exporterats till SPSS. 

Dummyvariabler har fått värden i Excel för att underlätta bearbetning i SPSS. Tre multipla 

regressionsanalyser har genomförts. 1 – 4 visar vilka variabler som använts i respektive 

regressionsanalys. 

 

Tabell 5. Variabler i multipla regressionsanalyser. 

   (1)  (2)  (3)  (4) 

 

Beroende variabel Relativ tillväxt Absolut Tillväxt Omsättning 2015 Relativ/Absolut tillväxt 

Oberoende variabel 1 Ålder  Ålder  Ålder  Ålder 

Oberoende variabel 2 Koncern  Koncern  Koncern  Koncern 

Oberoende variabel 3 Storlek  Storlek  Oms4Log Storlek 

Oberoende variabel 4 Län  Län  Oms7Log Storstadsområde/Landsbygd 

Oberoende variabel 5 Bransch  Bransch  Oms10Log Bransch 

Oberoende variabel 6     Oms13Log  

Oberoende variabel 7     Res4Log 

Oberoende variabel 8     Res7Log 

Oberoende variabel 9     Res10Log 

Oberoende variabel 10     Res13Log 

Oberoende variabel 11     Res15Log 

 

4.4.6 Multikollinearitet och logaritmering 

Bryman & Cramer (1998) beskriver att multikollinearitet är ett vanligt förekommande problem 

i multipla regressionsanalyser och innebär att regressionens koefficienter är instabila. Detta 

betyder vanligtvis att två oberoende variabler påverkar varandra i hög grad och därmed ger 

missvisande resultat i regressionsanalysen. Ett exempel på multikollinearitet är t.ex. om 

oberoende variabel 1 och 2 har en hög korrelation mellan varandra, och när den huvudsakliga 

regressionsanalysen genomförs finns inte denna information tillgänglig eftersom 

multikollinearitet ej beprövats, och regressionsanalysen uppvisar därmed korrelationer som 

inte stämmer överens och analysens modell får därmed en högre trovärdighet än vad den bör 
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få. Multikollinearitet kan vara svår att upptäcka när det finns fler än två oberoende variabler, 

men SPSS tillhandahåller ett antal diagnostiska verktyg för att upptäcka detta. För denna 

uppsats oberoende variabler har detta genomförts med hjälp av “Collinearity Diagnostics”. 

Respektive oberoende variabel får ett värde under kategorierna tolerance och VIF. Sundell 

(2009) beskriver att värdet på VIF ej bör överstiga 4. Ingen av de oberoende variablerna i denna 

studie översteg värdet 4. 

Variablerna: tillväxt i absoluta tal, Oms4, Oms7, Oms10, Oms13, Oms15, Res4, Res7, 

Res10, Res13, Res15 har logaritmerats. Logaritmeringen genomfördes eftersom det skapar mer 

normalfördelad data. En del variabler följer inte alltid urvalets normalfördelning och kan då 

avvika i hög grad från resterande. Denna tendens är mest synlig när värden i en fördelning är 

skev. Detta betyder att de tenderar att klustras vid vardera ändar av grafen (Bryman & Cramer 

1998). 

Figur 2. Skevhet och normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Författare, med inspiration från Bryman & Cramer (1998).  

 

När detta sker stämmer medelvärdet och median ej överens. Somliga variabler i 

samhällsvetenskapen fördelar sig ibland inte efter en normal kurva och därför blir det en 

nödvändighet att logaritmera för att skapa en normalfördelning (Bryman & Cramer 1998). I 

denna studies fall skiljer sig omsättning och resultat i vissa fall relativt mycket företag 

sinsemellan. En logaritmering av några variabler skapar därför en mer normalfördelad variabel 

för regressionsanalyserna. 

 

  

 

Medelvärde Medelvärde X X 

Y Y 

Negativ och positiv skevhet, normalfördelning 
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4.4.7 Kritik mot metod 

När jämförelser studier mellan görs menar Delmar et al. (2003) att det olikartade användandet 

av definitioner av tillväxt och tillväxtmått skapar svårigheter. Det är därför inte helt enkelt att 

jämföra studier inom området med varandra. Vidare kan behandlingen av viss inhämtad data 

gjorts med viss subjektivitet. Hur behandlingen av denna typ av data har däremot beskrivits 

för att öka möjligheten till en hög replikerbarhet. Variablerna som kan anses vara tolkningsbara 

är koncerntillhörighet, storstadsregion & landsbygd samt branschtillhörighet. Bryman och 

Bell (2011) beskriver reliabilitet som pålitligheten hos måtten som har undersökts. Det finns 

tre sorters faktorer att ta hänsyn till för att uppfylla en god reliabilitet, dessa är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet kan fastställas genom att göra ett test och ett 

återtest för att se om gruppen svarar samma sak vid båda tillfällena. Denna studies insamlade 

data bygger till stor del på bokslutsdata från ett visst antal år. Dessa har hög sannolikhet att 

visa samma resultat även om de skulle samlas in vid en senare tidpunkt. 

Interbedömarreliabilitet menar Bryman och Bell (2011) handla om de subjektiva bedömningar 

som genomförs för att kategorisera viss data, för denna studie är det bransch, geografiskt 

ursprung och koncerntillhörighet som kategoriserats och kan därmed påverka reliabiliteten om 

studien skulle genomföras av andra personer. Vad som menas med validitet är om studien 

lyckats observera eller mäta den företeelse som avsetts (Bryman & Bell 2011). I denna studie 

har tillväxt studerats genom att undersöka omsättningstillväxt, vilket bland annat använts i 

flera studier om företagstillväxt (Bamford et al. 1997; Barkham et al. 1996; Begley 1995; 

Bloodgood 1996), med detta i åtanke kan anses att de mått som använts bidrar till en god 

validitet. Enligt Patel och Davidson (2003) kan tillförlitligheten och replikerbarheten till stor 

del påverkas av reliabiliteten. 
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5. Resultat 

Nedan presenteras först gasellföretagens egenskaper, till följd av deras tillväxt under 

mätperioden 2005 - 2015. 

5.1 Företagens egenskaper 

Tillväxten som presenteras är baserad på varje enskilt företags nettoomsättning framställda i 

relativa termer. Att presentera företagens tillväxt i relativa termer ger företagen en relativt 

rättvis bild av deras utveckling eftersom somliga företag endast omsätter ett fåtal miljoner i 

jämförelse med andra som omsätter hundratals miljoner. Av samtliga 652 företag har 214 st 

inte kunnat identifieras, 55 st har observerats vara inaktiva och 383 st har identifierats vara 

aktiva under perioden 2005 - 2015. Därmed kommer data gällande 383 st företag och de 55 

inaktiva att presenteras. 

 

Tabell 6. Fördelning av företag. 

  

Aktiva   Inaktiva   Bortfall   Totalt 

383   55   214   652 

 

Gasellföretagen återfinns i Sveriges samtliga län med Stockholms län i topp och Gotlands län 

med lägst antal; endast ett gasellföretag. De företag som fortfarande är aktiva idag, hade 

följande fördelning år 2005 gällande ålder, koncerntillhörighet, bransch och storstadsregion 

eller landsbygd. Tabellen visar att de aktiva gasellföretagen var relativt unga vid utnämnandet 

och att den stora majoriteten placerade sig åldersmässigt mellan 4 - 20 år, endast 17 procent 

var äldre än detta. De flesta företagen i urvalet ingick i storleken small vid början av 

mätperioden. Majoriteten av företagen var inte koncerntillhöriga och flest antal företag fanns 

i storstadsregionerna. 277 st företag har upplevt en positiv tillväxt i jämförelse med de 

resterande 161 företagen som upplevt en negativ tillväxt. Av dessa 161 har 55 företag gått i 

konkurs eller på andra sätt blivit inaktiva. 
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Tabell 7. Gasellföretag och deras tillhörande attribut. 

     Antal     Procent 

 

Ålder      

4 – 10     149     38,9  

11 – 15    95     24,8  

16 – 20    74     19,3  

21 – 30    38     9,9  

31 +    27     7,1  

Startstorlek 

Mikro    112     29,2  

Small    186     48,6  

Medium    70     18,3  

Large    15     3,9  

Bransch 

Handel    91     23,8  

Tillverkning    156     40,7  

Tjänster    136     35,5  

Koncern 

Ja     142     37,1  

Nej    241     62,9  

Geografisk plats 

Storstadsområde   209     54,6  

Landsbygd    174     45,4  
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5.2 Företagens tillväxt 

Företagen med positiv tillväxt kommer benämnas som de “outtröttliga gasellerna” med fem 

stycken underkategorier, och företagen som upplevt negativ tillväxt kommer benämnas som 

“sandgasellerna”. Respektive kluster presenteras nedan med deskriptiv information. 277 st 

gasellföretag har upplevt en fortsatt positiv tillväxt. Företagen som är inaktiva kommer att 

presenteras efter dessa avsnitt.  

   

5.2.1 Företagens positiva tillväxt: Outtröttliga gaseller 

Tabell 8. Företagens positiva tillväxt 

  Ultra Growers  Super Growers    Large Growers     Medium Growers   Small Growers 

 

Ålder      

4 – 10   5  41  33  21       29 

11 – 15  2  15  23  14       16 

16 – 20  -  14   9  7        11 

21 – 30  -  6  3   3       11 

31 +  1  -  3   3        7 

Startstorlek 

Mikro  4  17  14   20       22 

Small  2  43  36   21       33 

Medium  1  14  18   6       15 

Large  1  2  3   1        4 

Bransch 

Handel    17  22   10       18 

Tillverkning    29  24   22       28 

Tjänster    30  25   16       28 

Koncern 

Ja   5  42  25   15       20 

Nej  3  34  46   33       54 

Geografisk plats 

Storstadsområde 5  43  36   25      40 

Landsbygd  3  33  35   23      34 

Totalt antal     8                      76   71  48     74 

 

 

1. Small growers, representeras av 74 företag (19,3%). Respektive företag inom denna kategori 

har upplevt en total relativ tillväxt mellan 0 - 49,0%. Kategorins genomsnittliga totala relativa 

tillväxt är 23,04% och respektive företag har i genomsnitt upplevt en årlig tillväxt på 1,84%. 

Från år 2004 till 2008 upplevde dessa företag generellt sett en uppgång samt topp i 

nettoomsättning, för att sedan successivt minska sin tillväxt och mellan åren 2013 - 2015 öka 
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en aning. I denna grupp var medelåldern när företagen utnämndes till gasellföretag 15,31 år 

och dess standardavvikelse 9,55. De dominerande företagsstorlekarna var small och mikro. 

Branschfördelningen fördelar sig jämnt där tillverkning och tjänster har 37,8 procent vardera 

och handel stod för resterande. Gällande koncerntillhörighet tillhörde endast 1/3 av företagen 

en koncern och över hälften av företagen är verksamma i en storstadsregion. 

 

2. Medium growers, representeras av 48 företag (17,7%). Varje företag inom denna kategori 

har upplevt en total relativ tillväxt mellan 49,1 - 99,99%. Företagens genomsnittliga totala 

relativa tillväxt är 73,66% och företagen har i genomsnitt upplevt en årlig tillväxt på 5,11%. 

Denna kategori av företag hade långsammast tillväxt mellan år 2004 - 2007 för att sedan 

successivt öka sin tillväxt ända fram tills 2015. I denna grupp var medelåldern när företagen 

utnämndes till gasellföretag 13,29 år och dess standardavvikelse 8,29. De dominerande 

företagsstorlekarna var small och mikro. Branschfördelningen dominerades av tillverkning och 

gällande koncerntillhörighet tillhörde 1/3 av företagen en koncern, och lite över hälften var 

verksamma i en storstadsregion.  

 

3. Large growers, representeras av 71 företag (25,3%). Den totala relativa tillväxten inom 

denna kategori är mellan 100 - 199,99 %. Företagen har haft en genomsnittlig total relativ 

tillväxt på 142,65 % och deras genomsnittliga årliga tillväxttakt är 8,3 %. Tillväxten ökade 

relativt jämnt fram tills 2007, då en spurt skedde fram tills 2008, efter detta ökade företagen 

sin tillväxt i en relativt jämn takt fram tills 2015. I denna grupp var medelåldern när företagen 

utnämndes till gasellföretag 12,4 år och dess standardavvikelse 6,78. De dominerande 

företagsstorlekarna var small och medium. Branschfördelningen var jämn men dominerades 

av tjänster som utgjorde ett fåtal fler procentenheter. Gällande koncerntillhörighet tillhörde 1/3 

av företagen en koncern och fördelningen av storstadsregion och landsbygd var jämn. 

 

4. Super growers, representeras av 76 företag (27,5%) och de har samtliga en total relativ 

tillväxt som ligger inom 200 - 999,99%. 16 av dessa 76 har en tillväxt mellan 500 - 999%.  

Den genomsnittliga totala relativa tillväxten hos dessa företag låg på 382,4% och deras årliga 

tillväxttakt var 14,93%. Detta är tillsynes den företagskategori som har upplevt jämnast tillväxt 

bortsett från 2005 - 2006. Resterande år har tillväxten skett stabilt och ökat jämnt. I denna 

grupp var medelåldern när företagen utnämndes till gasellföretag 11,36 år och dess 

standardavvikelse 6,08. De dominerande företagsstorlekarna var small och mikro. 
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Branschfördelningen var jämn sinsemellan och handel utgjorde minst företag. Gällande 

koncerntillhörighet tillhörde 55,3 procent av företagen en koncern och geografiskt sett 

dominerade storstadsregionerna med 56,6 procent.  

 

5. Ultra growers, representeras av 8 företag (3%). Företagen har upplevt total relativ tillväxt 

på hela 1267%. De har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 26,6% och slår resterande 

företag stort. Från år 2004 fram tills 2009 växte de stadigt och snabbt, efter denna 

utvecklingspurt avtog tillväxten och minskade en aning under ett års tid. Tillväxten tilltog 

sedan successivt fram tills år 2013, då ännu en tillväxtspurt tog vid fram tills 2015. I denna 

grupp var medelåldern när företagen utnämndes till gasellföretag 11,88 år och dess 

standardavvikelse 10,65. Den dominerande företagsstorleken var mikro till följt av small. I 

denna grupp representerades endast tillverkning (62,5 procent) och handel (37,5 procent). 

Gällande koncerntillhörighet ingick 62,5 procent av företag i en koncern och storstadsregioner 

dominerade geografiskt.  
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Företagskategori 1 - 5 presenteras nedan uppdelat i två diagram. Tillväxten går att följa i 

procent för respektive kategori, och procenttalen som tillhör varje kategori ligger i linje med 

varandra visuellt, i relation till respektive graf. 

 

Figur 3. Tillväxt hos kluster 1-3 

 
 

 

Figur 4. Tillväxt hos kluster 1-5 
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5.2.2 Företagens negativa tillväxt: Sandgaseller 

106 företag upplevde under 2005 - 2015 en negativ tillväxt. Företagen har kategoriserats 

utifrån sin totala relativa tillväxt. Det gemensamma namnet Sandgasellerna, har valts ut 

eftersom företagen, mycket likt det faktiska djuret sandgasellen, är utrotningshotade. 

Respektive kluster presenteras nedan med deskriptiv information. 

 

Tabell 9. Sandgasellernas fördelning 

      Small Divers                  Medium Divers          Big Divers         Super Divers 

Ålder      

4 – 10   13     8  9  12        

11 – 15  9   8  2  10        

16 – 20  2   4  4   5         

21 – 30  2   5  1   1        

31 +  4   3  -   4         

Startstorlek 

Mikro  7   11  5   12        

Small  17   12  9   13        

Medium  5   3  2   6        

Large  1   2  -   1         

Bransch 

Handel  8   2  1   8        

Tillverkning  15   15  10   10        

Tjänster  7   11  5   14        

Koncern 

Ja   11   11  4   9        

Nej  19   17  12   23        

Geografisk plats 

Storstadsområde 16   17  8   19       

Landsbygd  14   11  8   13      

Totalt antal          30                      28  16  32 

 

1. Small divers, representeras av 30 företag (18,6%) med en total relativ tillväxt mellan           

 0 - (-24,99%). Dessa small divers har upplevt en total negativ tillväxt på -12,6% och deras 

årliga minskning har varit -1,25%. Företagen upplevde från 2004 - 2008 en positiv tillväxt i 

relation till år 2004 då mätperioden påbörjades. Efter denna period började den negativa 

tillväxten ta vid. Företagens medelålder vid utnämnande var 14,53 år och dess 

standardavvikelse 11,59. De dominerande företagsstorlekarna vid utnämnandet var small och 

mikro. Branschfördelningen var relativt jämn med tillverkning som dominerande, till följd av 

handel (26,7 procent) och tjänster (23,3 procent). När det gäller koncerntillhörighet ingick 37 

procent av dessa i en koncern och fördelningen mellan storstadsregion och landsbygd var jämn. 
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2. Medium divers, representeras av 28 företag (17,3%) med en total relativ tillväxt mellan -25 

- (-50%). Företagen har upplevt en total negativ tillväxt på -36,16% och har i snitt haft en årlig 

minskning i tillväxt på -4,03%. Medium divers lyckade nästan hålla sig ovan ytan under 

perioden 2004 - 2008, och efter denna period började de sjunka fram tills 2015. I denna grupp 

var medelåldern vid utnämnandet till gasellföretag 18,46 år och dess standardavvikelse 16,53. 

De dominerande företagsstorlekarna var small och mikro. Över hälften av företagen var 

verksamma inom tillverkning till följt av tjänster (39,3 procent) och handel (7,1 procent). 

Gällande koncerntillhörighet ingick 60 procent i koncern och företagens geografiska placering 

dominerades av storstadsregioner (60 procent).  

 

3. Big divers, representeras av 16 företag (9,9%) med en total relativ tillväxt mellan - 50 - (-

74,99%). Gruppen har upplevt en total negativ tillväxt på -64,7% och har i snitt haft en årlig 

minskning i tillväxten runt 9,1%. Denna kategori av företag gjorde ett stort dyk i början av 

mätperioden för att sedan återhämta sig relativt i termer att inte fortsätta dyka. Den negativa 

tillväxten stabiliserades en aning för att sedan minska successivt varje år fram tills 2015.  I 

denna grupp var medelåldern vid utnämnandet till gasellföretag 11,81 år och dess 

standardavvikelse 5,51. Dominerande företagsstorlek var small (56,3 procent) och 

branschfördelningen dominerades (62 procent) av tillverkning. Endast 1/5 av företagen ingår i 

en koncern och fördelningen geografiskt var jämn. 

 

4. Super Divers, representeras av 32 företag (19,8%) som har upplevt en total relativ tillväxt 

mellan -75 - (-100%). Dessa super divers har totalt haft en negativ tillväxt på -94% och har 

upplevt en genomsnittlig minskning i tillväxt på -44,6%. De har gjort två stycken störtdyk, det 

första vid början av mätperioden, och det andra mest allvarliga vid 2010. Detta andra dyk kan 

ses som nådastöten för många av företagen i denna grupp. I denna grupp var medelåldern vid 

utnämnandet till gasellföretag 18,03 år och dess standardavvikelse 18,72. De dominerande 

företagsstorlekarna var small och mikro, branschfördelningen var relativt jämn med tjänster 

som dominerande. Endast 1/4 ingår i en koncern och geografiskt sett dominerade 

storstadsregionerna.  
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Figur 5. Sandgasellernas tillväxt 
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5.2.3 Inaktiva företag 

 

Tabell 10. Inaktiva företag och deras tillhörande attribut. 

      Antal    Procent 

Företagsstorlek 

Mikro     10    18,2 

Small     35    63,6 

Medium     9    16,4 

Large     1    1,8  

Koncerntillhörighet 

Ja      3    5,5  

Nej     52    94,5 

Branscher 

Handel     12    21,8 

Tillverkning     20    36,4 

Tjänster     23    41,8 

Totalt (per kategori)   55    100 

 

 

Figur 6. Fördelning av konkurser mellan 2005 – 2015

 

 

 

55 företag har under perioden blivit inaktiva. Tabellen presenterar vilka parametrar som har 

varit karakteristiska för företagen. De flesta företag i denna kategori saknade information om 

registreringsår och sammanställdes därför inte. Få företag som ingått i koncerner har gått i 

konkurs, likaså gällande företag i storlek medium och large. Inom branschen handel har minst 

antal företag gått konkurs. Utifrån figur 6 kan man utläsa att år 2006, 2008, 2010 och 2012 

skedde flest antal konkurser. Det som är anmärkningsvärt för dessa företag är att 94,5 procent 

av företagen inte tillhörde en koncern, samt att majoriteten av antal företag ingår i storlekarna 

mikro och small.  
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5.2.4 Konjunkturslägen under mätperioden 

 

Det ekonomiska läget i Sverige har under studiens mätperiod skiftat. Från 2006 fram tills 

finanskrisen 2008 var det högkonjunktur. Barometerindikatorn, den röda linjen i figur 7, 

påvisar ekonomins styrka under denna tidsperiod. Värden över 100 visar en stark ekonomi, 

och värden under 100 en svag ekonomi. Barometerindikatorn påvisade värden över 110 

under perioden 2006-2008, vilket indikerar att ekonomin var mycket stark. Vid början av 

2008 minskade barometerindikatorn i värde och ekonomins stabilitet skiftade markant i 

samband med finanskrisen 2008. Sveriges ekonomi gick därmed in i en kraftig lågkonjunktur 

som det tog cirka två år att återhämta sig från. Sedan 2010 har Sveriges ekonomi varit relativt 

stabil i jämförelse med barometerindikatorns värden från under finanskrisen. 2010 och 2011 

var en klar uppgång jämfört med finanskrisen, efter detta har BNP-tillväxten varit låg både 

2012 och 2013 för att sedan öka något igen 2014 (KI 2011; 2012; 2013). Det är dock först i 

december 2015 som konjunkturinstitutet aktivt börjar presentera att Sverige är på väg in i en 

högkonjunktur (KI 2015). Även SCBs (u.å.) siffror för perioden tyder på likvärdiga resultat 

gällande BNP-tillväxten. 

Figur 6 visar att antal konkurser har skiftat under mätperioden. Konkurserna åren nära inpå 

finanskrisen var t.ex. 2006 sju stycken och 2007 sex stycken. När finanskrisen slog till ökade 

inte denna siffra anmärkningsvärt. År 2008 skedde det nio konkurser.  

 

 

 

 
Figur 7. konjunkturläget 2006-2016 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 2017 
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6. Presentation av statistiska resultat 

I tabell 11 visas resultatet från sex stycken multipla regressionsanalyser. Modell 1-3 har 

relativ tillväxt som beroende variabel, modell 4-6 har absolut tillväxt som beroende variabel. 

6.1 Tabell 11: Regressionsmodell 1 

Modell 1 - 6 har samtliga visat statistiska samband mellan variabeln ålder och tillväxt. Det 

sambandet påvisar är att tillväxten generellt sett minskar när företag blir äldre. 

Gasellföretagens relativa tillväxten antas minska aningen mer än den absoluta, men 

sammantaget är dessa minskningar i tillväxten relativt små. Ålder har således inte en avgörande 

påverkan på företagens tillväxt. Storlekskategorierna mikro, small och large har inte påvisats 

ha en statistisk påverkan på företagens tillväxt. Däremot visar modell 5 & 6 ett statistiskt 

signifikant samband mellan storlekskategorin medium och tillväxt. Det sambandet tyder på är 

att gasellföretagen i mediumstorlek generellt sett har upplevt en högre absolut tillväxt än 

företagen i resterande storlekskategorier. Variabeln koncerntillhörighet har statistisk 

signifikans i modell 1 - 3. Det här innebär att företag som ingår i en koncern generellt sett har 

en högre relativ tillväxt. Den geografiska aspekten om företagens lokalisering inom 

storstadsregion eller landsbygd har inte påvisat ha en statistisk signifikans i någon av 

modellerna. Gällande branschtillhörighet har samtliga modeller förutom 1 & 4 visat statistiska 

samband om att företagen inom handel har upplevt en högre relativ och absolut tillväxt. 

Sammantaget har variablerna ålder och koncerntillhörighet högst statistisk signifikans i 

modellerna. Detta innebär att den påverkan variablerna har på tillväxt kan med störst 

sannolikhet antas stämma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Tabell 11. Regressionsanalys. Beroende variabel: Tillväxt. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel 

inom parantes, p = Sig.  

  (Relativ 1)  (Relativ 2)  (Relativ 3)  (Absolut 1) (Absolut 2) (Absolut 3) 

 

Ålder -0,032*  -0,032**  -0,032**  -0,16**  -0,154**  -0,154** 

  (0,013)  (0,012)  (0,12)  (0,054)  (0,051)  (0,051) 

 

Mikro -1,596      -1,596 

  (1,257)      (1,257) 

 

Small   -0,118  -0,118    1,476  1,476 

    (0,293)  (0,293)    (1,222)  (1,222) 

 

Medium -0,307  -0,438  -0,438  1,442  3,125*  3,125* 

  (0,344)  (0,383)  (0,383)  (1,428)  (1,599)  (1,599) 

 

Large 0,370  0,305  0,305  3,889  5,407  5,407 

  (0,686)  (0,718)  (0,718)  (2,846)  (2,999)  (2,999) 

 

Koncern -0,936**  -0,907**  0,907**  -0,913  0,955  -0,955 

  (0,267)  (0,262)  (0,262)  (1,106)  (1,101)  (1,093) 

 

Storstad   -0,064        1,427 

    (0,264)        (1,101) 

Landsbygd     0,064    1,427 

      (0,264)    (1,101) 

Handel 0,544  0,693*    2,412    2,767* 

  (0,339)  (0,327)    (1,405)    (1,367) 

Tillv.     -0,694*    -2,767* 

      (0,327)    (1,367) 

 

Tjänster -0,197  -0,867  -0,867*  1,032  -1,518  1,249 

  (0,307)  (0,344)  (0,344)  (1,272)  (1,436)  (1,241) 

Intercept 2,603***  2,771***  2,493***  7,599***  7,804***  4,606 

  (0,490)  (0,473)  (0,505)  (2,032)  (2,107)  (2,589) 

 

R2   0,112 (0,047) 0,072(0,053) 0,072(0,053) 0,112 (0,047) 0,059 (0,039)        0,059(0,039) 

       *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. Ingen* = Ingen signifikans. 
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6.2 Tabell 12: Regressionsmodell 2 

Denna analys har genomförts för att se huruvida företagens tillväxt påverkar fortskridningen 

av den. Analysen har visat att företagens tillväxt under mätperioden, oavsett positiv eller 

negativ, är högt korrelerade med varandra. Detta kan tydas som att företagens omsättning från 

exempelvis år 2010 till 2013 i hög grad påverkar varandra. Företagen tycks således styras av 

sin tidigare tillväxt. I kontrast mot detta tycks inte företagens årliga resultat påverka deras 

fortsatta tillväxt. De visar således ingen statistisk signifikans att påverka företagens 

omsättning. Oms4Log - Oms13Log har alla en statistisk signifikans vilket innebär att det finns 

ett samband mellan dem och den beroende variabeln Oms15Log. Det finns även samband med 

företagens ålder och den beroende variabeln. Variabeln koncerntillhörighet hade inget 

signifikant samband med den beroende variabeln i denna analys. Det modellen påvisar är 

endast att företagens tillväxt styrs av den tidigare tillväxten, men självklart ingenting om de 

mänskliga faktorer som styr företagen framåt. Gasellföretagen med positiv tillväxt under 

början av mätperioden har generellt sett upplevt det under hela mätperioden, och likaså 

gällande gasellföretagen som upplevt negativ tillväxt. Vilket även kan påvisas i figur 4 och 5. 

 

Tabell 12. Regressionsanalys. Beroende variabel: Omsättning 2015 LOG  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes, p = Sig.  

       (1) 

Ålder     -0,062*** 

      (0,013) 

Oms4Log     0,505*** 

      (0,121) 

Oms7Log     -0,186*** 

      (0,043) 

Oms10Log     0,192*** 

      (0,046) 

Oms13Log     0,663*** 

      (0,046) 

Res4Log     0,030 

      (0,026) 

Res7Log     0,043 

      (0,021) 

Res10Log     0,016 

      (0,018) 

Res13Log     0,028 

      (0,018) 

Res15Log     0,008 

      (0,017) 

Intercept     -0,692 

      (1,282) 

R2 (Justerat)     0,600 (0,588) 

Antal observationer (n)    383 

       *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. Ingen* = Ingen signifikans. 
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6.3 Teoretisk återkoppling: Gasellföretagens tillväxt 

Vad som kan leda till tillväxt för företag består av en mängd heterogena faktorer. Kunskap 

inom företag, branscherfarenhet, resurstillgång och ledning är en del av detta (Julien et al. 

2008) Likaså är faktorer som dess storlek, ålder, och dess ägarskap (Delmar et al. 2003). 

Tillsammans kan dessa faktorer utgöra det hemliga receptet till framgångsrik tillväxt, på 

samma sätt som det kan förgöra ett företag. Företagen som ingår i denna analys består av 

företag inom olika branscher, åldrar och storlekar. Under tidsperioden 2000 - 2004 upplevde 

företagen en tillväxt som definieras som hög och ihållande. Gasellföretag antas inom 

forskningsområdet vara ‘one hit wonders’, vilket betyder att de antas uppnå hög tillväxt en 

gång under sin livstid (Daunfeldt & Halvarsson 2015). I denna studie kan det redogöras att det 

här nödvändigtvis inte alltid stämmer för gasellföretag. 155 av de 438 gasellföretagen har 

under mätperioden fördubblat sin tillväxt i relativa termer. 277 gasellföretag med dessa 155 

inkluderade har under mätperioden upplevt en positiv tillväxt. Dessa gasellföretag har haft en 

relativ tillväxt som sträckt sig mellan 1 - 1788 %.   

Likt Hölzl (2014) studie om att snabbväxande företags efterföljande period av tillväxt inte 

är lika hög som den första perioden, kan det förklaras att detta resultat generellt sett stämmer 

även för gasellföretagen i denna studie. Den tillväxt som skedde för alla gasellföretag under 

perioden år 2000 - 2004 kan inte matchas av den efterföljande perioden 2005 - 2015. Den första 

perioden präglades minst sagt endast av tillväxt, till skillnad från den variation av 

tillväxtmönster som trätt fram under mätperioden. Somliga gasellföretag i denna studie har 

fortsatt växa i relativt hög grad, exempelvis kluster Medium - Ultra growers, somliga har gått 

i konkurs, några har uppnått en stabilitet och vissa har djupdykt i sin omsättning. Den 

tillväxtspurt som skedde för samtliga gasellföretag under perioden 2000 - 2004, liknar till stor 

grad den tillväxtspurt som Smallbone et al. (1995) beskriver, då ett företags tillväxt beskrivs 

utvecklas diskontinuerligt under en period för att sedan uppleva en tillväxtspurt som sedan 

avtar eller stabiliseras. Denna avtagande och stabiliserande tillväxt kan ses hos företagskluster 

Small Growers och Small Divers, då dessa företags tillväxt under mätperioden generellt sett 

har stabiliserats eller helt och hållet avtagit. Garnsey & Heffernan (2005) har i en studie visat 

att den typ av höga tillväxt som sker för snabbväxande företag tenderar att följas upp av bakslag 

och stagnation i tillväxten. Under perioden 2004 - 2015 har 55 företag blivit inaktiva av olika 

anledningar och 106 företag har upplevt en negativ tillväxt med upp och nedgångar. Vad 

fortsatt hög, stabiliserande eller avtagande tillväxt kan bero på för gasellföretagen i denna 
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studie analyseras i följande avsnitt. Utifrån tabell 10 kan det även tilläggas att gasellföretagens 

tillväxt under olika tillfällen av mätperioden, oavsett positiv eller negativ, har påverkat deras 

fortsatta tillväxt. Företagens omsättning under tidigare år har därför gett förutsättningar för 

deras framtida tillväxt. Detta kan styrkas av Ijiri & Simons’ (1967) resonemang om att tidigare 

tillväxt kan skapa en positiv autokorrelation av gasellföretagens fortsatta tillväxt, och likaså 

för de företag som upplevt negativ tillväxt under mätperioden.  
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6.4 Teoretisk återkoppling till faktorer 

De faktorer som nu kommer analyseras i relation till företagstillväxt är 

regressionsanalysernas oberoende variabler.  

6.4.1 Geografisk plats 

Forskningsområdet om geografiska platsers effekt på entreprenöriell aktivitet och tillväxt är 

relativt litet och obeprövat. Entreprenöriell aktivitet antas variera i regioner och effekter av 

exempelvis företagskluster kan ha en stor påverkan på företags tillväxt. Acs & Mueller (2008) 

har undersökt sambandet mellan gasellföretags tillväxt och deras geografiska ursprung. 

Gasellföretag antas ha störst sannolikhet att uppleva hög tillväxt i regioner som kallas för 

“gasellregioner”. Dessa regioner karaktäriseras av stora städer med företagskluster, universitet 

och även forskningsanläggningar. Regionerna har heltäckande infrastrukturer av 

kommunikation som underlättar kunskapsutbyten mellan företag. Exempel på gasellregioner 

är Sillicon Valley, Route 128 och Cambridge Region. I Sverige finns det således inte några 

självklara gasellregioner utifrån Acs & Muellers (2008) definition. De geografiska områden 

som är inkluderade i denna studie som storstadsregioner är Stockholms län, Västra Götalands 

län och Skåne län. Dessa områden inkluderar Sveriges tre största städer och är även de områden 

som har högst frekvens av gasellföretag. Regressionsanalyserna som har genomförts har 

däremot visat att storstadsregionerna inte haft en signifikant påverkan på gasellföretagens 

tillväxt. Storstadsregionerna står däremot för 55 procent av samtliga gasellföretag och deras 

sammanlagda yta är i jämförelse med landsbygdens yta väldigt liten.  

Gasellföretagen inom storstadsregionerna och landsbygd har således ingen markant skillnad 

gällande graden av tillväxt. Regressionsanalyserna indikerar endast att gasellföretagen i denna 

studies urval har upplevt en högre relativ tillväxt på landsbygden. Den absoluta tillväxten ter 

sig däremot likadan mellan storstadsregion och landsbygd. Regressionsanalyserna visar inte 

heller någon ingen statistisk signifikans om detta, utan indikerar endast att tillväxten hos denna 

studiens urval har påverkats av geografisk plats till viss del. De geografiska aspekter som Stam 

(2005), Acs & Mueller (2008) och Audretsch & Dohse (2007) beskriver påverka gasellföretags 

tillväxt kan därmed bekräftas eller avfärdas. Således kan det nämnas att frekvensen av antal 

gasellföretag i storstadsregionerna är högre än i landsbygdsregionerna. Detta kan eventuellt 

tyda på att storstadsregionernas infrastruktur främjar, på liknande sätt som företagskluster gör, 

en högre entreprenöriell aktivitet. Den geografiska närheten inom storstadsregioner kan antas 
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leda till förhöjda nivåer av entreprenöriell aktivitet, som i sin tur främjar kunskapsspridning, 

nätverk och teknologisk kompetens. Enligt en undersökning från SCB, visade Andersson & 

Poldahl (2016) att gasellföretag antas till större grad vara ett “storstadsfenomen”, och ungefär 

63 av Sveriges gasellföretag var 2016 placerade i en storstadsregion. I denna studie tillhörde 

54,6 av gasellföretagen storstadsregioner. 

 

6.4.2 Storlek 

Evans (1987) & Delmar et al. (1998) har båda observerat att små företag tenderar att uppleva 

snabbare tillväxttakt än stora företag. 78 procent av gasellföretagen år 2005 dominerades av 

mikro- och smallstorlek. Vad detta resultat indikerar är att majoriteten av gasellföretag i denna 

studie upplevde tillväxt när de befann sig i mikro- och smallstorlek. Företag inom dessa 

storlekar antas generellt sett ha lättare att uppnå hög relativ tillväxt, samtidigt som företag av 

större storlek antas ha lättare att uppnå en högre absolut tillväxt (Evans 1987). I 

regressionsanalyserna har samtliga storlekskategorier förutom medium visat ett insignifikant 

samband med tillväxt. Kategorin medium visades ha ett statistiskt samband med företagens 

absoluta tillväxt. Företagen som klassificerades som medium omsatte år 2005 mellan hundra 

och femhundra miljoner kronor. Det statistiska samband som lyckats påvisas innebär att dessa 

företags storlek har påverkat deras absoluta tillväxt under mätperioden. Detta resultat stämmer 

med Evans (1987) resonemang om att större företag har tendenser till att uppnå hög absolut 

tillväxt, således på grund av deras redan höga omsättning och därmed storlek. Gällande de 

resterande storlekskategorierna har inget signifikant samband kunnat fastställas. Däremot, likt 

resonemanget som Evans (1987) presenterar; att små företag har högre tendenser att 

misslyckas än vad stora företag antas ha, kan detta i viss mån påvisas gällande företagen som 

blivit inaktiva under mätperioden. 45 av 55 företag som under mätperioden blev inaktiva av 

olika anledningar var i storlekskategorierna mikro och small. De resterande tio företag som 

under mätperioden blev inaktiva var medium- och largestorlek. Evans (1987) för även ett 

resonemang om att större företag generellt sett har en högre överlevnadsförmåga. Utifrån detta 

kan det resoneras att de mindre gasellföretagen i studien hade en lägre överlevnadsförmåga i 

jämförelse med företagen i medium- och largestorlek. Däremot kan detta resonemang endast 

stödjas av studiens slumpmässiga urval, ej utifrån statistisk signifikans. Vad den lägre 

överlevnadsförmågan beror på kan exempelvis vara resursbrist, just eftersom 94,5 procent av 

företagen inte ingick i en koncern. Resonemanget som Barney (1991) och Morris et al. (1990) 
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diskuterar, om att företag som inte ingår i koncern generellt sett har mindre resursåtkomst, kan 

därmed vara en av flera förklarande faktorer till varför de blev inaktiva. Även konjunkturella 

faktorer kan ha spelat en roll för somliga gasellföretag under mätperioden.  

Huruvida storlekskategorier, exkluderat medium, har påverkat gasellföretagens tillväxt är 

svårförståeligt och kan inte statistiskt fastställas i denna studie. Gasellföretag i mediumstorlek 

upplevde däremot en hög absolut tillväxt i jämförelse med andra storlekskategorier. Dessa 

företag omsatte minst hundra miljoner år 2005, och deras fortsatta tillväxt kan till stor grad ha 

underlättats av den redan uppnådda storleken i form av tillgängliga resurser och säkerhet i form 

av marknadsacceptans och etablering.  

 

6.4.3 Ålder 

Företagens ålder i relation till deras tillväxt har visats ha ett klart samband i denna studie. Desto 

äldre företagen blir desto mindre tillväxt upplever de. Det här resultatet är likt vad tidigare 

forskning kommit fram till (Evans 1987; Dunne et al. 1994; Delmar & Davidsson 2003). 

Gasellföretagens tillväxt antas däremot minska i låg grad. Denna studies undersökta företag är 

verksamma inom en mängd olika branscher, som i sin tur antas ha unika institutionella och 

industriella faktorer som påverkar tillväxt (Carroll & Hannan 2000). Ett flertal studier (Lotti 

et al. 2009; Bartelsman et al. 2013; Geroski & Gugler 2004) har visat att ett företags ålder antas 

påverka dess tillväxt oavsett branschtillhörighet. Denna studie har visat liknande resultat. Den 

ålder ett gasellföretag har antas därmed påverka dess tillväxt oavsett branschtillhörighet. 

Denna slutsats kan stödjas av faktumet om att variabeln ålder visade statistisk signifikans i 

relation till gasellföretagens tillväxt. Det stödjer den generella tesen (Evans 1987; Dunne et al 

1994; Delmar & Davidsson 2003; Lotti et al 2009; Bartelsman et al. 2013; Geroski & Gugler 

2004) om att den proportionella takten av tillväxt avtar när företag blir äldre. Dessa studier har 

i majoritet fokuserat på ‘vanliga’ företag, dvs. inte gasellföretag. Därmed kan denna studie 

påstå att även gasellföretags tillväxttakt generellt sett avtar med dess ålder.  

En annan intressant aspekt gällande gasellföretagens ålder kan kopplas till ålderns påverkan 

på dess överlevnadsförmåga och tillväxtvariabilitet. Sandgasellernas genomsnittliga ålder var 

exempelvis 15,25 år när de utnämndes till gasellföretag, och de Outtröttliga gasellernas 

genomsnittliga ålder var 12,4 år. Utifrån de Outtröttliga gasellernas fem kluster minskar deras 

genomsnittsålder desto högre relativ tillväxt de har (Ultra growers har t.ex. 11 som 

genomsnittsålder, Super growers har 11, Large har 12, Medium har 13, Small har 15). Likt 
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Evans (1987) resonemang om att variabiliteten hos tillväxten minskar med ålder kan denna 

studie påvisa att gasellföretagen visar mönster som stämmer överens med resonemanget. 

Resonemanget om att företags tillväxt minskar med åldern stödjs även av detta resultat. 

Sammanfattningsvis har denna studie med stor säkerhet kunnat fastslå att ålder har en påverkan 

på gasellföretags fortsatta tillväxt. Den är således inte avgörande för majoriteten av 

gasellföretagens tillväxt, men kan antas spela en viktig roll under företagens livscykler. 

 

6.4.4 Branschtillhörighet 

Carroll & Hannan (2000) beskriver att branschtillhörighet inte antas vara relaterat till företags 

tillväxt per se, men anses vara relaterat till tillväxtprocessen. Branscher kan påverka tillväxt 

men kan således vara svår att se, eftersom industriella och institutionella variabler ter sig olika 

branscher sinsemellan. Gasellföretagen i denna studie är uppdelade i tre branscher; 

tillverkning, handel & tjänster. 176 st går under tillverkning, 159 under tjänster och 103 under 

handel. Resultaten som denna studie kommit fram till kan ställas mot tidigare forskning 

gällande tillväxt inom specifika branscher. Storey et al. (1994) har visat att högteknologiska 

företag upplever en hög tillväxttakt och att tillväxt vanligtvis är koncentrerat i specifika 

branscher. Till skillnad från detta resultat kan denna studie redogöra att mest relativ och absolut 

tillväxt skedde inom branschen handel. Inom denna bransch ingår endast företag som specifikt 

sysslar med handel, till skillnad från de två andra branscherna. Att som gasellföretag i denna 

studie vara verksam inom handel innebär dels en liten ökning i den relativa och absoluta 

tillväxten. Hur branschen i sig påverkar gasellföretagens tillväxt är däremot svårare att förstå. 

I kontrast till detta påvisar de resterande branscherna tillverkning och tjänster en signifikant 

mindre påverkan på tillväxten. Gasellföretag inom branschen tillverkning antas uppleva 

mindre tillväxt i både relativa och absoluta termer. Inom denna bransch ingår flest antal företag 

och inkluderar företag som har verksamhet inom byggverksamhet, energi, vatten & el, 

tillverkning och utvinning. Den sista branschen, tjänster, inkluderar företag inom hotell & 

restaurang och gruppen juridik, ekonomi, vetenskap & teknik. Dessa företag har under 

mätperioden upplevt en aning lägre relativ tillväxt än tillverkning och handel. Resultaten som 

regressionsanalyserna visar är signifikanta och utesluter att slumpen har skapat dem. Däremot 

är det svårt att förstå utifrån tidigare forskning huruvida dessa branscher påverkat tillväxten. 

Carroll & Hannan (2000) beskriver att branscher är så pass unika att de bör studeras separat. 

Heterogeniteten antas, i korta drag, bero på skillnader mellan industriella och institutionella 



50 

 

variabler som är branschspecifika. Skillnaderna antas sedan påverka branschens konkurrens, 

inträdesbarriärer, teknologi och livscykler. Samtidigt betonar Bridge et al. (1998) att det kan 

vara missledande att ha för mycket förtroende på branschers effekter. Halabisky (2006) har 

med liknande resultat kommit fram till att specifika industrier inte nödvändigtvis behöver vara 

predisponerade för tillväxt. I vår studie är det således av svårighet anta hur branscherna i 

praktiken påverkar gasellföretagens tillväxt. Det som kan sägas om att handel påverkat 

gasellföretagens tillväxt mest, till följd av tillverkning och sedan tjänster, är att gasellföretagen 

inom handel eventuellt har kunnat använda positiva makroeffekter av branschens 

konkurrenssituation och miljö under mätperioden. De branschspecifika- och institutionella 

variablerna som påverkar en bransch är som sagt svåra att härledas till att ha en direkt påverkan 

på ett företags tillväxt, snarare är ett företags tillväxtprocess i det hela av större fokus när det 

gäller detta branschperspektiv. Branscher kan i denna studie antas, likt Delmar et al. (2003), 

påverka gasellföretagens tillväxtmönster. Delmar et al. (2003) resonerar att de skillnader som 

finns i branscher kan diskuteras och förklaras i fördjupande termer av exempelvis branschernas 

kunskapsintensitet, nya marknader vs. traditionella branscher, tillverkning vs. 

tjänstebranscher, samt att med hjälp av ett teoretiskt djupdyk i dessa termer lättare förstå hur 

olika branschers mekanismer påverkar ett företags tillväxt.  

 

6.4.5 Koncern 

Att som företag ingå i en koncern kan ha fördelar och nackdelar (Barney 1991; Morris & 

Trotter 1990). I vår studie har gasellföretags relativa tillväxt generellt sett gynnats av att tillhöra 

en koncern. Vad koncerntillhörighet har tillfört dessa företag kan, likt Barney (1991) och 

Morris & Trotter (1990) resonemang, vara en ökad mängd resurser. Den ökade tillgängligheten 

av resurser innebär således förbättrade möjligheter till att exploatera möjligheter. För 

gasellföretagen som ingår i en koncern antas deras relativa tillväxt öka, men inte den absoluta 

tillväxten. Gasellföretagen som har ökat sin tillväxt allra mest i relativa tal antas tillhöra en 

koncern. Sambandet kan även tyda på att majoriteten av företag som har upplevt en negativ 

tillväxt inte har tillhört en koncern. Hur som helst har koncerntillhörighet ett positivt samband 

med gasellföretagens relativa tillväxt under mätperioden. En intressant aspekt gällande detta 

resultat är att Delmar et al. (2003) har sett att snabbväxande företag som inte tillhörde en 

koncern upplevde en hög relativ tillväxt. Och i kontrast mot detta visade studien även att 

majoriteten av snabbväxande företag som upplevde hög absolut anställnings- och 
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omsättningstillväxt tillhörde en koncern. Deras studie omfattade dock cirka12 000 företag, 

vilket i sin tur troligtvis kan leda till annorlunda resultat.  

Resultatet om att koncerntillhörighet leder till ökad relativ tillväxt kan utifrån Barney (1991) 

och Morris & Trotter (1990) förklaras från ett teoretiskt perspektiv. Företag inom en koncern 

antas ha tillgång till olika och mer resurser via sin koncern. I detta resonemang följer även 

antagandet om att denna ökade tillgänglighet av resurser leder till större möjligheter att 

exploatera nya möjligheter, vilket därmed kan skapa framtida förutsättningar för tillväxt. 

Företag inom koncerner kan däremot uppleva en mindre flexibilitet på grund av koncernens 

styrning av företaget. Barney (1991) och Morris & Trotters (1990) resonemang menar även att 

det således finns en högre flexibilitet inom företag som inte tillhör en koncern, dock saknar 

dessa företag tillgängligheten av resurser och kan därmed inte agera på möjligheterna. Resurser 

från koncerner kan därmed i somliga fall, då tillväxt är beroende av exploatering av nya 

möjligheter samt för överlevnad etc., vara avgörande för ett företag. Detta resonemang kan i 

stor grad överföras till gasellföretagens tillväxt. Gasellföretagen omsätter mycket kapital och 

har samtliga upplevt ihållande tillväxt, som i många fall ledde till en stagnation eller avtagande 

tillväxt. Hölzl (2014) resultat om att snabbväxande företag nödvändigtvis inte heller behöver 

ha en ökad överlevnadsförmåga på grund av tidigare tillväxt, kan kopplas till att resonemanget 

om att koncerner i somliga fall har förmågan att tillföra nödvändigt kapital för gasellföretagets 

fortskridning och därmed överlevnad. Förutom resursaspekten, kan koncerntillhörighet 

eventuellt även bidra med nödvändig manageriell kunskap som kan leda gasellföretaget i rätt 

riktning. Parker et al. (2010) betonar att somliga aspekter gällande ledningen av ett 

gasellföretag som t.ex. styrning och val av företagsstrategier kan vara av stor vikt för ett 

gasellföretags framgång. De gasellföretag som under mätperioden blev inaktiva var 

sammanlagt 55 st, och endast tre av dessa tillhörde en koncern. Aspekten om resursbrist kan 

eventuellt vara en faktor som avspeglats i avsaknaden av koncerntillhörighet. 42 procent av 

gasellföretagen som upplevde positiv tillväxt under mätperioden tillhörde en koncern, i 

kontrast mot att 35 procent av gasellföretagen som upplevde negativ tillväxt tillhörde en 

koncern. Likt Barney (1991), Morris & Trotter (1990) & Delmar et al. (2003) kan denna studie 

hävda att koncerntillhörighet påverkar ett gasellföretags tillväxt.  
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6.5 Konjunkturens påverkan 

 

Det ekonomiska läget i Sverige har under studiens mätperiod skiftat. Från 2006 fram tills 

finanskrisen 2008 var det högkonjunktur. Banker tvingades skriva ned hundratals miljarder 

dollar i bostadsogbligationer, men den svenska ekonomins direkta exponering mot den 

amerikanska bostadsmarknaden var liten, dock orsakade finanskrisen ett finansiellt efterskalv 

i hela världen. I Sverige ökade osäkerheten om vilka låntagare som ansågs vara kreditvärdiga 

samtidigt som tillgången på krediter minskade på de finansiella marknaderna. Den svenska 

ekonomin gick ner i en kraftig lågkonjunktur.  

Konjunktur används som begrepp för att beskriva den sammanlagda ekonomiska aktiviteten 

i ett land. När en konjunkturuppgång sker betyder det att ett lands bruttonationalprodukt växer 

snabbare än dess potentiella bruttonationalprodukt, och vid en konjunkturnedgång växer 

istället bruttonationalprodukten långsammare än det potentiella.  

Under studiens mätperiod blev 55 företag inaktiva. Konkursutvecklingar kan vara en 

konjunkturindikator, det vill säga att under högkonjunktur och ekonomisk uppgång minskar 

konkurser samtidigt som konkurserna normalt ökar vid en lågkonjunktur.  

Få företag som ingått i koncerner har gått i konkurs, likaså gällande företag i storlek medium 

och large. Inom branschen handel har minst antal företag gått konkurs. Utifrån figur 6 kan man 

utläsa att det år 2006, 2008, 2010 och 2012 skedde flest antal konkurser. Det som är 

anmärkningsvärt för dessa företag är att 94,5 procent av företagen inte tillhörde en koncern 

och att majoriteten av gasellföretagen är av storlek mikro och small.  

Konkurserna åren nära inpå finanskrisen var år t.ex. år 2006 sju stycken, och år 2007 sex 

stycken.  

 

När finanskrisen slog till ökade inte denna siffra anmärkningsvärt. År 2008 skedde det nio 

konkurser. Däremot var Sveriges ekonomi och företagande inte oberört av finanskrisen, 

snarare tvärtom. Finanskrisen och lågkonjunkturen förstärkte varandra i en olycklig 

växelverkan. Ett komplicerat nät av skulder, lån och återförsäkringar gjorde att många aktörer 

hängde ihop, vilket därmed möljiggjorde att den nedåtgående spiralen fortsatte att verka. Ett 

exempel på hur spiralen påverkade finanssektorn var att det ökade antalet konkurser som 

skedde i ekonomin tillsammans med den ökade arbetslösheten, slog tillbaka när låntagare inte 

klarade av att betala räntor. I den nedåtgående spiralen ingick även en större osäkerhet på 

börsen och den finansiella marknaden (DN 2017). Lågkonjunkturen som Sveriges ekonomi 
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befann sig i påverkade företagande i en stor omfattning och bankerna upplevde generellt sett 

en finansiell osäkerhet.  

Hur påverkade lågkonjunkturen gasellföretagen? Det är inte helt enkelt att förstå. Konkurser 

och arbetslöshet antas öka under lågkonjunkturer. Det finns således ett bortfall av gasellföretag 

som inte kunde identifieras för studien. 438 företag kunde identifieras av 652 stycken. Vad 

som hände med dessa företag, dvs. bortfallen, har studien inte fokuserat på just på grund av 

otillgänglig data, och användandet av andra databaser har inte genomförts. Det som går att 

säga är att det skedde nio stycken konkurser samma år som finanskrisen slog till och endast tre 

konkurser under 2009. Det finns således ingen statistisk grund att basera ett antagande på 

gällande huruvida lågkonjunkturen orsakade konkurser eller inte hos gasellföretagen under 

mätperioden. Konkursutvecklingar kan vara en konjunkturindikator, det vill säga att under en 

lågkonjunktur kan det förekomma fler antal konkurser. Den osäkerhet som rådde i Sverige 

under denna tid påverkade med stor möjlighet även gasellföretag i en stor utsträckning, men 

utifrån den data som denna studie har samlat in, har ingen statistisk analys genomförts gällande 

detta. Dock kan det antas att lågkonjunkturen under denna period påverkade gasellföretagen 

på ett eller annat sätt. Det går att utläsa i figur 5 att samtliga grupper inom kategorin 

Sandgaseller år 2008 började uppleva en mer negativ tillväxt. Samtliga gruppers kurvor rörde 

sig nedåt efter år 2008. Lågkonjunkturen som svepte genom Sverige kan därmed ha påverkat 

dessa gasellföretag mer negativt än de gasellföretag som upplevde mer stabil tillväxt. Det 

handlar om en generaliserad påverkan på samtliga företag i Sverige, då somliga var mer sårbara 

och andra mindre sårbara. Det går att spekulera i frågan om att somliga branscher var mer 

mottagliga för de negativa effekter som lågkonjunkturen förde med sig, och att gasellföretag 

som redan upplevde en sårbarhet vid detta lag påverkades mer negativt än andra gasellföretag. 

Exogena krafter som företag endast kan påverka i en liten mån eller ingen alls, var i detta skede 

förhöjda, och det är inte helt osannolikt att gasellföretag som ingår i bortfallet gick i konkurs 

under denna period.    
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7. Diskussion 

Forskningsområdet om tillväxt inom företag är heterogent. Faktorer inom forskningsområdet 

som antas påverka gasellföretags tillväxt är exempelvis ledning, struktur och 

makroekonomiska effekter. Ett företags motivation för tillväxt anses även inom forskningen 

vara en viktig komponent för att tillväxt ska ske. I denna studie har 383 gasellföretags tillväxt 

undersökts mellan åren 2005 - 2015. Under perioden 2000 - 2004 upplevde samtliga företag 

en ihållande hög tillväxt. Gasellföretagen har därmed redan upplevt en imponerande tillväxt. 

277 av dessa 383 gasellföretag har således efter perioden av fyra års tillväxt fortsatt att uppleva 

en hög tillväxt. 120 gasellföretag har upplevt en relativ tillväxt mellan 1 - 99 %. Resterande 

157 har upplevt en tillväxt mellan 100 - 1788 %. Gasellföretagens fortsatta tillväxt kan därmed 

anses vara imponerande. Somliga har alltså generellt sett upplevt tillväxt under femton års tid 

och fortsätter än idag att växa. 106 gasellföretag har upplevt en negativ tillväxt under 

mätperioden. Lite mer än hälften av dessa har minskat sin tillväxt med mellan (-1) - (-50) 

procent. Resterande 48 gasellföretag har upplevt en mer kritisk nedgång i sin tillväxt.  

Vad denna studie har kommit fram till är att det finns ett antal faktorer som har påverkat 

gasellföretagens tillväxt under mätperioden. Faktorerna som antas ha mest påverkan på 

tillväxten är gasellföretagets ålder och om det tillhör en koncern eller inte. Detta stämmer 

överens med vad tidigare forskning har kommit fram till. Åldern ett gasellföretag har kan 

eventuellt innebära olika förutsättningar för gasellföretaget beroende på hur ungt eller gammalt 

företaget är. Desto yngre ett gasellföretag är, desto större motivation för tillväxt kan eventuellt 

existera. Företaget har således endast påbörjat sin utvecklingskurva och tillväxt kan därmed 

vara ett potentiellt framtida mål att uppnå när dess förutsättningar tillåter det att ske. När 

tillväxt väl har uppnåtts kan detta i sin tur ge en blodad tand för fortsatt tillväxt samt skapa 

ekonomiska förutsättningar för det med hjälp av användingen av ackumulerade resurser och 

tillgångar. Med tidens gång kan det även te sig på viset att det sker ett avtagande i ledningens 

motivation för tillväxt då en marknadsmättnad trädit fram. Andra mål än tillväxt blir eventuellt 

mer intressanta för gasellföretaget. En aspekt kring huruvida ett gasellföretags 

innovationsförmåga och produktförnyelse kan förklara dess tidsmässiga långa och fortsatta 

tillväxt, kan eventuellt vara av intresse och därmed gå emot ålderns ’negativa’ effekter på 

tillväxt.  

Aspekter relaterade till företagsledning, som berör mänskliga faktorer bakom ett 

gasellföretags framgång har denna studie inte undersökt. Men kan eventuellt i viss grad höra 
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ihop med det resultat som denna studie kommit fram till gällande gasellföretagens 

koncerntillhörighet. De teoretiska perspektiven om koncerntillhörighetens påverkan på 

tillgången av resurser berör endast de fysiska resursernas påverkan på tillväxt. I denna aspekt 

bör även ett perspektiv om humankapital föras fram, som på liknande sätt som de fysiska 

resurserna, underlättar gasellföretagets utveckling med hjälp av rätt kompetens och 

administration. Koncerntillhörighet kan således bidra med mänsklig kompetens vilket i 

somliga fall kanske är av större vikt än resurser i form av kapital och andra tillgångar.  

Gasellföretagens tillväxt har även påverkats av sin storlek, branschtillhörighet och 

geografiska ursprung.  

Storleken visades ha ett signifikant samband med mediumföretags absoluta tillväxt. Detta 

knyter an till det teoretiska fält som förklarar att ett företags storlek påverkar dess tillväxt. 

Redan ackumulerade resurser, marknadsacceptans för produkter och tjänster, samt tillgångar i 

form av anställda kan vara faktorer som bidragit till att gasellföretagen i mediumstorlek påvisat 

en högre absolut tillväxt.  

Branschtillhörighet är en annan faktor som i denna studie visats påverka gasellföretagens 

tillväxt. Branschen handel visades leda till mest positiv tillväxt, men vad detta beror på är svårt 

att säga. Somliga branscher, likt Storey et al. (1994) beskriver, kan under olika tidsperioder 

vara predisponerade för hög tillväxt, men resultaten kan även, ur ett makroekonomiskt 

perspektiv vara en slump. Som Bridge et al. (1998) beskrev kan det vara missvisande att lita 

på att specifika branscher har tendenser att uppleva tillväxt. Eftersom institutionella och 

industriella variabler skiljer sig mellan branscher, försvårar detta branschperspektivet. Dessa 

variabler kan även förändras, och eftersom denna studie har mätt tillväxt under en tolvårsperiod 

har troligtvis alla branscher inkluderade i denna studie förändrats på olika sätt. Metodmässigt 

hade detta eventuellt kunnat bemötas om studien innefattade branschinformation och 

perspektiv på konsumenters efterfrågan och trender inom den svenska ekonomin.  

Gasellföretagens geografiska ursprung har således inte varit avgörande för deras tillväxt. 

Frekvensen av antal företag inom storstadsregioner är dock större. Detta kan eventuellt bero 

på faktorer som högre befolkningsdensitet, bättre kommunikativ infrastruktur som underlättar 

företagande, och en allmänt bättre geografisk närhet som skapar praktiska möjligheter till att 

starta och bedriva företag. Storstadsregioner har inte verkat ha en signifikant effekt på 

gasellföretagens tillväxt, men kan däremot ha påverkat företagen på andra sätt - vilket 

eventuellt kan förklaras av den geografiska närheten. Tillgång till kompetent personal, extern 

kunskap, konsumenters efterfrågan och nätverk tillhör denna aspekt. 
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Ett annat perspektiv som antas ha påverkat gasellföretagens tillväxt under mätperioden är 

ett makroekonomiskt perspektiv. Sveriges konjunktur har under mätperioden både skiftat upp 

och ner med en start i en högkonjunktur, för att sedan gå in i en djup finanskris och 

lågkonjunktur, för att i slutet av mätperioden återhämta sig och börja gå mot en högkonjunktur. 

Box et al. (2016) menar att konkurser kan vara en konjunkturindikator vilken skulle påvisa att 

fler konkurser skulle kunna ske under en lågkonjunktur än under en högkonjunktur. Under 

studiens period blev 55 företag inaktiva och flest företag blev inaktiva under åren 2006, 2008, 

2010 och 2012 vilket skulle kunna påvisa att företagen blivit inaktiva relativt jämt fördelat 

över konjukturcykeln, men med något fler runt finanskrisen och efterföljande år. De företag 

som blivit inaktiva har till största del varit av storlek mikro och small och inte tillhört en 

koncern. Detta kan påvisa att koncerntillhörighet och storlek på gasellföretagen har haft en 

påverkan på deras överlevnad. Det konjunkturella perspektivet har däremot inte undersökts 

genom regressionsanalys utan endast via deskriptiv statistik. Det som går att säga är att 

lågkonjunkturen, med stor sannolikhet, påverkade gasellföretagen i denna studie, men på olika 

sätt. Hur lågkonjunkturen mer specifikt påverkade varje enskilt gasellföretag kan denna studie 

inte dra slutsatser om. Ur ett generellt perspektiv kan det antas att de gasellföretag som 

exempelvis redan upplevde ekonomiska svårigheter och negativ tillväxt var mer sårbara under 

finanskrisens lågkonjunktur.   

Den paneldata som har insamlats har metodmässigt bidragit till att intressanta 

regressionsanalyser har varit möjliga att genomföra. En aspekt som inte har undersökts, men 

som med all medvetenhet är av stor vikt, är aspekten om de mänskliga faktorerna bakom 

gasellföretagens tillväxt. Det är trots allt en mängd individer bakom företagen som drivit 

företagen framåt. Med hjälp av vår studies resultat anser vi att ett nytt perspektiv har belysts 

om gasellföretags tillväxt, och i relation till kvalitativa studiers resultat om mänskliga faktorers 

påverkan på tillväxt, kan detta ämne förhoppningsvis lättare förstås och förklaras.   
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8. Slutsatser  
De gasellföretag som har fortsatt uppleva tillväxt under mätperioden har upplevt olika mönster 

av tillväxt. Generellt sett kan inte gasellföretagens utveckling, utifrån tidigare forskning, helt 

och hållet förklaras av en enskild studies resultat. Ett fåtal studiers (Smallbone 1995; Daunfeldt 

& Halvarsson 2015; Hölzl 2014) resultat om fortsatt tillväxt har överensstämt med denna 

studies. De mönster av positiv tillväxt som har observerats skiljer sig mest gällande graden av 

uppnådd tillväxt. Kluster 1 - 4 har exempelvis upplevt liknande mönster av tillväxt, förutom 

kluster 1 som upplevt en nedgång samtidigt som resterande upplevde motsatsen. Kluster 5, 

som endast består av åtta företag, har upplevt en egen grad av snabb och ihållande tillväxt. 

Utifrån dessa tillväxtmönster skiljer de sig från tidigare forskning. Smallbone (1995) har 

observerat att tillväxt utvecklas diskontinuerligt under en längre tidsperiod med en snabb 

tillväxtspurt som följs av en avtagande och stabiliserande period. Detta går emot 

tillväxtmönstret hos de gasellföretag som fortsatt uppleva tillväxt i denna studie. Tillväxten 

har således inte avtagit eller stabiliserats för samtliga. Däremot, för de gasellföretag som 

upplevt en negativ tillväxt kan Smallbones’ (1995) antagande om en avtagande och 

stabiliserande period appliceras.  

Att företag med hög tillväxt är ‘one-hit wonders’ kom Daunfeldt & Halvarsson (2015) fram 

till i sin studie om svenska snabbväxande företag. Hög tillväxt observerades endast ske vid ett 

tillfälle för de undersökta företagen, och samma nivå av tillväxt uppnåddes inte en andra gång. 

Ett antal gasellföretag som undersökts i denna studie kan inte antas vara ‘one hit wonders’ med 

tanke på deras fortsatta tillväxt under mätperioden. Ungefär 140 gasellföretag har upplevt en 

fortsatt tillväxtökning mellan 100 - 1000 % (Endast 16 st som upplevt mellan 500 - 1000%). 

Samtliga gasellföretag i denna studie kan därmed inte antas vara ‘one hit-wonders’.  

Vilka faktorers påverkan på tillväxt, utifrån tidigare forskning, stämmer överens med denna 

studies resultat? Sammanfattningsvis har Delmar et al. (2003) påvisat att samtliga faktorer: 

ålder, storlek, bransch och koncerntillhörighet, påverkar snabbväxande företag. Vår studie har 

även observerat detta men med annorlunda resultat utifrån tidigare forskning. Att ålder 

påverkar ett företags tillväxt har både Evans (1987) och Dunne et al. (1994) observerat. Denna 

studies resultat stödjer dessa tidigare forskningsresultat med resultatet om att gasellföretagens 

relativa och absoluta tillväxt avtar med åldern. 
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Tidigare forskning har visat att exempelvis högteknologiska branscher (Storey 1994) har 

tendenser till att uppleva högre tillväxt än andra branscher. Denna studie har inte observerat 

resultat av detta slag, branschen handel uppvisade högst tillväxt.  

Ett antal studier (Davidsson & Delmar 1997, 1998; Wiklund et al. 2009) har undersökt om 

snabbväxande företag har dominerats av storleken small eller inte. Vid början av mätperioden 

bestod 78 procent av gasellföretagen av mikro- och smallföretag. I kontext kring 

gasellföretagens fortsatta tillväxt, kan resultat av Delmar et al. (2003) om sambandet storlek 

och tillväxt kontrasteras gentemot denna studies resultat. Snabbväxande företag som upplevt 

hög absolut tillväxt bestod i majoritet av small- och mediumstorlek. Vår studie påvisar även 

liknande resultat då gasellföretagen i mediumstorlek påvisade högst absolut tillväxt.  

Gällande geografiskt ursprung visar vår studie inte något samband mellan tillväxt och 

gasellföretagets geografiska ursprung. Gasellföretag har därmed inte vuxit mer inom 

storstadsregionerna. Däremot förekommer det fler gasellföretag inom storstadsregionerna, 

ungefär 5 procentenheter fler. Detta stämmer i viss grad överens med Acs & Muellers (2008) 

resonemang om att gasellföretag ofta förekommer mer frekvent inom storstadsregioner (även 

benämnda som gasellregioner).   

Delmar et al. (2003) har visat att ägarskap inom snabbväxande företag påverkade företags 

tillväxtmönster, både snabbväxande företag som hade stadig omsättningstillväxt, och 

snabbväxande företag med stadig absolut anställning- och omsättningstillväxt var företag som 

tillhörde en koncern. Ett intressant resultat som deras studie kom fram till var att företag som 

hade hög relativ anställnings- och omsättningstillväxt inte till majoritet tillhörde en 

koncerngrupp. Till skillnad från detta visade vår studie att gasellföretag som tillhörde en 

koncerngrupp hade just hög relativ omsättningstillväxt. 

Sammanfattningsvis är dessa slutsatser intressanta i avseendet om vad som påverkar 

gasellföretags utveckling och att företagen kan se ut på väldigt många sätt och vara verksamma 

inom vitt skilda branscher. Även aspekten om att gasellföretag uppfattas vara unga moderna 

startup-företag stämmer nödvändigtvis inte, det finns ett flertal gasellföretag i denna studie 

som har funnits under stora delar av andra hälften av 1900-talet. Likaså kan det diskuteras om 

somliga av företagen i populationen bör definieras som gasellföretag, och att Dagens Industris 

definition därmed bör exkludera företag som tillhör internationella och eventuellt nationella 

koncerner. Det finns således ett antal företag inom urvalet som är en del av både stora 

nationella och internationella företagskoncerner, dessa företag kan således antas ha ett 

försprång resurs- och kunskapsmässigt i jämförelse med de ’vanliga’ företagen. Det kan 
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eventuellt te sig så att många av dessa internationella företag inte behöver anstränga sig i alls 

samma grad som inhemska gasellföretag behöver, och att definitionen därmed inte antas vara 

svåruppnådd för dessa företag. 

När det gäller konjunkturens påverkan på gasellföretagen och specifikt påverkan på antal 

konkurser under finanskrisen 2008, kan denna studie inte dra någon slutsats om detta. Dock, 

som i diskussionsavsnittet, är det ändå av vikt att nämna att den lågkonjunktur och kris som 

Sverige gick igenom 2008, med största sannolikhet påverkade gasellföretagen men var således 

inte avgörande för deras framtid.  

 Aspekten om att gasellföretag uppfattas vara ’vinnare’ när de utnämns av Dagens Industri 

kan ifrågasättas. Nästan vad som helst kan ske efter utnämnandet. Som tidigare har nämnts 

gick 214 av de 652 gasellföretag inte att hitta i databasen Retriever. 55 av de som identifierades 

gick i konkurs och 106 stycken upplevde en negativ tillväxt och 277 upplevde en fortsatt 

tillväxt. Daunfeldt & Halvarsson (2015) har således rätt i hälften av sitt resonemang om att 

gasellföretag är ’one hit wonders’. Alla företag som blir utnämnda till gasellföretag upplever 

inte en evig tillväxt. Som en avslutande slutsats kan studien redogöra att de samtliga 

gasellföretagen har påverkats av sin ålder, koncern- och branschtillhörighet, och somliga av 

sin redan uppnådda storlek.  

8.1 Studiens bidrag & begränsningar 

 

Den begränsning som studien generellt har handlar om huruvida slutsatserna i denna studie 

kan jämföras med andra studiers slutsatser. Shepherd & Wiklund (2009) har nämligen visat att 

forskningsfältet är oerhört heterogent gällande användandet av olika definitioner och mått för 

tillväxt, samt de tidsperioder som har undersökts. En annan begränsning berör faktumet om att 

populationen som studien är baserad på inte är av större storlek. Detta medför en problematik 

gällande studiens överförbarhet på andra gasellföretag. Den definition som utgör 

gasellföretagen i studien är baserad på Dagens Industris definition, detta kan eventuellt 

ifrågasättas utifrån dess vetenskaplighet och användande inom akademiska studier.  

Sammanfattningsvis anser vi att denna studie har bidragit med en ökad förståelse för hur 

gasellföretags tillväxt kan utvecklas och vilka faktorer som har en påverkan på tillväxten. 

Tidigare studier har inte undersökt detta område i hög grad och därför anser vi att de resultat 

och slutsatser som studien kommit fram till är både högst intressanta och viktiga för 

forskningsfältet.  
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Bilaga 1. Företagens utveckling 
Ultra growers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  Absolut  

Meda Aktiebolag  1787,72% 18628000 

Health and Sports Nutrition Group HSNG AB  1709,36% 807517 

Great Security Sverige AB  1354,40% 188031 

Örebro Bildemontering Aktiebolag  1119,76% 200034 

Lyko Retail AB  1065,58% 238744 

Han sa Bygg AB  1047,43% 171664 

Webhallen Sverige AB  1038,45% 1417784 

AB Stjernfeldts VVS  1015,16% 146011 

Super growers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  Absolut  

ALD Automotive AB 900,12% 853320 
Last & Terräng Häggroths Traktor Aktiebolag 859,67% 365224 
Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag 758,65% 106969 
Jensen education Aktiebolag 707,23% 398225 
Ahlberg-Dollarstore AB 687,72% 1053752 
Kolbäcks Återvinning Aktiebolag 655,62% 172521 
Veolia Water Technologies AB 620,71% 377445 
Jensen´s Böfhus AB 600,33% 213058 
Bergteamet AB 583,58% 299361 
Adlibris Aktiebolag 574,49% 1096960 
Nethouse Sverige AB 556,67% 132521 
ATS Kraftservice Aktiebolag 548,75% 168588 
John Svensson Byggnadsfirma AB 517,27% 1030929 
Ohlssons i Landskrona AB 513,15% 371139 
Bjurfors Privatmarknad i Malmö AB 512,28% 99074 
Lager 157 AB 507,08% 537404 
KungSängen Produktion AB 484,18% 281226 
Psykologpartners W & W AB 480,25% 52775 
Humana Familjeforum Sverige AB 456,83% 73833 
Dormy Golf & Fashion Aktiebolag 453,91% 335679 
Hulthén Trading AB 444,78% 64440 
Ryska Posten AB 441,07% 110987 
Byggbolaget i Värmland AB 436,10% 579331 
Bergkvarabuss Aktiebolag 426,20% 956185 
CooperVision Nordic Aktiebolag 415,16% 299924 
Ad Sverige Aktiebolag 410,34% 333882 
Aros Bygg & Förvaltning Aktiebolag 385,15% 245997 
Comfort Audio i Halmstad AB 383,81% 79997 
Falck Ambulans AB 376,01% 455696 
Kallax Flyg Aktiebolag 375,07% 61162 
THL Transportservice Aktiebolag 374,77% 40363 
Last & Planering Rail LPR AB 374,44% 114949 
amo installationskabel AB 368,20% 115095 
Skin Concept i Stockholm AB 364,52% 67137 
Åtta.45 Tryckeri AB 363,68% 167929 
GTS Frakt Aktiebolag 348,67% 49428 
G. Toveks Bil Aktiebolag 348,60% 2240903 
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RM Läder Aktiebolag 347,18% 48671 
QRtech Aktiebolag 345,99% 91833 
Städhuset i Stockholm Aktiebolag 336,89% 34238 
Bröderna Öhman AB 336,69% 120801 
LK PEX Aktiebolag 328,42% 143711 
Uppsala Hiss Montage och El AB 328,23% 55179 
Ellfolk Bygg AB 327,62% 85427 
Hagman & Hübinette Måleri Aktiebolag 319,75% 47783 
OP Gruppen AB 319,03% 532263 
Ställningsbyggarna i Skåne AB 313,56% 45078 
Aktiebolaget Karlstads Byggtjänst 301,57% 78729 
NetOnNet AB 299,02% 3005093 
Lesley Cosmetics Aktiebolag 289,88% 164677 
Lesley Invest Aktiebolag 285,27% 211287 
Borlänge Taxi Service Aktiebolag 282,23% 30182 
Cambio Healthcare Systems AB 273,89% 182396 
Alnova Balkongsystem AB 273,82% 77943 
Gjuteriteknik L Abrahamsson Aktiebolag 272,29% 125083 
Hälsoringen Vård AB 265,87% 94754 
Robusta Byggnads AB 265,61% 60309 
Nordström Assistans AB 257,00% 282668 
Tura Scandinavia AB 255,27% 479472 
Nytida Enigma AB 253,52% 124163 
Svensk Industriautomation AB 250,06% 78201 
STECH, Skandinaviska Tech AB 240,52% 26816 
Komplett Services Sweden AB 240,31% 845958 
Jan Björkmans Transport Aktiebolag 239,02% 54658 
Mundipharma AB 238,40% 186243 
Smålandsvillan Aktiebolag 237,37% 432900 
Byggarvid AB 226,46% 86711 
AM Elektriska AB 226,00% 23066 
Plus Care AB 218,35% 47183 
Digpro Solutions AB 215,66% 77156 
engcon Nordic Aktiebolag 213,47% 312503 
Jayway Malmö AB 206,56% 74727 
Unident Aktiebolag 205,07% 194551 
Aritco Lift AB 204,99% 212541 
Sören Anderssons El i Delsbo Aktiebolag 203,47% 25330 
Morgan Stanley Aktiebolag 202,96% 119906 

Large growers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  Absolut 

BUBS GODIS Aktiebolag 198,57% 72702 
Caperio AB 198,32%   537266 
Läkarhuset i Lund Aktiebolag 197,90% 6232 
Euro-Diagnostica AB 196,04%   101704 
Takskifferspecialisten i Grythyttan Aktiebolag 193,24% 24740 
Ren Extra AB 191,95% 27215 
Markona AB 185,75%   242587 
goda livet Restaurant AB 183,73% 30852 
Danone AB 182,31%   244608 
EM-Bilar i Eskilstuna Aktiebolag 182,25%   310965 
Interiörhuset i Väst AB 179,23% 52384 
Subaru Nordic AB 178,94%   1279158 
Habo Träfo AB 178,90% 28350 



66 

 

Noa Noa Sverige AB 178,05% 36508 
Citrix Systems Sweden AB 177,95% 42611 
Categori Data AB 175,68% 34539 
Pelly Butiksinredningar Aktiebolag 173,50%   143193 
Tubus System AB 172,75% 60566 
Bigso Aktiebolag 170,48%   222123 
Mekonomen Aktiebolag 170,13%    3628296 
Allservice Hemtrivsel i Norr AB 166,20% 22322 
Svenska Batterilagret AB 162,82% 50681 
Nyskördade Morötter i Fjälkinge AB 162,35% 62514 
Jaxal Aktiebolag 161,07% 34629 
EXISO AB 158,82% 24098 
PB-teknik Aktiebolag 158,77% 19186 
Tant Grön AB 155,34% 36579 
Lamaro AB 155,01% 36498 
Bik Bok AB 154,24%   253109 
Sophiahemmet Rehab Center Aktiebolag 153,32% 44893 
K J Byggnads i Håby Aktiebolag 150,45% 32500 
Nya Airtours City Breaks of Sweden AB 150,21% 393628 
SwePax Aktiebolag 148,01% 20350 
Toll Global Forwarding AB 145,76% 188101 
Mercodia Aktiebolag 143,98% 56463 
WEG Scandinavia Aktiebolag 143,51% 96432 
KEBCO-Kebab Company AB 141,45% 47440 
CyberPhoto Aktiebolag 131,97% 135758 
LM Maskin AB 128,97% 29550 
Tjällmo Grävmaskiner Aktiebolag 128,46% 51874 
Sevan Aktiebolag 125,16% 128597 
Gärdets Bygg AB 124,56% 49939 
BESS Transport Aktiebolag 123,94% 22084 
Newsec Asset Management AB 123,74% 210242 
Inter Wheel Sweden Aktiebolag 123,70% 97627 
Legosvets & Montage i Byske AB 122,58% 12330 
Hytrans AB 121,58% 15173 
Börjessons Lastbilar Aktiebolag 118,64% 233598 
Blå Huset Hotell Umeå AB 118,28% 46956 
Destination Apelviken AB 117,68% 22815 
Alfing i Älmhult Aktiebolag 114,63% 54543 
Delér Måleri Aktiebolag 113,21% 41089 
P Dahl Elektronik och Data Aktiebolag 112,36% 27318 
Adriansson Schakt och Transport Aktiebolag 111,36% 30592 
Stråvalla Maskinstation Aktiebolag 109,43% 13355 
Mölnlycke Health Care AB 108,61% 4723700 
J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB 108,25% 35629 
Bergendahl Fashion AB 106,87% 366211 
Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag, VTU 106,84% 25474 
Polytan Scandinavia AB 106,30% 38645 
Peter Ljungkvist Bygg och Schakt Aktiebolag 106,25% 46860 
Kee Plastics AB 105,89% 26918 
HTC Sweden AB 105,35% 144924 
Klövsjö-Rätan Trafik Aktiebolag 104,92% 223081 
Lilla Alsbo Ägg Aktiebolag 104,57% 30517 
AB Vallsjö-Hus 104,33% 24518 
Handelshuset Rowico Aktiebolag 104,05% 110652 
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BM Fuktteknik AB 103,81% 14413 
Nyhléns & Hugosons Chark AB 101,73% 231771 
PC Byggarn Mjölby AB 101,61% 77794 
Wenmec Aktiebolag 101,29% 124667 

Medium growers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  Absolut 

TVÅTUMFYRA Byggnads Aktiebolag 99,53% 35311 
Krabat & Co AB 99,05% 15884 
Syntell Aktiebolag 98,46% 40951 
Gothenburg Hair & Beauty Aktiebolag 96,08% 14688 
Jönköpings Bygginvest Aktiebolag 96,01% 89671 
AROS Polymerteknik AB 93,98% 15722 
Enebo Mark & Bygg Aktiebolag 93,87% 14738 
U. Forsbergs Bil i Skellefteå Aktiebolag 93,71% 25440 
WiLLY:S AB 90,37% 10653315 
Chip & Circuit Nord AB 87,89% 9069 
Runstyckets Förskola Aktiebolag 86,21% 16249 
MEASON BYGG Aktiebolag 85,20% 26910 
Nordanå Transport Aktiebolag 84,71% 21728 
Inuit AB 83,86% 19802 
Belin Invest Aktiebolag 83,40% 1050 
ITeration Aktiebolag 80,96% 11502 
JR Mekan Aktiebolag 80,46% 14526 
Vemhus Bygg Aktiebolag 79,09% 13503 
Charlottendal Maskin Aktiebolag 78,82% 10804 
Byggsnickarn i Luleå Aktiebolag 78,29%     8930 
Colmis Aktiebolag Arjeplog 76,22% 14815 
Jonab Anläggnings AB 73,93% 47960 
Klippan Safety AB 73,53% 122728 
Klart Skepp Marinteknik AB 72,75% 27277 
Ponsse Aktiebolag 72,67% 159883 
HTH Kök i Jönköping AB 70,66% 34226 
Lindgrens Åkeri Haparanda Aktiebolag 70,39% 13661 
Interalia AB 69,52% 9416 
Extenda Aktiebolag 68,77% 89378 
Strategisk Arkitektur Fries & Ekeroth Aktiebolag 66,63% 18426 
Puls - Planerad Underhållsservice Aktiebolag 66,11% 56058 
EFS European Flight Service AB 64,53% 45290 
Löplabbet Sverige Aktiebolag 63,79% 40706 
Dental Design Helsingborg Aktiebolag 63,72% 7674 
AB Energibevakning MCF 63,08% 8491 
AVENT Drift & Innemiljö AB 62,33% 12273 
K/M Sandström Bygg Aktiebolag 60,62% 9443 
Check Point Software Technologies ( Sweden ) AB 59,06% 56920 
Grus Schakt Umeå AB 58,20% 15242 
Lerbergs Entreprenad AB 58,11% 9445 
Remotex Technologies AB 57,82% 9094 
Arne Åströms Bil & Service Aktiebolag 56,67% 28856 
Meter Television AB 56,58% 111329 
Apptus Technologies AB 54,91% 18592 
Lövsjö Gård Aktiebolag 53,78% 5054 
Yokohama Scandinavia Aktiebolag 51,49% 66264 
Strålsnäs Schakt Aktiebolag 49,91% 6096 
Pet-Food Fodertjänst i Piteå Aktiebolag 49,75% 34537 
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Small growers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  Absolut 

Poco Loco Svenska AB 48,03% 137194 
Scandstick Aktiebolag 46,91% 186686 
Hallsta Installationsbyrå Aktiebolag 46,53% 6190 
Färgbröderna i Malung Aktiebolag 45,80% 9700 
Svagströmsbolaget i Uppsala AB 45,13% 8812 
Borö-Pannan Aktiebolag 43,72% 43222 
Plaza Publishing Group AB 43,16% 16580 
JH Spårservice Aktiebolag 42,62% 29571 
Markgruppen i Dalarna Aktiebolag 42,60% 8771 
El & Säkerhet i Skåne AB 42,57% 10797 
Svenska Sjö Aktiebolag 42,50% 7769 
Aimpoint Aktiebolag 40,17% 133303 
Breson i Tuna Aktiebolag 39,43% 5739 
Stockholms Plattsättnings Aktiebolag 38,28% 13951 
O & R Pro Cycling Aktiebolag 36,69% 7617 
Tulip Food Company AB 36,12% 186803 
RF-System Aktiebolag 35,48% 19275 
Byggutbildning Star i Dalarna Aktiebolag 34,84% 6136 
T. Johanssons Transport i Vänersborg AB 34,62% 4295 
Lundblads Måleri Aktiebolag 33,23% 5845 
Langley Travel AB 33,01% 56310 
AB Mando 32,99% 16021 
Värne Skogstjänst Aktiebolag 32,33% 10092 
Royal Stockholm Cruise Line Aktiebolag 32,22% 3232 
Festvåningen Muren Aktiebolag 32,07% 4404 
Human Care HC AB (publ) 30,67% 57269 
Himla Aktiebolag 30,43% 15665 
Karl Segerström Aktiebolag 30,29% 24731 
Eckerström Skog & Maskin Aktiebolag 29,59% 3871 
Kraftringen Energi AB (publ) 28,39% 576048 
Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB 27,35% 4353 
Appuna Gård Aktiebolag 26,78% 8723 
ELIAS MELKI AB 25,96% 19129 
GEOSIGMA Aktiebolag 25,16% 15478 
Borgers Nord AB 24,16% 43844 
Safilo Nordic Aktiebolag 22,48% 41007 
Olofsson Auto AB 22,46% 32967 
Mitt Gastronomi AB 22,08% 2215 
2printit AB 22,04% 4625 
Sunds Mekaniska AB 21,97% 3808 
Sportson i Göteborg Aktiebolag 21,50% 9606 
Ockelbo Ost AB 20,01% 16458 
Elektriska Flexservice i Skövde AB 19,85% 3532 
Carbomax Aktiebolag 18,97% 67349 
PMR MobiltelefoniAktiebolaget 18,72% 8191 
Johan Persson Rör & Värme AB 17,47% 4771 
Billdals Trädgårdsanläggning Aktiebolag 16,95% 2031 
Gleco Aktiebolag 16,89% 2251 
Retail House Sweden AB 16,19% 6897 
Maskincentrum i Örnsköldsvik AB 15,49% 2827 
Markentreprenader i Östersund Aktiebolag 14,85% 5248 
Straumann Aktiebolag 13,60% 13676 
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Skandinaviska Bensinaktiebolaget Din-X 12,96%  131074 
Kollo Aktiebolag 12,36% 3252 
Bulk Johansson Tormestorp Sweden Aktiebolag 10,81% 4139 
Ove Bergmans Grävmaskiner AB 9,51% 1173 
Seat24 Travel AB 8,45% 17211 
PAREXEL Sweden AB 8,35% 2161 
Nillon Hotell & Restaurang AB 7,96% 2792 
Detur Sweden AB 7,64% 16578 
Famjo Transport AB 7,38% 2037 
Rinkaby Rör Aktiebolag 6,17% 9557 
Kinect Energy Sweden AB 5,68% 2588 
Cronimet Fagersta AB 4,21% 19916 
Aktiebolaget Järletoft Bygger 3,85% 2505 
NOTE AB (publ) 3,82% 42107 
Landernäs Marmor Eftr. Aktiebolag 3,72% 790 
Selector Logistik AB 3,15% 464 
Schakt & Transportentreprenader i Uppsala AB 2,57% 486 
Mega Musik Gymnasieskola AB 1,58% 224 
Imera AB 1,51% 162 
C.A. Svetstjänst Aktiebolag 0,83% 101 
Ite Fabriks Aktiebolag 0,79% 728 
Toréns Entreprenad i Östersund AB 0,64% 524 

Small divers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  Absolut 

Aktiebolaget Torsten Mattsons Möbler -1,14% -169 
Andersson Legomekanik AB -1,54% -383 
Vesterålens Naturprodukter AB -1,80% -1107 
Harmarks Bygg AB -2,23% -845 
Telesteps AB -3,67% -2768 
Menzies Aviation (Sweden) AB -4,32% -4993 
Håkan Lönnberg AB -4,78% -9377 
Bromma & Botkyrka Bilskrot Aktiebolag    -5,82% -1371 

LP Förvaltning AB  -8,10% -110 

Byggnadsingenjör Nils Skoglund Aktiebolag  -8,47%   -15674 

Foran Sverige Aktiebolag  -8,77% -1696 

EL-TEAM i Hallstahammar Aktiebolag  -10,41% -1096 

Osby Svetsverkstad Aktiebolag  -10,66% -2029 

Lumek i Sandviken Aktiebolag  -11,78% -1900 

Zenergy Fastighets AB  -11,97% -2846 

CG Grundels Fönstersystem AB  -12,22% -3240 

Städbolagett i Täby AB  -12,23% -2798 

Tomas ”T.P.” Pettersson Bygg AB  -12,86% -3634 

Bevaknings AB Prevendo  -15,06%    -2116 

MSA Sordin Aktiebolag  -15,18%    - 19373 

LOS Energy AB  -19,41%    447948 

Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB  -19,91%   -11178 

Naturell Aktiebolag  -20,05% -8281 

Örebro Automobilaffär Aktiebolag  -20,37% -11495 

H.Å. Jemts Gräv i Orsa Aktiebolag  -20,45% -2331 
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Nordlignum Aktiebolag  -20,68% -39581 

D-Link Aktiebolag  -22,28% -14201 

REXAB Flytt & Tungtransport Aktiebolag  -24,25% -15640 

Häckeberga Säteri Aktiebolag  -24,29%   -8229 

OPENSPORT AB  -24,44%   -7321 

Medium Divers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  

Absolut 
 

Cervident Aktiebolag  -25,30% -9207 

Lesjöfors Banddetaljer AB  -28,59% -41139 

Swede Ship Marine Aktiebolag  -28,90% -58127 

Jofrab TWS AB  -28,99% -60902 

ORANA Aktiebolag  -29,69% -4017 

Vänersborgs Stadsbudsbyrå AB  -29,91% -3797 

Lahi Åkeri AB  -30,32% -3091 

Condesign Aktiebolag  -31,59% -28929 

Lagerstedts Bilservice Aktiebolag  -32,81% -30440 

Västermalm Bar & Matsal AB  -33,23% -3665 

Lindgrens Mark Aktiebolag  -33,63% -8088 

Siljansnyckeln Aktiebolag  -34,02% -5429 

Flinks Skogstransporter AB  -34,30% -3744 

K.E.G. Bomans Lackeringsverkstad Aktiebolag  -35,43% -16633 

Skånebygg Förvaltning AB  -35,96% -9028 

Inission Triab AB  -36,47% -31047 

Dow Sverige Aktiebolag  -36,67% -707216 

Capella Bygg i Malmö AB  -36,75% -10078 

Snickare Andersson & Co i Skåne AB  -37,13% -10402 

Fagersta Industrirör Aktiebolag  -38,00% -7273 

BROTTSTA Bygg Aktiebolag  -38,42% -4036 

Sammes Åkeri AB  -41,14% -4376 

Grödinge Golfcenter Aktiebolag  -41,67% -4425 

IQDENT AB  -43,51% -4353 

Teledialog i Helsingborg Aktiebolag  -45,01% -14631 

Härjeåns Kraft Aktiebolag  -46,71% -670282 

Silentium Contact AB  -48,49% -21970 

Bröderna Nordling Sågverk o Trävaruhandel Aktiebolag -49,76% -36122 

Big Divers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  

Absolut 
 

Hedenmarken AB         -56,37% -18018 
SPT Plasmateknik Aktiebolag         -56,76% -11051 
Husrestauratören Affinera AB         -57,16% -7292 
Kvarnmon Aktiebolag         -58,55%  -11832 
Proline Group AB -59,58% -25451 
Dojjans Åkeri AB -60,74% -6452 
Johansson & Albo Bygg & Anläggning i Göteborg AB -61,24% -20342 
Informationsbolaget Karsten Erichs Aktiebolag -61,55% -10283 
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Industrial Quality Recycling (IQR) Systems Aktiebolag -62,40% -116118 
DSK Skog Aktiebolag -68,97% -2743 
ByggForm Vedevåg Aktiebolag -69,40% -16525 
Bäckmans skogsmaskiner Aktiebolag -71,01%    -7951 
Lelånghus Aktiebolag -71,14% -14856 
Thermotrans i Göteborg AB -72,35% -19373 
Bjöörns Grävmaskiner i Bygdeå AB -73,23% -44671 
Odlander, Fredrikson & Co Aktiebolag -74,65% -98228 

Super Divers Omsättningsökning relativ Omsättningsökning  

Absolut 
 

Swedish Body Armor Group AB -75,71% -8775 
Abisko Utveckling AB -76,00% -14078 
Ingelsta Golfklubb AB -79,68% -8572 
Togo Danielsson Byggnads Aktiebolag -82,11% -22832 
Swedish Orphan Biovitrum International AB -82,36% -249235 
BRWigerbäcks Bergentreprenad AB -85,15% -17321 
Ramnäs Åkeri Aktiebolag -86,87% -12656 
Chematur Engineering AB -87,36% -425024 
Tandtekniska Laboratoriet Clas Simonsson Aktiebolag -90,17% -10792 
Krister Jansson i Helsingborg AB  -92,13% -14981 

Thulefastigheter Aktiebolag  -92,70% -109552 

Hedvägens Handelsområde i Trelleborg AB  -94,61% -68019 

Gävle Godsvagnservice Aktiebolag  -95,31% -19090 

Nils W. Krantz Åkeri Aktiebolag  -96,67% -20035 

Taxi Vänersborg Aktiebolag  -98,07% -18413 

Europa Flyer Equipment AB  -98,67% -84498 

Yellow Cab Invest Aktiebolag  -98,98% -127384 

Djäkneböle Emballagefabrik AB  -99,15% -34869 

Demo Fastighetspartner i Småland AB  -99,31% -225932 

Nordic Polarhouse i Tornedalen AB  -99,40% -39698 

Cederbergs Åkeri i Karlstad Aktiebolag  -99,62% -13856 

Albins Mekaniska Verkstad AB  -99,65% -15014 

Lundvalls Livs AB  -99,67% -64352 

Rindi Energi AB  -99,95% -105947 

A.G. Dahlmans filials eftr. Erl. Herlitz Aktiebolag  -100,00% -17350 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB  -100,00% -12817 

Axel Mattsas AB  -100,00% -470504 

Bilzon Fordonsservice AB  -100,00% -92641 

Arctic International Insurance AB  -100,00% -621 

Elitfönster AB  -100,00% -84168 

Niscayah Teknik AB  -100,00% -47033 

Senecta Aktiebolag  -100,00% -52235 

Inaktiva företag    

Tradimus Customer Services AB Konkurs 2004 Konkurs 2004 
TLV Lack och Bygg AB Konkurs 2005 Konkurs 2005 
WM-data Utility Services AB Konkurs 2005 Konkurs 2005 
Taxi Tingvalla AB Konkurs 2006 Konkurs 2006 
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Gina Tricot Retail Aktiebolag Konkurs 2006 Konkurs 2006 
Entertainment Distribution ENTERAB AB Konkurs 2006 Konkurs 2006 
Kendrion Hagalund AB Konkurs 2006 Konkurs 2006 
Samres Falköping AB Konkurs 2006 Konkurs 2006 
Pemectra Lasertech AB Konkurs 2006 Konkurs 2006 
Ebrico Försäljnings Aktiebolag Konkurs 2006 Konkurs 2006 
Bärarelaget Krancenter i Helsingborg Aktiebolag konkurs 2007       konkurs 2007 
Basfiolen AB konkurs 2007 konkurs 2007 
Aktiebolaget Omeo Mekaniska Verkstad Konkurs 2007 Konkurs 2007 
Torsten Lindqvist Byggnads Aktiebolag Konkurs 2007 Konkurs 2007 
Paketpatrullen AB Konkurs 2007 Konkurs 2007 
Mentor Sales Aktiebolag Konkurs 2007 Konkurs 2007 
Roland Korsén Holding AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
ISS Landscaping AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
iBusiness AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
Citat Digitized AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
Storm Products AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
ISS Mandresa AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
Hundra Reklambyrå AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
Tallink Sverige AB Konkurs 2008 Konkurs 2008 
Elmgrens Rotebro Aktiebolag Konkurs 2008 Konkurs 2008 
Emanuelsson Grävmaskiner Aktiebolag Konkurs 2009 Konkurs 2009 
Ljusterö Sjö Shipping Aktiebolag Konkurs 2009 Konkurs 2009 
ATO Fritid AB Konkurs 2009 Konkurs 2009 
MIPAC AB Konkurs 2010 Konkurs 2010 
Per Stadigs Byggnadsarbeten AB Konkurs 2010 Konkurs 2010 
LB Hus Aktiebolag Konkurs 2010 Konkurs 2010 
Hägglunds Drives Svenska AB Konkurs 2010 Konkurs 2010 
EMA Lundberg Aktiebolag Konkurs 2010 Konkurs 2010 
Personal Care i Kiruna AB Konkurs 2010 Konkurs 2010 
Cromtjänst B. Johansson Aktiebolag Konkurs 2010 Konkurs 2010 
Nordisk Maskintjänst Aktiebolag Konkurs 2010 Konkurs 2010 
Jarlaplan Fastighets AB Konkurs 2010 Konkurs 2010 
Portalab Datortillbehör AB Konkurs 2011 Konkurs 2011 
Hardford Branded Private Labels AB Konkurs 2011 Konkurs 2011 
Tolba AB Konkurs 2011 Konkurs 2011 
Berung Aktiebolag Konkurs 2011 Konkurs 2011 
Comforit AB Konkurs 2011 Konkurs 2011 
Hästsjukhuset Strömsholm Aktiebolag Konkurs 2012 Konkurs 2012 
Esculapen Företagshälsovård Aktiebolag konkurs 2012 konkurs 2012 
Västkustens Rör Aktiebolag Konkurs 2012 Konkurs 2012 
Airlift Helicopter Sweden AB Konkurs 2012 Konkurs 2012 
Råbe Industrikonsult Aktiebolag Konkurs 2012 Konkurs 2012 
LT Elektroniklaboratorium Aktiebolag Konkurs 2012 Konkurs 2012 
Rederi AB Nordship Konkurs 2012 Konkurs 2012 
Blå Vågen i Sundsvall Aktiebolag Konkurs 2014 Konkurs 2014 
Eltel Networks Kraftkonsult AB Konkurs 2014 Konkurs 2014 
Oljetransport i Fagersta AB Konkurs 2015 Konkurs 2015 
J.U.C. Värmeteknik Aktiebolag Konkurs 2015 Konkurs 2015 
Kalmar Teknik AB konkurs 2015 konkurs 2015 
W.B.M., Wilhelmsson Bil & Maskin Aktiebolag Konkurs 2015 Konkurs 2015 

 

 


